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ABSTRAKT 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur förskollärare beskriver sitt sätt att arbeta med 

den språkliga medvetenheten i förskolan och att undersöka vilka faktorer som påverkar deras 

arbete. Vi anser att denna undersökning är viktigt för att klarlägga hur förskollärare ser på 

språkutveckling och hur de anser sig arbeta med detta inom förskolan. Vi valde att 

genomföra sex intervjuer med förskollärare verksamma på två olika förskolor inom samma 

tätort. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att sedan kunna sammanställas och 

analyseras i förhållande till våra frågeställningar och litteraturen. I resultatet framkom det 

bland annat att rim och ramsor, begrepp och upprepningar och sång är något som 

förskollärarna arbetar medvetet med för att främja barnens utveckling av den språkliga 

medvetenheten.  
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1 INTRODUKTION 

 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitets-

utveckling. Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 

språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse 

för den skriftspråkliga världen.  

(Lpfö, 1998, s. 6) 

 

Vi anser liksom Lpfö98 att barns språkutveckling är en viktig del av förskolans 

uppdrag. Varje förskola skall stimulera barnen att utvecklas språkligt. Eftersom 

språket är en så viktig del för att fungera i vårt dagliga samhälle borde arbetet med 

språklig medvetenhet i förskolan vara likvärdigt för alla barn inom förskolans 

verksamhet. Under vår utbildning har vi på våra verksamhetsförlagda utbildningar 

sett hur arbetet med språklig medvetenhet varierat mellan olika förskolor, varav vissa 

har lagt mer fokus på den språkliga medvetenheten än andra.  

 

Genom tidigare läst litteratur har vi fått erfara att arbetet med den språkliga 

medvetenheten i just förskolan är fördelaktig då den ger en bra grund till den 

kommande läs- och skrivinlärningen. Vi vill därför med den här undersökningen 

belysa hur några pedagoger ute på två förskolor beskriver sitt arbetssätt kring den 

språkliga medvetenheten hos barnen. Vilka erfarenheter har förskollärarna och vilka 

faktorer, menar förskollärarna påverkar deras arbete med den språkliga med-

vetenheten? 
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2 BAKGRUND 

I detta kapitel kommer vi att presentera olika teorier som har betydelse för barns 

språkutveckling. Vi kommer även att belysa olika språkliga medvetenheter som har 

stor inverkan på hur barnen tillägnar sig språket och som lägger grunden för deras 

kommande läs- och skrivinlärning. För att barnen ska bli språkligt medvetna krävs 

olika pedagogiska hjälpmedel. Vi har valt att lyfta fram de hjälpmedel som litte-

raturen påtagligast framhäver.  

 

2.1 Språkliga teorier 

Det finns många teorier som beskriver hur barns språkinlärning går till. Dessa olika 

teorier koncentrerar sig på utveckling och pedagogiska tillvägagångssätt. Som 

pedagog är det bra om man känner till de olika teorierna för att kunna anpassa sitt 

arbetssätt utifrån de situationer som uppstår i barngruppen (Svensson, 1998).  

 

2.1.1 Social interaktionism 

Enligt Lev Vygotsky är den mänskliga utvecklingen förankrad i sociala, historiska 

och kulturella sammanhang (Svensson, 1998). Han menar att språkutvecklingen är 

beroende av både biologiska och sociala faktorer och har två funktioner, vilka är att 

samordna människor socialt och att fungera som ett redskap för tänkande. Hos 

mindre barn är språket och tanken åtskilda. Språket är från början inriktat på 

kommunikation och vidareutvecklas i barnets kultur i sociala sammanhang. Det 

sociala barnet har redan från början ett behov av att göra sig förstådd för sin 

omgivning via kommunikation för att få sina behov tillfredsställda, det är först i 

förskoleåldern som barnet utvecklar ett individuellt inre språk. Det inre språket 

hjälper barnet att styra sina handlingar och sitt beteende och underlättar tänkandet. 

Enligt Vygotsky har barnets erfarenheter stor betydelse för språkutvecklingen och 

han betonar också vikten av kulturella händelser och ledande personer i barnets 

omgivning. Han menar att om det händer spännande och stimulerande saker i barnets 

omgivning på till exempel förskolan har man mycket att prata om tillsammans med 

barnet, på så sätt utvecklas både barnets språk och intellekt. En viktig del i 

Vygotskys teori kring barnets utveckling är den potentiella utvecklingszonen. Han 

menar att alla barn befinner sig i en individuell aktuell utvecklingszon, i den zonen 

klarar barnet att på egen hand lösa uppgifter och problem. I den potentiella 

utvecklingszonen däremot utmanas barnet att tillsammans med en vuxen eller 

tillsammans med en mer kunnig vän att lösa svårare uppgifter. Enligt Vygotsky 

omfattar barnets utvecklingszon området mellan att själv kunna och den maximalt 

högsta nivå barnet kan uppnå under optimala förhållanden. Lärandet sker bäst när 

nivån på uppgiften befinner sig i den övre delen av barnets utvecklingszon, där 

barnets tankar och intellekt utmanas (Svensson, 1998). 
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2.1.2 Socioekonomisk teori 

Enligt pedagogikprofessorn Basil Bernsteins teori är språkutvecklingen starkt 

beroende av barnets hemmiljö och den stimulans barnet får (Maltén, 1997). Han 

menar att föräldrarnas ursprung, utbildning och arbete påverkar barnets uppväxtmiljö 

och därmed också vilket språk barnet utvecklar. Han tar upp begreppen begränsad 

och utvecklad kod. Den begränsade koden kännetecknas av ett enklare språk där 

minspel och gester är vanligt förekommande och där man blir tilldelad talarrollen. I 

den utvecklade koden används ett mer avancerat språk som ska talas tydligt och 

sakligt. Barnen uppmuntras och man tillåts ta egna initiativ i samtalet. Enligt 

Bernstein har dessa två olika koder en stor inverkan på barnen den dag de börjar 

skolan eftersom lärarna oftast använder sig av den utvecklade koden i sin 

undervisning. Han tar därför upp vikten av att man utvecklar goda 

språkförutsättningar tillsammans med barnen genom både lek och samtal (Maltén, 

1997). 

 

2.1.3 Kognitiv teori 

Enligt Jean Piaget och hans teori är det den kognitiva utvecklingen som fungerar som 

underlag för barnets språkutveckling (Svensson, 1998). Det är de erfarenheter som 

barnet tillägnar sig under de första levnadsåren som sammanfogas och utvecklas till 

tänkande. Språkutvecklingen väcks ur barnets tanke och kommer till uttryck i 

språkliga samspel där miljöns inverkan till en början har mindre betydelse. När det 

gäller utvecklandet av tanken däremot har miljöns inflytande enligt den kognitiva 

teorin en desto större betydelse och ju mer språket och det språkliga samspelet 

utvecklas utifrån tanken desto mer ökar språkmiljöns betydelse för barnen. I samspel 

med andra lär sig barnet att utifrån sin egen kognition uttrycka sig på ett mer och mer 

avancerat sätt för att kunna använda sig av språket som ett redskap och för att 

tillfredställa sin omgivning. Enligt Piaget krävs det social samvaro tillsammans med 

andra och tillfällen då barnet är aktivt, undersökande, imiterande och återupplevande 

för att ett språkande ska uppstå (Svensson, 1998). 

 

Piaget belyser begreppen assimilation och ackommodation som två viktiga delar i sin 

teori. Assimilation är en inre utveckling av hur ett barn uppfattar omgivningen, vilket 

innebär att barnet till exempel kan anpassa omgivningen efter sig själv i leken. 

