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ABSTRAKT 
Språket är en del av människan och utan ett utvecklat språk kan vi inte kommunicera 

med omgivningen. Hos barn i förskoleåldern är utvecklingstempot högt och barnets 

mottaglighet och motivation till att lära lägger grunden för ytterligare lärande (Eriksen 

Hagtvet, 2004). Syftet med studien är att se hur pedagoger arbetar med barn i ålder 1-3 

år för att stimulera deras språkutveckling. Vi utgick ifrån följande frågeställningar: 

 Hur kommunicerar pedagoger med barn för att utveckla deras språkliga 

medvetenhet? 

 Hur använder sig pedagoger av språket för att stimulera barns språkutveckling? 

 Hur skapar pedagogerna en stimulerande språkmiljö?  

För att svar på dessa frågeställningar så gjorde vi observationer på pedagoger i 

förskolan. Vi tolkar resultatet i studien att pedagoger verka medvetna om att barns 

språkutveckling börjar tidigt och att deras förhållningssätt till språket påverkar barns 

utveckling. Resultatet visar också att det vardagliga samtalet är betydelsefullt och en 

viktig del av barns vardag. 
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1 INTRODUKTION 
Förskolans uppdrag är bland annat att lägga grunden för ett livslångt lärande. I 

förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010) står det att verksamheten ska 

stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Förskolan ska 

även ha en social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och 

utveckla deras sociala samt kommunikativa kompetenser. Lärandet sker i interaktion 

mellan vuxna och barn och barnen lär av varandra. Genom egen aktivitet ökas 

kompetensen och barnen får möjlighet att utveckla nya kunskaper och insikter. Detta 

sker genom ett förhållningssätt när språk- och kunskapsformer balanseras och bildar 

en helhet (Utbildningsdepartementet, 2010).  

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara 

barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen (Utbildningsdepartementet, 2010, s: 7).   

Det är av den anledningen relevant att ta reda på hur förskolepedagoger arbetar för 

att stimulera barns språkliga utveckling. Det är mycket som påverkar barnets 

utveckling omedvetet i verksamheten. Den dagliga interaktionen mellan pedagog och 

barn utgör stora delar av barns utveckling (Hamre, 2012). Av den anledningen 

fokuseras detta examensarbete på hur pedagoger formulerar sig och medvetet 

använder språket som verktyg. Fokus ligger på interaktionen mellan pedagog och 

barn men även på miljön och hur den kan påverka barnets utveckling. Genom att 

vistas i en miljö där det talas och kommuniceras mycket ökas barnets ordförråd som 

behövs för en normal språkutveckling (Eriksen Hagtvet, 2004). 
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2 BAKGRUND 
Bakgrunden till arbetet är fokuserad på två delar. Den första delen bygger på två 

forskare inom språklig utveckling, det är Jean Piaget (1896-1980) och Lev Vygotskij 

(1896-1934). Båda menade att man utvecklas socialt och språkligt genom interaktion 

med andra och att det är de vuxnas ansvar att lära ut till barn hur språket används 

(Jerlang, E., Egeberg, S., Halse, J., Jonassen, A.J., Ringsted, S. & Wedel-Brandt, B., 

2007). Den andra delen av bakgrunden är språkets uppbyggnad, där olika forskares 

resultat om barns tidiga språkutveckling sammanfattas. I bakgrundskapitlet kommer 

vi att framföra en del forskning kring barnets språkutveckling och språkets 

uppbyggnad. Lev Vygotskij och Jean Piaget forskning har senare utvecklats men vi 

anser att deras tankar kring språkutveckling är relevant för studien för att synliggöra 

språkets förhållande till förskolan och pedagogernas arbete.  

2.1 Språkutveckling för barn i åldrarna 1-3  

Det behövs en medvetenhet om olika språkliga redskap för att lärandet ska kunna 

utvecklas. Detta kan ske både individuellt och i interaktion med andra. För att göra 

oss förstådda, förstå andra och skapa mening måste vi kommunicera (Bjar, L. & 

Liberg, C., 2003). De små språkliga segment som ord, stavelser och språkljud är små 

byggstenar av en större process. Men det är ändå viktigt i utvecklingsfaserna att 

fokusera på dessa detaljer. Förskoleåldern lägger grunden för ytterligare lärande då 

utvecklingstempot hos barnet är högt liksom barnets mottaglighet och motivation att 

lära (Eriksen Hagtvet, 2004).  