Ackommodation är istället en utåtgående process där barnet rättar sig efter sin 

omgivning (Arnqvist, 1993). 

 

2.1.4 Behavioristisk teori 

Behaviorismen var som störst i Sverige mellan 1940 och 1970 och baserade sin teori 

på begreppen psykologi, pedagogik och sociologi (Arnqvist, 1993). Enligt be-

havioristerna är utveckling en synlig och därmed kontrollerbar beteendeförändring 

som varken styrs av tankar, känslor eller några andra inre beteenden. De menar att 

alla har samma genetiska förutsättningar från början och att det är miljön som är den 

viktigaste parten i utvecklingen. Enligt behaviorismens grundare John Watson kräver 

den mänskliga utvecklingen stimulans utifrån för att expanderas. Han nämner 

begreppen stimuli och respons, där stimuli är yttre eller inre händelser som leder till 
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respons genom att barnet förändrar sitt beteende. Belönas en viss respons positivt så 

förstärks den, vilket leder till att barnet lär sig skilja på rätt och fel i sitt beteende. 

Människan utvecklas därför enligt behavioristerna till det som omgivningen gör 

henne till och utvecklingen sker lättast i en fungerande miljö som verkar konsekvent. 

Även beteenden som den individuella viljan styr över kan kontrolleras genom 

stimuli. Ett beteende som belönas kommer att öka i frekvens samtidigt som ett 

beteende som inte uppmärksammas kommer att försvinna. Under barnets utveckling 

händer det att det prövar sig fram för att försöka tillfredställa sin omgivning. Barnet 

kan också använda sig av observationer i sin närmiljö för att se hur andras beteende 

bemöts av omgivningen. På så sätt kan barnet imitera och ta till sig samma 

fördelaktiga men även olämpliga uppförande. Imitationen har en viktig roll i barnets 

språkutveckling och omgivningens språkvanor och stimuli utvecklar barnets språk 

(Arnqvist, 1993). 

 

Behavioristernas vidare syn på språkutveckling handlar om ett inlärt beteende hos 

barnet där föräldrarnas positiva förstärkning fungerar som stimuli när barnet 

uttrycker sig på ett språkligt korrekt sätt (Maltén, 1997). All språkinlärning kan inte 

förankras utifrån den behavioristiska utvecklingsteorin eftersom de ser på människan 

som en individ som endast handlar efter givna stimuli. Om man ser på barnet på detta 

sätt kan man inte förklara nykonstruktioner av ord och meningar utan att medge att 

språket till viss del är medfött och att barnet självt prövar sig fram (Maltén, 1997). 

 

2.1.5 Nativistisk teori 

Svensson (1998) tar upp Noam Chomsky och den nativistiska teorin.  Noam 

Chomsky menar att hjärnan är konstruerad för att barnet ska börja sin 

språkutveckling automatiskt redan från födseln. Det krävs dock att språket stimuleras 

utifrån för att utvecklingen ska ta fart. Chomsky menar att det finns universella 

egenskaper som är typiska för alla språk och att dessa allmänna egenskaper är ett 

bevis på att språket är något medfött. Chomsky studerade hur små barn tillägnar sig 

språket och kom i sina resultat fram till att barnen har en förmåga att lära sig ett 

språk trots sitt begränsade intellekt och att de flesta barns språkutveckling liknar 

varandras. Han kom också fram till att människan har lättast för att ta till sig ett nytt 

språk innan puberteten. Individen imiterar de vuxna på ett korrekt sätt innan de själva 

försöker på sitt eget kanske mindre riktiga sätt, för att till slut inse att omgivningens 

och de vuxnas sätt är det enda riktiga. Denna teori ser på språkutvecklingen med 

fokus på den fonologiska och syntaktiska utvecklingen med betoning på arvets och 

mognadens roll och uppmärksammar varken den sociala omgivningen eller den 

pragmatiska användningen av språket hos barnet (Svensson, 1998).  
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2.2 Språklig medvetenhet 

Arnqvist (1993) menar att med språklig medvetenhet avses förmågan att kunna 

reflektera över sitt språk. Att vara språkligt medveten innebär att man kan se på 

språket utifrån flera perspektiv och inte bara det innehållsmässiga utan också 

språkets form. Barn som redan i förskoleåldern är språkligt medvetna har det lättare 

att sedan lära sig läsa än de barn som inte är språkligt medvetna. Det bästa sättet att 

öka den språkliga medvetenheten hos barnen är med hjälp av språklekar med rim och 

ramsor. Taube (2007) tar även hon upp att den språkliga medvetenheten är en 

förutsättning för att man sedan ska kunna lära sig läsa. 

 

Svensson (1998) poängterar att den språkliga medvetenheten gäller både talat och 

skrivet språk. Det språkligt medvetna barnet lägger märke till hur något sägs och 

skrivs. Svensson (1998) tar upp att för att uppmärksamma språkets form krävs en 

viss kognitiv förmåga. Barnet funderar över hur språket är uppbyggt. Svensson 

(1998) påpekar också att det är viktigt att man håller isär begreppen språklig 

medvetenhet och språklig förmåga, eftersom man kan vara det ena utan att ha det 

andra. Till exempel kan ett barn vara språkligt medveten men inte ha en språklig 

förmåga.  

 

Språklig medvetenhet kan man dela upp i olika former av medvetenhet: 

 Fonologisk medvetenhet  

 Morfologisk medvetenhet 

 Syntaktisk medvetenhet 

 Semantisk medvetenhet 

 Pragmatisk medvetenhet 

 

2.2.1 Fonologisk medvetenhet 

Fonologi är läran om språkljudens struktur och handlar om talljudens funktion i 

språket, hur talljuden används i olika språk samt hur talaren och lyssnaren uppfattar 

talspråkets ljudsegment. Språkljuden som även kallas fonem är den minsta 

beståndsdelen i ett ord. Fonemen har ingen egen betydelse men om man byter ett 

fonem mot ett annat kan detta medföra att ett ord ändrar betydelse. Det svenska 

språket har ca 30 st fonem, alltså former av språkljud och för att vi ska kunna 

behärska språket måste vi känna till de fonem som ingår i vårt språk. Vi måste även 

känna till hur de ska uttalas och vi måste kunna uppfatta talljuden hos andra. En 

annan viktig del är att vi är medvetna om hur stor variation som tillåts av ett visst 

ljud för att det fortfarande ska kunna räknas som samma talljud (Svensson, 1998).  

 

Den fonologiska medvetenheten, alltså förmågan att kunna identifiera ljud i ord, har 

stor betydelse för läs- och skrivinlärningen, både vad gäller avkodning och 

läsförståelse (Svensson, 1998). Det bästa sättet att stimulera barnens fonologiska 

medvetenhet är genom olika språklekar där barnen får rimma, identifiera ljud i ord, 

räkna ljud i ord, ta bort och lägga till fonem med mera. När barnet rimmar tränar 

barnet på att kunna bortse från språkets innehåll och istället koncentrera sig på uttalet 
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till exempel att docka – dockvagn inte rimmar men det gör docka – plocka. Ett barn 

som inte har stor språklig medvetenhet kan rimma med riktiga ord medan ett barn 

som är språkligt medveten även kan rimma på nonsensord. När man tränar den 

fonologiska medvetenheten tränas barnet att inse att ord är olika långa och att detta 

inte har något att göra med storleken på föremålet som ordet representerar, till 

exempel är ordet tåg kort trots att ett tåg i verkligheten är långt. När man tränar den 

fonologiska medvetenheten hos barnen lär de sig att se skillnaden mellan ordets 

betydelse och ordets struktur. De associerar inte ordet med det som det representerar. 

Till exempel förstår barnet att pappa börjar på p och inte med ett huvud. Hos det 

fonologiskt medvetna barnet finns alltså förmågan att kunna koppla bort det konkreta 

tänkandet. Det fonologiskt medvetna barnet klarar även av att ta bort eller byta ut 

fonem i början, mitten och slutet av ord till exempel: Vad blir det om man tar bort s i 

sluta eller om man tar ordet ropa och sen byter ut p mot t? (Svensson, 1998).  

 

Arnqvist (1993) poängterar att den fonologiska medvetenheten är viktig för den 

kommande läsinlärningen eftersom det fonologiskt medvetna barnet kan dela upp 

orden i segment där varje segment motsvarar en eller flera bokstäver. Förmågan att 

kunna göra denna uppdelning av orden är en viktig faktor i den första läsinlärningen. 

De barn som redan kan detta i förskoleåldern har lättare att lära sig läsa än de som 

inte kan.  

 

2.2.2 Morfologisk medvetenhet 

Morfologi beskriver ordens inre struktur, hur morfem kan kombineras till ord. 

Morfem är den minsta enheten i orden med störst betydelse. Det finns två olika slags 

morfem, lexikala och grammatiska (Svensson, 1998).  

 

Morfologisk medvetenhet är en viktig del för att språket ska bli tydligt och 

förståeligt. Den har stor inverkan på läsinlärningen då den har betydelse för 

avkodningen. Den morfologiska medvetenheten har även inverkan på stavningen 

eftersom den till viss del gör barnet medveten om vart ordet kommer ifrån. För att 

träna den morfologiska medvetenheten är språklekar ett bra tillvägagångssätt. Det 

kan till exempel handla om lekar då barnet får identifiera ord i satser, hitta på egna 

ord, sätta samman två ord till ett ord (last + bil = lastbil) eller ta bort delar från ett 

sammansatt ord (snöflinga – flinga = snö), vända på sammansatta ord, identifiera 

stavelser eller lägga till eller ta bort stavelser i ord. Genom dessa språklekar blir 

barnet medvetet om att språket delas upp i ord. Barnet blir även medvetet om hur ord 

bildas och att de kan ändras. Detta kan visa sig på olika sätt bland annat genom att 

barnet kan hitta på nonsensord eller att de hittar på egna ord genom att sätta ihop två 

redan kända ord (Svensson, 1998). 
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2.2.3 Syntaktisk medvetenhet 

Syntax är det regelsystem som bestämmer hur orden kombineras till satser och 

meningar. Syntaktiska undersökningar innebär inte att man intresserar sig för 

innehållet utan att det är strukturen i satsen man tittar på, ordens placering och 

ordböjning. Den syntaktiska förmågan, det vill säga att kunna kombinera ord till 

meningar, påverkar läshastigheten och läsförståelsen. Har man en bristande 

syntaktisk förmåga kan det medföra problem med avkodningen (Svensson, 1998).  

 

När barnet är syntaktiskt medvetet har barnet vetskap om språkregler och detta visar 

sig genom att barnet rättar sig själv när det pratar. Även här är olika språklekar ett 

bra verktyg för att öka barnets syntaktiska medvetenhet. Genom språklekarna kan 

barnet göras medveten om språkregler. Detta kan man göra genom att låta barnet 

fylla i utelämnade ord i meningar eller genom att barnet får avslöja om orden har en 

omvänd följd eller felaktiga ord i en mening (Svensson, 1998). 

 

2.2.4 Semantisk medvetenhet 

Ett semantiskt medvetet barn kan reflektera över språket. Barnet funderar kring 

varför saker heter som de gör, vem som har bestämt att stenen heter just sten. Den 

semantiska medvetenheten tränar barnen genom olika språklekar där barnet får 

reflektera över språket och dess innehåll (Svensson, 1998).  

 

Arnqvist (1993) skriver att den semantiska medvetenheten är den del i barnets 

språkutveckling som genomgår en betydande förändring i förskoleåldern eftersom 

barnets ordförråd ökar. Arnqvist (1993) menar att den vuxne som finns kring barnet 

bär stort ansvar för denna utveckling eftersom denne ska förklara de nya orden som 

barnet tillägnar sig.  

 

2.2.5 Pragmatisk medvetenhet 

Den pragmatiska medvetenheten behandlar hur barnet använder sig av språket. 

Arnqvist (1993) skriver att ett viktigt steg i den pragmatiska utvecklingen är att 

barnet lär sig att delta i dialoger. Barnet lär sig då hur man talar och kommunicerar 

med andra människor.  

 

Svensson (1998) skriver att den pragmatiska medvetenheten hos barnet kan visa sig 

genom att barnet använder sig av vitsar eller genom olika ordlekar och rollekar. 

Detta tränar barnen genom att få gissa olika gåtor och berätta vitsar för andra. 
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2.3 Pedagogiska redskap 

2.3.1 Leken 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för 

att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i 

förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, 

inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att 

samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få 

möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.  

(Lpfö, 1998, s. 6) 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) skriver om hur leken stimulerar språket, 

att i leken blir språkträningen aktiv. De menar att barnet i leken måste tänka på hur 

det ska formulera och uttrycka sig för att andra ska förstå. Detta jämför de med hur 

det är att skriva då samma sak gäller. I leken är det även viktigt att förstå vad andra 

säger och detta lär barnen sig genom att leka då de får kommunicera med andra.  

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) lyfter fram att leken inte bara handlar 

om att barnen leker något utan också att leken gör något med barnen. Leken är 

symbolisk och kommunikativ. Barnet kommunicerar antingen med sig själv eller 

med andra i leken. På så sätt ser vi leken som en social företeelse. Johansson och 

Pramling Samuelsson (2007) påpekar att lek och lärande är två saker som är 

oskiljbara i barnens värld och de poängterar att dessa borde hänga samman i den 

pedagogiska verksamheten eftersom barnen lär sig genom leken. De tar även upp ett 

samband mellan lek och skriftspråk och hur barn, under den senare delen av 

förskoletiden, börjar intressera sig för bokstäver och leker med bokstäverna på olika 

sätt. De poängterar att det är viktigt som pedagog att ta tillvara de tillfällen som bjuds 

och uppmuntra barnen (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007).   

 

Knutsdotter Olofsson (2003) lyfter fram leken som en viktig del i barns utveckling 

och därmed språkutvecklingen. Författaren menar att i låtsasleken blir barn språkligt 

medvetna då de blir införstådda med att ord är fristående från objektet och i leken 

fylls även olika begrepp med mening. Knutsdotter Olofsson (2003) påpekar att 

barnet i leken tränar sitt språk eftersom de hela tiden ger ord åt sina fantasier och i 

leken vågar även barnet tala ett mer varierat och utförligt språk än i vanliga fall. 

Johansson och Svedner (2003) tar även de upp lekens betydelse för språket då barnet 

kommunicerar med sina lekkamrater, då språket används för att föra leken vidare.  

 

2.3.2 Språklekar 

Taube (2007) poängterar att om man som pedagog har noga planlagda språklekar kan 

man jämna väg för skolans läsinlärning. Hon lyfter även fram att ett medvetet arbete 

i förskolan med språklekar där man både leker med ljud och bokstäver kan minska 

risken för lässvårigheter. Eriksen Hagtvet (2006) lyfter fram att språklekarna i 

förskolan gör att barnen skapar en kroppslig känsla för språket som system. Barnen 

får en bild av språkets form när de får till exempel rimma. Eriksen Hagtvet (2006) 
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påpekar även att barnen i förskolan är i en motaglig ålder för språklekar och att 

språklekarna är språkstimulerande. 