När ett barn föds kan den inte talspråket. Barnet förmedlar sig genom att skrika för 

att få sina behov tillgodosedda, de utvecklar senare ett joller. Jollret övergår allt mer 

till ordliknande yttranden vid cirka 1-årsåldern (Svensson, 2009). Redan då börjar 

barnen lära sig språkets mönster i form av betoningar såsom tonfall och rytm 

(Ladberg, 2003). Det kan vara svårt för omgivningen att tolka de första orden som 

barnet säger vid 1-årsåldern. Det är då den sociala samvaron spelar roll för barnets 

språkliga utveckling samt att det ges tid för att hjälpa barnet fortsätta utveckla sitt 

språk (Svensson, 2009).  

När barnet når 2-årsåldern kan det allt mer om språket och kan även uttrycka 

önskningar eller obehag (Svensson, 2009). Det är även nu som barnet har tillägnat 

sig språkets betoningsmönster fullt ut. Omgivningen kan nu förstå/tolka barnet när 

barnet har en fråga eller ett påstående genom barnets uttryck (Ladberg, 2003). 

Uppskattningsvis har barn i 2-årsåldern ett ordförråd på 200-300 ord. Dock är det 

många ljud som fortfarande saknas. Här är det vanligt att omgivningen inte alltid 

förstår barnet lika bra som de personer som står barnet närmst. Vid denna ålder övar 

barnet mycket på att imitera de vuxnas tal. De börjar även sätta samman ord till 

tvåordssatser. Barnet talar oftast om sådant som ligger i tiden, det som ska ske eller 

det som precis har skett (Svensson, 2009).  

Fonologi handlar om hur vi uppfattar eller förstår språkljud. Språkljuden, även 

kallade fonem, är språkets betydelseskiljande enheter (Arnqvist, 1993). Fonem är 

nyckelenheten när den alfabetiska koden ska knäckas och barn ska koppla det 

enskilda språkljudet till rätt bokstav eller bokstäver (Eriksen Hagtvet 2006). Fonemet 

är inte betydelsebärande i sig men bidrar till variation i betydelsen i de ord som de är 

en del av (Eriksen Hagtvet, 2004). Fonologisk utveckling handlar även om hur vi 

formar olika språkljud samt skiljer på olika språkljud (Arnqvist, 1993). Pedagogen 

kan hjälpa barnet att utvecklas genom positiv respons för dennes yttranden. Genom 
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att upprepa ord långsamt och visa att man förstår ökar lusten för barnet att utveckla 

talspråket. Situationer där pedagoger leker eller läser med barnet gynnar 

språkutvecklingen och även barnets samspelsförmåga. Fonologisk medvetenhet före 

läsinlärningen hjälper barnet att förstå relationerna mellan bokstäver och ljud. Därför 

minskar risken för felinlärning om barnet systematiskt tränas i fonologisk 

medvetenhet (Svensson, 2009).  

I en studie gjord i Nederländerna av Van de Sande, E., Segers, E. & Verhoeven, L. 

(2013) framkom det att den fonologiska medvetenheten påverkar barnens 

självförtroende. Ett bra självförtroende inom språklig utveckling behövs för att kunna 

lära sig läsa och avkoda i början av skolan. Resultat visar också att den psykiska 

självkänslan kan påverka barns läsutveckling. När medvetenheten om de strukturella 

egenskaperna i ett språk ökar blir barnet mer självsäkert och höjer därmed sin 

motivation till att lära sig mer. Nevo (2012) förstärker teorin med att goda 

utvecklingsmässiga förändringar tidigt påverkar barnet redan innan formell 

läsundervisning i skolan.  

När barnet nått 3-årsåldern försöker barnet alltmer samspela och samtala med sina 

kamrater i leken. Här har barnet blivit bättre på turtagning och kan nu lyssna på vad 

andra säger, men däremot inte alltid förstå eller sätta sig in i den andre personens 

perspektiv. Barnet utgår alltså från sig själv och sina egna upplevelser. Barnet pratar 

allt mer vid 3-årsåldern, även om språket inte används i enlighet med den vuxnes 

talspråk. Treordssatser börjar även uppträda mellan 2 och 3 år och byggs ut genom 

att barnet kombinerar två tvåordssatser. Barnet börjar använda tidsbegrepp (igår, 

idag, imorgon), men de har inte alltid en förståelse för dem (Svensson, 2009). 