 

Arnqvist (1993) anser att under förskoleåren är det viktigt att man genom olika 

språklekar fokuserar och jobbar med barnens begreppsbildning för att språket ska 

utvecklas. Han poängterar även att det är bra om man utgår från barnens egna 

erfarenheter när de ska få pröva sig fram när det gäller ordens innebörd. Barnets egna 

teorier om ordens betydelse är en viktig faktor i spårkutvecklingen. Han tar även upp 

vikten av att använda sig av rim och ramsor för att stärka barnens språkutveckling.  

 

Exempel på språklekar 

Arnqvist (1993) tar upp olika språklekar som främjar den språkliga medvetenheten.  

 Han tar upp lekar där barnen får samla in föremål som är enkla att beskriva 

och som de sedan ska förklara för sina kamrater utan att visa det för dem. När 

man gör dessa övningar tränar man på olika begrepp som har med färg, form, 

storlek och funktion att göra.  

 Rim och ramsor är andra språklekar som stärker den språkliga 

medvetenheten. När man jobbar med rim och ramsor är det lätt att göra 

barnen delaktiga till exempel då man läser en saga som innehåller rimord kan 

man låta barnet fylla i rimordet. Om barnet hittar på nonsensrim är det viktigt 

att man berömmer barnet eftersom det ökar barnets språkliga kreativitet. När 

man jobbar med rim och ramsor är det lätt att öka svårighetsgraden beroende 

på hur barnet ligger till. Behärskandet av rim och rimord är en grundläggande 

färdighet när det kommer till den språkliga medvetenheten, så om barnen inte 

klarar detta så måste de få mer stimulans och stöd (Arnqvist, 1993).  

 

2.3.3 Sång och rytm 

Enligt Uddén (2004) lär sig barn i förskolan språket genom att både muntligt och 

kroppsligt involvera sig i lärandet. För att lära sig tala och förstå sin omgivning kan 

barnet använda sig av sång och rytmiska lekar. Som pedagog inom förskolan kan 

man medvetet få in språklärande genom visor, rörelselek och dans i vardagen och tar 

man också tillvara på den levande sångens och musikens sociala funktioner för 

glädje och gemenskap så fungerar det utvecklande för både barnens tanke- och 

språkförmåga. 

 

Jederlund (2002) menar att när barnet arbetar med rörelse och sång upplever det 

språkets melodi och rytm med hela kroppen. I rörelse- och sånglekar får barnet 

möjlighet att uppleva språket och få erfarenhet av ord och begrepp på ett konkret 

sätt, till exempel genom att utföra rörelser till sånger.  
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2.3.4 Högläsning 

Taube (2007) tar upp vikten av högläsning när det kommer till barns språk-

utveckling. Genom högläsning blir barnet medvetet om hur det skrivna språket kan 

användas och hur olika texter och sagor kan se ut. Barnet tillägnar sig också ett 

berikat ordförråd och finner ofta spänning och glädje genom de olika böckerna. Allt 

detta bidrar till att väcka barnets lust att själv ta till sig språket och att framkalla en 

nyfikenhet för både det skrivna och lästa språket. Högläsningens inverkan på 

språkutvecklingen blir ännu mer givande för barnet om den vuxne läsaren 

tillsammans med barnet stimulerar tankar och språk kring det lästa genom samtal 

(Taube, 2007). 

 

Enligt Arnqvist (1993) har sagoläsning en stor roll i förskolans verksamhet. Under 

läsning av sagor och samtal kring sagor tränas den språkliga stimulansen och barnens 

vokabulär vidgas. Barnen lär sig också att hitta den röda tråden i texter och ta till sig 

det viktiga i en berättelse samtidigt som de vidareutvecklar sin egen kunskap och 

ökar sina erfarenheter kring olika ämnen.   

 

2.3.5 Miljön 

Enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) ska förskolan fungera som en levande och 

stimulerande miljö för att utveckla barnens sociala och kommunikativa förmåga och 

för att uppmuntra barnen till initiativtagande. Miljön bör av barnen uppfattas som en 

trygghet samtidigt som den ska locka till lek och utforskande av omgivningen 

(Skolverket, 2009). 

 

Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) erövrar barn kunskap genom 

samspel med sin omgivning, och därför menar författarna att den pedagogiska 

miljöns utformning i förskolan har stor betydelse för barnens lärande. Till den 

pedagogiska miljön hör både miljöns materiella utformning, det råmaterial som finns 

tillgängligt, samspelet mellan olika individer samt den stämning som verksamheten 

bedrivs i. För att barn ska tillägna sig en sund språkutveckling är det viktigt att 

miljön i förskolan dagligen erbjuder barnen varierande utmaningar och samspel samt 

att både stora och små barn stimuleras. Den pedagogiska miljön bör vara utformad 

för att utveckla barnens allsidiga lärande genom till exempel lek, lust, fantasi och 

skapande.  

 

Barnen bör ha en god tillgång till olika attraktiva språkliga material i olika språkliga 

sammanhang, som till exempel skrivmaterial i olika former, olika sorters böcker och 

datorprogram och bilder med text för att barnen ska lära sig att både känna igen 

föremålet på bilden och för att se föremålets ordbild (Svensson, 1998). Under en dag 

på förskolan bör det finnas möjligheter för barnen att prata, läsa och skriva i både 

praktiska sammanhang och i vardagliga situationer för att göra dem medvetna om sin 

tillgång till språkliga färdigheter och dess användning i vårt samhälle. Pedagogernas 

roll i språklärandet är både att utforma en stimulerande fysisk miljö för barnen och 

att bemöta barnen i många språkliga samspel. Språkliga samspel kan till exempel 
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handla om språklekar eller att samtala kring en bok och dess handling, bilder och 

mening (Svensson, 1998).  

 

2.4 Faktorer som påverkar arbetet i förskolan  

I en rapport från Skolverket av Johansson (2003) framkommer det att det är tidsbrist, 

stora barngrupper och brist på personal som är de ledande faktorer som påverkar 

arbetet i förskolan. 

 

2.4.1 Tid 

Johansson (2003) tar upp tid som en faktor som påverkar förskollärarnas arbete. 

Förskollärarnas arbete har förändrats och de har fått mer administrativa uppgifter att 

ta hand om vilket har lett till att de känner att de har brist på tid till arbetet med 

barngruppen. Johansson (2003) menar att förskollärarna anser att de får mindre tid 

till varje barn, planera vad de ska göra i barngruppen och reflektera över det arbete 

som de gjort med barngruppen.  

 

2.4.2 Barngruppen 

Barngruppen är en annan faktor som påverkar arbetet i förskolan. Johansson (2003) 

tar upp att ökandet av barn i förskolan påverkar hur arbetet går till då grupperna blir 

större och större. Förskollärarna får det svårare att se och möta varje enskilt barn och 

det kan vara svårt att ha full överblick över gruppen. I en annan rapport från 

Skolverket av Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson och Kärrby (2001) tar man 

upp att vad man arbetar med i barngruppen beror på hur åldersintegrerad gruppen är. 

Har man en grupp med stor spridning på åldrar arbetar man mer med sociala 

aktiviteter och kommunikation än vad man gör i grupper då det är mindre spridning 

på åldrarna. I grupper då det är mindre ålderspridning är arbete mer styrt av 

förskollärarna.  

 

2.4.3 Arbetslaget 

I en rapport från Skolverket av Johansson (2003) framkommer det att det krävs en 

viss struktur i arbetslaget för att arbetet i barngruppen ska fungera. Samtidigt 

framkommer det att det är bra om arbetslaget är flexibelt för att arbetet ska bli bra. 

Hargreaves (1998) tar också upp arbetslagets betydelse för hur arbetet inom 

verksamheten fungerar. Han menar att det är viktigt att man känner sig trygg i sitt 

arbetslag och att samarbetet fungerar bäst om man tar tillvara på varandras 

erfarenheter och personliga kompetenser. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

 

Syftet med vår undersökning är att ge en fördjupad inblick i hur förskollärare 

beskriver sitt sätt att arbeta med den språkliga medvetenheten ute på förskolorna.  

 

Vi har utgått från följande frågeställningar i vår undersökning när det gäller 

pedagogernas arbete kring språklig medvetenhet: 

 Vilka erfarenheter har pedagogerna av sitt eget arbete med barnens 

språkutveckling?  

 Hur beskriver pedagogerna sitt konkreta arbete med barnens 

språkutveckling?  

 Vilka faktorer anser pedagogerna påverkar deras tillfredställande eller 

bristande arbete kring språklig medvetenhet? 

 Hur skulle pedagogerna vilja arbeta med barnens språkutveckling?  
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4 METOD  

I detta kapitel behandlar vi vårt val av metod. Därefter beskrivs vårt undersöknings-

instrument, den kvalitativa intervjun, vår undersökningsgrupp och genomförandet. Vi tar 

även upp tillförlitlighet, bearbetning och analys. Slutligen framhåller vi de etiska 

förhållningsregler som vi följt under undersökningen. 

 

4.1 Val av metod 

För att ta reda på vad pedagogerna ute i förskolorna anser om sitt arbete kring 

språklig medvetenhet har vi valt att använda oss av intervjuer. För att få ett så 

tillförlitligt undersökningsresultat som möjligt valde vi att genomföra kvalitativa 

intervjuer, detta med tanke på att syftet utgick ifrån pedagogernas upplevelser och 

beskrivningar för val av arbetsmetoder kring den språkliga medvetenheten. Patel och 

Davidson (2003) menar att kvalitativa intervjuer oftast håller en låg grad av 

standardisering eftersom intervjufrågorna ger utrymme för intervjupersonen att svara 

utifrån sina egna tankar . 

 

Patel och Davidson (2003) menar att syftet med kvalitativa intervjuer är att 

synliggöra och urskilja egenskaper hos något, i vårt fall respondentens uppfattningar 

om och erfarenheter kring barns språkliga medvetenhet. Författarna påpekar att 

rollerna i samtalet visserligen är olika eftersom intervjuaren söker svar på en fråga 

och den tillfrågade medverkar utan att kunna dra nytta av samtalet. Vår ambition 

med intervjuerna var att de intervjuade förskollärarna skulle reflektera över sitt eget 

arbetssätt och på så sätt kunna se mening med intervjun. 

 

4.2 Den kvalitativa intervjun  

Våra intervjufrågor är formulerade utifrån vårt syfte och våra frågeställningar (Se 

Bilaga 1). De formulerades även så att intervjupersonerna lätt skulle kunna svara fritt 

på frågorna och för att vi skulle få öppna svar. Vi ser möjligheten till reflektion som 

något värdefullt i våra intervjuer. Lantz (2007) beskriver de öppna intervjuerna som 

ett sätt att skapa möjlighet för den intervjuade att resonera kring ett specifikt 

fenomen. Vidare menar hon att det är intervjupersonens uppfattning av verkligheten 

som är betydelsefull. Intervjuarens önskan är att ta del av respondentens tankesätt, 

detta för att förstå hur verkligheten är uppbyggd och ordnad ur den intervjuades 

perspektiv. Det är intervjupersonen som fastställer och avgränsar företeelsen. Detta 

bidrar till att olika respondenter kan göra olika beskrivningar av ett specifikt 

fenomen. 
 

4.3 Urval och undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen bestod av sex utbildade förskollärare på två olika förskolor i 

en liten kommun i södra Sverige. Förskolorna vi valde att göra våra intervjuer på var 

för oss redan kända då vi båda haft verksamhetsförlagda utbildningar på dessa.  Alla 

de intervjuade i vår undersökning var kvinnor med varierande ålder och erfarenhet. 

Förskollärarnas antal år inom verksamheten varierade mellan 5 och 37 år. Den senast 
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utexaminerade förskolläraren slutförde sin utbildning för endast ett år sedan medan 

den mest erfarna tog sin examen för 21 år sedan. 

  

4.4 Genomförande 

Förskollärarna som intervjuades i vår undersökning kontaktades via telefon där de 

tillfrågades om de ville delta och de blev informerade om undersökningens 

huvudsakliga syfte. Patel och Davidson (2003) framhåller vikten av att ge 

intervjupersonerna möjlighet till förberedelse för att kunna ge genomtänkta och 

utförliga svar. 

 

Innan vi började intervjua frågade vi om det gick bra om vi spelade in intervjuerna. 

Vi informerade om deras fulla anonymitet i undersökningen och att inspelningarna 

bara var till för att kunna transkribera intervjuerna. Intervjuerna genomförde vi 

tillsammans och förskollärarna intervjuades var och en för sig. De tog mellan 10 och 

20 minuter och skillnaderna i tidsåtgången berodde på de intervjuades egna 

reflektioner. Intervjuerna genomfördes i mindre arbetsrum på förskolorna, där de 

kunde utföras ostört.  

 

Varje intervju spelades in med hjälp av röstmemo på en iphone och transkriberades 

sedan. Anledningen till att vi valde att spela in intervjuerna och sedan transkribera 

dem var för att lättare kunna återgå till vad som hade sagts. Lantz (2007) påpekar 

vikten av att göra ljudupptagningar under intervjuer. När man som vi, vill kunna göra 

en kvalificerad analys av empiriska fakta, krävs att man får med verbala uttryck 

såsom till exempel harklanden och skratt. Det är inte att rekommendera att ställa 

frågor, lyssna och anteckna samtidigt eftersom detta kan innebära att data filtreras på 

ett osystematiskt sätt. Risken är att man missar väsentliga detaljer under intervjun 

(Lantz, 2007).  

 

4.5 Bearbetning och analys 

Efter transkriberingen av intervjuerna började vi med att noggrant läsa igenom de 

utskrivna intervjuerna och därefter söka efter mönster för att hitta relevanta 

kategorier. Vi letade fram mönster utifrån vårt syfte och vår problemformulering. För 

att på ett enkelt sätt hålla isär rubriker och kategorier använde vi färgade pennor. Vi 

valde att kategorisera förskollärarnas uppfattningar utifrån deras arbete, erfarenheter 

och uppfattningar om påverkande faktorer när det gäller utvecklandet av den 

språkliga medvetenheten hos barn.  

 

4.6 Tillförlitlighet  

Tillförlitligheten i vår undersökning skulle kunna antas var låg eftersom den inte är 

speciellt omfångsrik utan endast omfattar sex intervjuade förskollärare. Lantz (2007) 

menar dock att kritik som framförs gällande explorativa undersökningar inte ska 

påverka resultatet eftersom tillförlitlighet skapas genom analys och fördjupning i en 

helhet där syntesen bidrar till att skapa ett meningsfullt mönster det vill säga 
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tillförlitlighet. ”Tillförlitligheten beror således på intervjuarens förmåga att betrakta 

fenomenet ur respondentens perspektiv och på empatisk väg fånga den mening 

intervjupersonen ger fenomenet. Detta gäller såväl vid själva datainsamlingen som 

vid databearbetningen” (Lantz, 2007, s 101). 