För att språket ska bli förståeligt behövs det medvetenhet om morfologin och dess 

regler. Morfologi är orddelar, ord samt hur de kan förändras, alltså ordens 

böjningsform och deras grammatik (Svensson, 2009). Morfemen är den minsta 

betydelsebärande enheten i språket (Eriksen Hagtvet, 2004).  

När barnet är medvetet om hur den ska prata har barnet fått en syntaktisk 

medvetenhet. Den syntaktiska medvetenheten handlar om hur satser och fraser byggs 

upp (Svensson, 2009). Förmågan att använda de grundläggande syntaktiska reglerna 

skapas hos barn i åldern 3-5 (Eriksen Hagtvet, 2004).  

Semantik är läran om ordens betydelse. Att lära sig nya ord handlar om att man kan 

utveckla det redan befintliga ordförrådet. Man kopplar samman ett ord med ett 

föremål eller en betydelse (Arnqvist, 1993).  Den semantiska medvetenheten kan 

även stimuleras genom att man för diskussioner om ordens betydelse (Svensson, 

2009).  

I takt med att barns språk blir mer omfattande så utvecklas en pragmatik 

medvetenhet. Pragmatik handlar om hur individen använder språket och hur man för 

en dialog. Att delta i en dialog är betydelsefullt för barnet för att utvecklas 

pragmatiskt. De yngre barnen deltar i en dialog genom att svara på frågor som ställs 

medan de äldre barnen utvecklas pragmatiskt genom att tillföra något nytt i dialogen 

(Arnqvist, 1993). Pragmatisk utveckling handlar också om att barnet ska lära sig 

grundläggande färdigheter när man talar med någon. Det kan till exempel handla om 

turtagning där barnet lär sig växla mellan att vara talare och lyssnare. När barnet har 

utvecklat en pragmatisk kompetens har de förståelse för hur de ska använda språket i 

olika situationer och sammanhang, till exempel när man ska använda artighetsfraser 

(Eriksen Hagtvet, 2004).  
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Det språkligt medvetna barnet har förmåga att förhålla sig till språket som till ett 

objekt genom att uppleva språket utifrån, som en observatör (Eriksen Hagtvet, 2004). 

Att delta i olika språkliga aktiviteter utvecklar kunskaper hos barnet för att delta utan 

egna bidrag genom att lyssna. Men barnet kan även på egen hand imitera språkandet 

och vara aktivt tillsammans med olika samspelsparter under de olika språkliga 

aktiviteterna (Bjar & Liberg, 2003).  

2.2 Lev Vygotskijs teori om språkutveckling   

Den sociokulturella teorin bygger på att lärandet sker i sociala sammanhang. Säljö 

(2011) skriver att det är genom samspel som människor utvecklas. Med det menar 

Säljö (2011) att lärandet inte handlar om att hämta fakta och färdigheter utan 

kunskapen kommer utifrån och individen blir delaktig i den genom interaktion.  

Lev Vygotskij var en av förgrundsgestalterna till den sociokulturella teorin. 

Vygotskij menade att språket är ett medel för social samvaro och den primära 

funktionen för kommunikation. Språket har uppstått på grund av behovet av att 

kommunicera där ordet betraktas som ett hjälpmedel (Jerlang, m.fl., 2007). Han 

ansåg att genom det kulturarv som barnet föds in i tillägnar sig också barnet det 

logiska tänkandet samt det viljemässiga tänkandet (Arnqvist, 1993). Vygotskij 

beskrev alltid två funktioner i relation till varandra och inte som enskilda processer. 

Det är språket och tänkandet som är centralt för medvetandet. Han menade att 

sambandet mellan tänkandet och språket etableras under barnets utveckling. Ordets 

betydelse är ett fenomen som hör ihop med det språkliga tänkandet, därför ansåg han 

att ett brett ordförråd är viktigt för att stimulera barnets tänkande. Han skrev även att 

språkets uppdelning inte är given från början utan den uppstår under utvecklingen 

hos barnet (Vygotskij, 1999). Vygotskij menade att människan utvecklas socialt och 

språkligt genom interaktion med andra som innehar större kunskaper samt 

erfarenheter inom det specifika ämnet (Jerlang, m.fl., 2007).  