 

4.7 Etiskt förhållningssätt 

Vetenskapsrådet (2003) utgår från fyra huvudkrav i sina etikregler för humanistisk – 

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa krav är nyttjandekravet, informationskravet, 

samtyckekravet och konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet baseras på att 

intervjupersonernas information endast får användas till det ändamål som vi 

informerat om, och vi förklarade för dem att i detta fall handlar det endast om vårat 

examensarbete. Informationskravet stöds av att respondenten blir informerad om i 

vilket syfte intervjun genomförs och vad materialet ska användas till. Genom 

samtyckekravet ställde våra intervjupersoner frivilligt upp på intervjuerna och vi 

informerade dem om deras rätt att avbryta om de skulle vilja det. 

Konfidentialitetskravet behandlar det som sägs under intervjun. Det är endast vi som 

intervjuare som vet vem som har sagt vad vid allmän beskådning av vårt resultat i 

undersökningen. 
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5 RESULTAT 

I detta kapitel kommer vi att presentera det resultat som vi fått fram i vår 

undersökning.  

 

5.1 Förskollärarnas erfarenheter  

De sex förskollärarna som vi intervjuade hade alla individuella erfarenheter av att 

arbeta med barns språkliga medvetenhet. Vi såg tre återkommande huvuddrag i de 

flesta av förskollärarnas svar. Dessa huvuddrag var att arbetet med språklig 

medvetenhet förekom i alla åldrar, att det förekom mest i vardagssituationer och att 

det gäller att hålla sig uppdaterad inom ämnet. I majoriteten av svaren framkom det 

att arbetet med barnens språkliga medvetenhet förekom i alla åldrar och att det under 

våra intervjupersoners tid inom förskolan alltid sett ut så. I alla intervjuerna framkom 

det att arbetet med den språkliga medvetenheten är något som utvecklas i 

vardagssituationer, det behöver inte vara specifika språksamlingar där man tränar 

språket utan det sker hela tiden. En annan sak som kom upp gällande erfarenheter var 

vikten av att hålla sig uppdaterad inom ämnet för att kunna vidareutveckla sitt eget 

lärande kring språklig medvetenhet.  

 

”Man har ju alltid liksom hållt på med lekar och med ord och så:” 

 

”Vi har ju läst mycket, dels så läste jag ju nyligen då och då läste vi ju mycket 

språk. Sen läser man ju information genom böcker och litteratur. Jag menar vi 

jobbar ju med språkligutveckling dagligen känns det som i verksamheten. Det är 

mycket som man inte tänker på som man gör självmant.” 

 

”Jamen alltså man tränar ju det jämt känns det som, vid maten sitter man ju och 

pratar och diskuterar.” 

 

5.2 Förskollärarnas praktiska arbete  

I våra intervjuer med förskollärarna framkom det olika tillvägagångssätt som de 

beskrev att de arbetade med språklig medvetenheten på. Vi har nedan sorterat in 

dessa tillvägagångssätt under sammanfattande rubriker.  

 

5.2.1 Rim och ramsor 

Fyra av sex förskollärare nämnde rim och ramsor som en viktig del i barns 

språkutveckling. De pratade om rim och ramsor som något återkommande i 

verksamheten i form av både spel och språksamlingar.  

 

”…barnen tycker jättemycket om att rimma till exempel att ha det på 

samlingarna och det finns ju liksom spel med rim, rimmemory håller vi på med 

nu och det tycker ju dom är jätteroligt.” 
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5.2.2 Bokstäver – alfabetet 

Hälften av förskollärarna tog upp att barnens intresse för bokstäver och alfabetet 

påverkar det till att bli en del av verksamheten i förskolan. En av dessa förskollärare 

menade dock bestämt att det inte får bli för mycket skola för barnen utan att det 

måste komma från barnens intresse.  

 

”En del är ju väldigt intresserade av bokstäver, som vad börjar mitt namn på, vad 

börjar ditt på och vad börjar det här på..” 

 

5.2.3 Begrepp och upprepningar 

Tre av sex förskollärare påpekade vikten av att man benämner och upprepar begrepp 

för mindre barn i deras språkutveckling. De menade att man i verksamhetens vardag 

ska ta tillvara på de tillfällen som ges för att utevckla barnens ordföråd och 

begreppskännedom.  

 

”Då får man ju prata och sätta ord på allting, när man klär av och på och när man 

äter.” 

 

5.2.4 Språksamlingar 

Två av förskollärarna berättade att de ibland har samlingar som inriktar sig specifikt 

på språkutvecklingen. Under dessa samlingar pratar förskollärarna om allt från 

begynnelsebokstäver till nonsensrim.  

 

”…ja sen har man ju extra samlingar just med språket då ju.” 

 

5.2.5 Modersmålspedagoger 

Tre av de sex förskollärarna tog upp främjandet av modersmålet som en viktig del i 

barnens språkutveckling. Både när det gäller utvecklandet av modersmålet och det 

svenska språket. De tre förskollärarna var positiva till de språkliga resultat som de 

sett sedan de fick tillgång till modersmålspedagoger i barngruppen.  

 

”…dom utländska barnen måste man ju tänka på att dom ska ju få sitt modersmål 

också tillgodosett för att dom ska lära sig det svenska språket också. Och det har 

vi ju fått bättre resurser nu med modersmålspedagoger faktiskt. Och nu får dom 

ju hjälpa till med migrationsbarnen också, det fick de inte förut. Så det har blivit 

ändring nu då så det är jättebra.” 

 

”Har man inte sitt hemspråk med sig så får man inte svenskan heller.” 
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5.2.6 Sång 

Tre av sex förskollärare menade att språkutvecklingen främjas av att man sjunger 

tillsammans med barnen. De pratade om att det finns många olika sorters sånger och 

sånglekar där olika språkliga medvetenheter tränas.  

 

”Och likadant det här med att sjunga och så det främjar ju språket så att säga.” 

 

5.2.7 Högläsning  

Endast en av förskollärarna tog upp vikten av högläsning för barnen. Hon påpekade 

att det är viktigt att man anpassar det man läser för barnen till deras språkliga 

förutsättningar. Hon menade att man inom förskolan kan läsa allt från bilderböcker 

till kapitelböcker helt beroende på barngruppens utveckling och ålder.  

 

”Med dom stora blir det ju mer att man läser sagor då, berättar sagor så dom 

skapa inre bilder.” 

 

5.3 Påverkande faktorer enligt förskollärarna 

I vår undersökning frågade vi förskollärarna vilka faktorer som påverkar deras arbete 

med den språkliga medvetenheten och nedan följer en sammanställning av dessa 

faktorer.  

 

5.3.1 Tid 

Fyra av sex förskollärare såg tiden som ett problem i verksamheten. De ansåg att det 

inte finns tillräckligt med tid för specifik språkutveckling då det finns väldigt mycket 

annat som ska göras och hinnas med.  

 

”Det kan väl vara att det är stressigt och intensivt ibland och att man inte hinner 

med.” 

 

”Så att man försöker ju att dela på dom så att man har tid, meningen är ju att man 

ska ha tid för varje barn men liksom det är ju inte så lätt när man har 20 stycken 

och vi är 3 personal då ju.” 
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5.3.2 Barngrupp 

Fyra av sex förskollärare ansåg att barngruppen i största allmänhet är en påverkande 

faktor till arbetet med språket. De menade att barnens individuella utvecklingar och 

behov avgör hur man arbetar med språket, en annan påverkande faktor är gruppens 

storlek.  

 

”… det beror ju precis på hur barngruppen ser ut, det beror precis på dagsformen 

på barnen…” 

 

5.3.3 Arbetslag 

Två av förskollärarna tog upp arbetslaget som en påverkande faktor till hur arbetet i 

verksamheten fungerar. De menade att beroende på vilka man arbetar med fungerar 

arbetet bättre eller sämre.  

 

”Och sen är det väl vilka arbetskamrater som man har påverkar ju också rätt 

mycket…” 

  

5.3.4 Intresse både barn och vuxna 

Hälften av förskollärarna sa att de utgår från barnens intresse när de arbetar med 

språkutveckling på förskolorna. De menade att det är viktigt att vara flexibel i 

verksamheten och sitt arbetssätt för att kunna tillgodose barnens intressen när det 

gäller språket.  

  

”Sen är det mycket intresse, jag tycker att det är viktigt och då ser jag till att få 

tiden för det. Det kanske inte är alla som skulle göra samma saker som jag, man 

måste vara intresserad för det man håller på med.” 

 

”Och sen är det ju också lite vad barnens intresse. Vi intervjuar barnen också så vi 

ser vad dom är intresserade av så det är ju det man ska jobba med också, sånt som 

barnen tycker är roligt.” 

 

5.3.5 Andra språk 

Två av sex förskollärare ansåg att arbetet med språkutvecklingen begränsas av att 

man har barn med annat modersmål än svenska, då de kräver en annan form av 

stimulans än de övriga barnen.  

 

”Man känner ju just när man har migrationsbarnen att man når ju inte fram på 

samma sätt som man gör med ett svenskt barn just med språket…” 
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5.3.6  Pengar 

Endast en av förskollärarna tog upp pengar som en påverknade faktor i 

verksamhetens spårkutveckling. Hon menade att bristen på pengar leder till att de 

inte kan köpa in det material som de önskar.  

 

 ”Ibland kan väl pengar påverka också om man vill köpa in något som inte har.” 

 

5.3.7 Verksamhetens mål 

Tre av förskollärarna nämnde att verksamhetens mål påverkar hur man prioriterar att 

arbeta, till exempel jobbar en av förskolorna mycket med utomhuspedagogik och på 

så sätt blir enligt förskollärarna arbetet med den språkliga utvecklingen lidande.  

 

”Och så är det ju mycket nu, vårat mål nu är att vara ute…” 

 

”Nu när vi har börjat med SET också så tar det en stor del av samlingarna.” 

 

5.4 Förskollärarnas optimala vision  

När vi frågade förskollärarna hur de helst skulle vilja arbeta med barns språk- 

utveckling fick vi sex mycket specifika svar. De visste egentligen exakt hur de skulle 

vilja arbeta om de fick fria händer och tillgångar.  

 

5.4.1 Språksamlingar  

Den röda tråd som gick att se bland svaren som vi fick av förskollärarna var 

språksamlingar, men att aktiviteterna som de ville ha i språksamlingarna var olika. 

Aktiviteter som kom upp bland svaren var till exempel språkpåsar, språkverkstad, 

rim och ramsor och att träna begrepp.  

 

”Minst en samling i veckan som bara är ägnad åt språket och där man verkligen 

satsar på det.” 

 

”… ha som en språkverkstad och liksom ha en halvtimme, där man får sitta i ett 

rum där man har en massa saker som har med språket att göra…” 

 

”Ja det är en sak som jag har tänkt på hela tiden och det är att man klipper ut 

bilder ur tidningar, olika saker som barnen kan få ha och berätta om. På små barn 

hade vi lite enklare bilder med bara en sak men så kan man klippa ut händelser 

och sån så dom får sätt ord själva på det… Man kan ju plasta in bilderna och det 

finns ju många olika, där dom kramas och dom slås där de kan beskriva känslor 

och begrepp och allting.” 
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5.4.2 Mer tid 

En annan del av förskollärarnas optimala vision var att få mer tid till att utveckla den 

språkliga medvetenheten hos barnen.   

 

”… att man inte hinner med på samma sätt som man skulle vilja. Att tiden inte 

räcker till, det är så mycket som man ska hinna med…” 

 

5.4.3 Barnet i fokus 

För att få ut så mycket som möjligt av verksamhetens arbete med den språkliga 

medvenheten ansåg en av förskollärarna att det är viktigt att utgå från barnen. Hon 

menade att hon skulle vilja ta det i barnens takt och se till deras intressen så att det 

blir ett lustfyllt lärande.  

 

”Jag vill inte skynda på barnen utan dom som är intresserade tar man mer 

med…Och det måste vara roligt, det får ju inte vara en tråkig samling.” 
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel knyts intervjupersonernas reflektioner till tidigare forskning om språklig 

medvetenhet. 

 

6.1 Erfarenheter  

Enligt Vygotskys teorier utvecklas barnets språkliga medvetenhet genom samspel 

och dialoger med andra. Han poängterar att en stimulerande omgivning i förskolan 

bidrar till utvecklande interaktioner mellan förskollärare och barn (Svensson, 1998). 

Bernstein menar att man bör förhålla sig till en utvecklande kod inom förskolan då 

man inom den utvecklade koden använder ett mer tydligt och sakligt språk (Maltén, 

1997). Enligt behavioristernas syn på språkutveckling lär sig barnen det talade 

språket genom till exempel imitation av omgivningens språkvanor (Arnqvist, 1993).  

 

Det vi kom fram till genom våra intervjuer kring förskollärarnas erfarenheter om 

språklig medvetenhet var att arbetet med detta inom förskolan är något som sker och 

alltid har skett naturligt i vardagliga situationer. Likt de ovan nämnda teoretikerna 

menar våra intervjuade förskollärare att den språkliga medvetenheten utvecklas i 

samspel och dialog med barnen. 

 

6.2 Förskollärarnas arbetssätt 

Taube (2007) menar att ett medvetet planlagt arbete med språklekar inom förskolan 

ökar barnens språkliga medvetenhet och kan minska risken för svårigheter i den 

kommande skolundervisningen. Enligt Arnqvist (1993) och Svensson (1998) är 

språklekar också det som på bästa sätt utvecklar den språkliga medvetenheten hos 

barn. Genom olika språklekar utvecklas en helhetlig språklig medvetenhet, alltså 

utvecklas alla de delar som tillsammans blir den fullvärdiga språkliga medveten-

heten.  

 

Enligt de förskollärare som vi intervjuade var just språklekar det arbetssätt som 

förekom mest inom verksamheten och av de språklekar som nämndes var rim och 

ramsor de mest framträdande. Rim och ramsor tränar enligt Svensson (1998) upp den 

fonologiska medvetenheten vilket leder till en ökad medvetenhet om språkljudens 

struktur. Enligt Arnqvist (1993) är rim och ramsor också ett bra arbetssätt för att få 

barnen delaktiga i lärandet då de gärna själva medverkar genom att hitta på rimord. 

 

Arnqvist (1993) nämner att förskoleåldern är en viktig ålder för barnens 

språkutveckling och att det är då deras ordförråd växer som snabbast. Han poängterar 

att det är viktigt att man som vuxen finns där och förklarar nya ord för barnen. I vår 

undersökning tog hälften av förskollärarna upp vikten av att man benämner och 

upprepar begrepp för barnen i vardagliga situationer för att barnen ska tillägna sig 

och förstå innebörden av dessa ord. 
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Sång i samband med språkutveckling är något som tre av våra intervjuade 

förskollärare nämner. De pratar om olika sorters sånger och sånglekar som kan 

fungera stimulerande i barnens språkutveckling. Detta är något som både Uddén 

(2004) och Jederlund (2002) tar upp som ett bra sätt att utveckla den språkliga 

medvetenheten på. De menar att man genom sång och rörelselek tränar barnens 

tanke- och språkförmåga samtidigt som de involverar hela kroppen i lärandet. 