Vygotskij skrev att i förskoleåldern är det egocentriska språket ett viktigt instrument 

för att utveckla tanken. Det är genom språket som barnet kan styra sina handlingar. 

Det är vanligt att i förskoleåldern räknar barnen högt för att underlätta sitt eget 

tänkande. Detta blir så småningom ett inre tänkande och barnet kan räkna tyst i 

huvudet, barnet har då utvecklat ett inre tal (Arnqvist, 1993).  

Vygotskij beskrev olika zoner för utveckling där han menar att man ser till vad 

barnet kan på egen hand. Det finns alltid en högre zon än den barnet befinner sig i, 

det kallade Vygotskij för den proximala utvecklingszonen (den närmaste 

utvecklingszonen). Utveckling sker i den proximala utvecklingszonen när barnet får 

hjälp eller stöd av någon med större erfarenhet, det kan vara en vuxen eller ett äldre 

barn (Jerlang, m.fl., 2007). I zonen för den närmaste utvecklingen blir det 

pedagogens uppgift att vägleda och stötta barnets utveckling genom att gradvis 

överlåta mer och mer ansvar åt barnet (Eriksen Hagtvet, 2004).  

2.3 Jean Piagets teori om språkutveckling  

Fokus i den kognitiva teorin enligt Jerlang, m.fl. (2007) ligger på hur människan 

tolkar sinnesintryck och hur människan tänker. Jean Piaget verkade inom den 

kognitiva teorin och intresserade sig för intelligensen. Intelligens och utveckling 

består av aktivt handlande. Det vill säga att organismen hela tiden försöker anpassa 

sig aktivt till sin omgivning. Människan är en social och levande organism som 

handlar i en miljö.  
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Människan föds social och har även en medfödd förmåga att vara nyfiken och imitera 

sin omgivning. Däremot menar Jerlang, m.fl. (2007) att människan inte kan leva sig 

in i andra, det är inte något medfött utan något som ska utvecklas. Här har det sociala 

samspelet en stor betydelse. Liksom Vygotskij ansåg Piaget att det sociala inte 

uppstår i ett tomrum utan att språket utvecklas socialt, i samspel med andra. Piaget 

menade att språket utvecklas övervägande genom imitation av omvärldens 

teckensystem (Jerlang, m.fl., 2007). Undervisning är alltså inte bara fostran utan en 

nödvändig förutsättning för den naturliga utvecklingen (Piaget, 1972).  

Barn i förskoleåldern har ett egocentriskt språk som yttrar sig i form av monologer, 

det vill säga att de talar från barnets perspektiv (Jerlang, m.fl., 2007). Barnet bryr sig 

alltså inte om vem de talar med eller om någon lyssnar i det egocentriska språket. 

Barnet talar med sig själv och saknar även förmåga att lyssna på andra (Arnqvist, 

1993). Barn använder inte talandet för att kommunicera utan enbart för att 

tillfredsställa sina inre behov. Vygotskij å andra sidan ansåg att barns sätt att tala är 

socialt och kommunikativt, inte egocentriskt i den bemärkelsen Piaget menade 

(Svensson, 2009). Piaget delade in det egocentriska språket i tre delar som han 

kallade upprepning, monolog och kollektiv monolog. Med upprepning menade han 

att barnet upprepar ord och stavelser och är nöjd med detta. Själva orden behöver inte 

ha någon betydelse och det behöver inte heller finnas en lyssnare. Med monolog 

menas att barnet talar till sig själv och beskriver exakt vad som sker under 

exempelvis leken. I den kollektiva monologen talar barnen samtidigt och för 

parallellt en dialog med varandra. De talar alltså tillsammans men om helt olika 

saker. Med detta menar alltså Piaget att barnet är egocentriskt och att det 

socialiserade språket kommer i ett senare stadium (Arnqvist, 1993).  