 

Taube (2007) tar upp vikten av högläsning när det kommer till barnens 

språkutveckling. Hon menar att barnen genom högläsning får ett berikat ordförråd 

och att de ofta upplever spänning och glädje genom denna aktivitet. Arnqvist (1993) 

tar även han upp hur sagoläsningen är viktig och att den bör vara en stor roll i 

förskolans verksamhet. Det vi reagerar på är att endast en av våra intervjuade 

förskollärare nämner högläsning som ett arbetssätt för att utveckla barnens språkliga 

medvetenhet. Den förskolläraren menar att det är viktigt att man anpassar nivån på 

läsningen efter barngruppens utveckling och ålder och att man inom förskolan kan 

läsa allt från bilderböcker till kapitelböcker. 

 

6.3 Påverkande faktorer enligt förskollärarna 

De faktorer som flest av våra intervjuade förskollärare nämnde var tid och barnen i 

gruppen. Johansson (2003) tar upp hur verksamheten genom tiderna förändrats till att 

innehålla mer administrativa moment som tar tid från förskollärarnas arbete i 

barngruppen. Förskollärarna i vår undersökning anser att tiden i förskolan inte räcker 

till. De anser att det är tiden som avgör hur de får lägga upp arbetet och på så sätt får 

de ibland för dagen prioritera bort vissa delar. 

 

Barngruppens inverkan på hur man arbetar i förskolan är stor. Enligt Johansson 

(2003) påverkar gruppens storlek arbetet i verksamheten. I större barngrupper blir det 

svårare att se och möta varje enskilt barns behov. Asplund Carlsson, Pramling 

Samuelsson och Kärrby (2001) tar upp att till exempel åldern på barnen i gruppen 

påverkar hur man väljer att arbeta och att man anpassar verksamheten efter den 

enskilda gruppens behov. Likt litteraturen anser våra intervjuade förskollärare att 

barngruppen i sig är en stor påverkande faktor. Förskollärarna menar att barnens 

individuella utvecklingar och behov avgör hur man väljer att arbeta med den 

språkliga utvecklingen i gruppen. 

 

Både Johansson (2003) och Hargreaves (1998) tar upp hur viktigt det är med en bra 

struktur och ett bra samarbete i arbetslaget för att arbetet ska fungera. Johansson 

(2003) tar upp hur flexibilitet kan bidra till en god lärmiljö för barnen i gruppen och 

Hargreaves (1998) nämner vikten av att man inom arbetslaget tar tillvara på 

varandras erfarenheter och kunskaper. Det våra intervjuade förskollärare nämner om 

arbetslagets betydelse för verksamheten är att beroende på vilka man arbetar med 

fungerar arbetet bättre eller sämre. 
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En sak som vi reagerade på var att ingen av de intervjuade förskollärarna nämnde 

miljön och dess inverkan på den språkliga utvecklingen. Vi anser liksom Läroplanen 

för förskolan (Lpfö98) och Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) att miljön har 

en stor inverkan på barnens språkutveckling. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(1999) poängterar att miljön inom förskolan bör vara utmanande och stimulerande 

för att utveckla barnens språkliga medvetenhet. Svensson (1998) tar upp hur man på 

ett attraktivt sätt kan låta barnen utforska språket genom att ha en riklig tillgång till 

olika språkliga material inom verksamheten. Detta anser vi verkar glömmas bort 

under våra intervjuer med förskollärarna.  

 

6.4 Förskollärarnas optimala vision 

När vi frågade våra intervjupersoner hur de helst kulle vilja arbeta med barnens 

språkutveckling, svarade flest av dem att de skulle vilja ha mer språksamlingar i 

verksamheten. De verkade vilja arbeta mer med språket än vad de idag ansåg sig ha 

tid till att göra. Det de till exempel nämnde att de ville använda sig av var språkpåsar, 

språkverkstad, rim och ramsor och att träna begrepp för att utveckla barnens 

språkliga medvetenhet. I litteraturen kan vi till exempel genom Taube (2007) se att 

planlagda språklekar kan bidra utvecklande för barnens språkutveckling. Arnqvist 

(1993) nämner att man genom lekar kan utveckla barnens begreppsbildning och 

ordförråd. 

 

En annan sak som kom upp när vi frågade förskollärarnas om deras optimala vision 

kring barnens språkutveckling var att få mer tid till att utveckla barnens språkliga 

medvetenhet. De ansåg att tiden idag inte riktigt räcker till för att de ska kunna utföra 

sitt arbete med den språkliga medvetenheten på det sätt de önskar. Att tiden har stor 

inverkan på hur man arbetar i förskolan var något vi såg i vårt resultat då hela fyra av 

sex förskollärare tog upp tiden som en påverkande faktor. Detta stämmer även 

överens med vad Johansson (2003) skriver om i sin rapport där hon nämner tiden och 

brist på tid som ett problem inom förskolan. 

 

Att ha möjligheten till att kunna anpassa språkutvecklingen efter varje barns takt och 

intresse ingår också i förskollärarnas optimala vision kring utvecklandet av den 

språkliga medvetenheten. De vill inte behöva skynda på barnen i lärandet utan de vill 

kunna ta det utifrån varje enskilt barn och dess individuella intresse. Vi anser också 

att den bästa utvecklingen hos barn sker just när man utgår från barnens intresse och 

att de själva får bestämma takten i lärandet.  

 

6.5 Metoddiskussion  

Kvalitativa, öppna intervjuer användes som undersökningsinstrument eftersom vi 

ansåg det lämpligast i förhållande till våra frågeställningar. Våra intervjufrågor var 

inte utformade för att få ett rätt svar utan det var förskollärarnas egna uppfattningar 

som eftersöktes (Lantz, 2007). Vi anser att trots detta kan våra frågor ha påverkat 

intervjupersonerna till att svara på det sätt de trodde att vi förväntade oss. Med detta 

menar vi att förskollärarna kanske målar upp en bild av sig själva där de handlar mer 

pedagogiskt medvetet än vad de i själva verket gör.  
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Vi hade kunnat skicka ut frågorna till respektive respondent några dagar innan 

intervjutillfället för att de skulle fått mer betänketid. På så vis hade vi kanske kunnat 

få längre och mer genomtänkta svar. Vår relativt begränsade erfarenhet av 

intervjusituationer kan ha haft viss påverkan på resultatet eftersom en mer erfaren 

intervjuare vet vilken information som är relevant i förhållande till de frågor som 

ställs. För att få ett mer tillförlitligt resultat hade vi kunnat genomföra flera intervjuer 

på fler förskolor.  

 

6.6 Framtida forskning 

I litteraturen har vi under vår undersökning sett hur olika teorier tar upp miljön och 

dess utformning som en påverkande faktor till en bra språkinlärning. Under våra 

intervjuer var det ingen av förskollärarna som nämnde miljön och dess inverkan på 

språkutvecklingen. Hur stor inverkan har egentigen miljön på förskolan när det gäller 

att bidra stimulerande för barnens språkutveckling och vilka faktorer i miljön är de 

mest påverkande?  
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1 

 

BILAGA 1 

Intervjufrågor 

 

När tog du din förskollärarexamen? 

 

Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

 

Hur stor barngrupp har ni på den här avdelningen just nu? 

 

Vilka erfarenheter har du kring ditt arbete med barns språkutveckling? 

 

Hur beskriver du ditt arbete med barnens språkutveckling? 

 

Vilka faktorer påverkar ditt arbete? 

 

Hur skulle du vilja arbeta med barnens språkutveckling?  

 

 