Piaget urskilde fyra utvecklingsstadier som alla barn följer. Barnet kan inte hoppa 

över något stadium på grund av att det ena stadiet ger förutsättningar för nästa 

stadium. Till skillnad mot Vygotskij ansåg Piaget att miljö och ärftliga faktorer inte 

påverkar utvecklingen, istället lägger han vikt vid att man pedagogiskt och socialt ser 

till att barnet får ett stort utbyte av varje stadium. De två första stadierna infaller 

under förskoleåldern, det sensomotoriska stadiet (0-2år) och det preoperationella 

stadiet (2-6/7år). I det sensomotoriska stadiet (0-2år) härmar barnen genom att 

imitera sin omgivning. I det preoperationella stadiet (2-6/7år) utvecklar barnet sitt 

språk. Språket är byggt på symboler som representerar saker, tankar och handlingar. 

Barnet lär sig fortfarande genom imitation under detta stadium, fast här har barnet 

kunskap om att förändra imitationen jämfört med det sensomotoriska stadiet. Piaget 

menar att om barnet inte ackommoderar, det vill säga ändrar sitt nuvarande beteende 

och tankesätt, så sker det inte någon nyutveckling i tänkandet. Av den anledningen är 

det viktigt att barnet möter nya utmaningar samt nya samspelsmöjligheter i sin 

vardag (Jerlang, m.fl., 2007).  

Piaget (1972) menar att de logiska tankeoperationerna är beroende av nervsystemets 

mekanismer som byggs upp under dessa mognadsprocesser. Men de logiska 

tankeoperationerna kan inte utvecklas om inte barnet får öva, vilket gäller även 

språket. Han menar att barnet behöver utforska och experimentera för att få igång 

tankeoperationerna.  

2.4 Förskolan och språket 

Ett barnanpassat språk som är förenklat med korta och välformulerade meningar och 

är kopplat till händelser i barnets miljö stimulerar barnens språkutveckling (Eriksen 

Hagtvet, 2004). Om vuxna i barns närhet använder ett korrekt språk som utgår ifrån 
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barnets språkliga förståelse leder det till en god språklig utveckling hos barnet 

(Anderberg, 2009). Det har gjorts många undersökningar inom ämnet tidig språklig 

utveckling hos barn. En omfattande undersökning som har gjorts i Kansas visar att de 

språkliga erfarenheterna från förskolan spelar en viktig roll i barnens språkutveckling 

och tidiga litterära färdigheter (Greenwood, C., Carta, J., Atwater, J., Goldstein, H., 

Kaminski, R. & McConnell, S., 2013). Nevo, E. & Breznitz, Z. (2012) har i en studie 

funnit att om språkutveckling uppnås tidigt hos barnet så bibehålls den oftast under 

hela skoltiden (Nevo & Breznitz 2012).  

I en empirisk studie gjord av Hamre, B., Pianta, R., Burchinal, M., Field, S., 

LoCasale-Crouch, J., Downer, J., Howes, C., LaParo, K. & Scott-Little, C. (2012) 

har det påvisats att det är den dagliga interaktionen mellan pedagog och barn som 

skapar stora delar av barns utveckling. Studiens resultat visade att pedagoger med 

mer kunskap om kommunikationen mellan barn och pedagog har mer självförtroende 

i pedagogens roll. Det medför positiva effekter i utformandet av verksamheten för att 

på bästa sätt stimulera barnens utveckling (Hamre, m.fl., 2012). Om pedagogerna har 

insikt i vilken språkstimulerande potential det finns i det dagliga samspelet ges det 

större möjligheter att ta tillvara detta i vardagen (Eriksen Hagtvet, 2004).  

Barn utvecklar olika talspråkliga färdigheter och detta menar Eriksen Hagtvet (2004) 

till stor del beror på vilka erfarenheter barnet får. Alla barn kommer i kontakt med 

talspråklig stimulering varje dag. Detta sker informellt och utan att personer i barnets 

omgivning är medvetna om det (Eriksen Hagtvet, 2004). När barnen ingår i språkliga 

sammanhang utvecklas barnets tänkande och förståelsen för de ord som behandlas 

(Bjar & Liberg, 2003). Kända rutiner och förutsägbara händelseförlopp skapar 

mening och förståelse av ord och uttryck. Vardagssituationer blir en trygghet för 

barnet samt en viktig grund i barns språkutveckling (Eriksen Hagtvet, 2004).  

2.4.1 Samling 
Eriksen Hagtvet (2006) skriver att samlingen i förskolans verksamhet är ett tillfälle 

där det ges gemensamma upplevelser och skapas god sammanhållning. Pedagogens 

roll i samlingen blir oftast som ledare och det är då viktigt att släppa in barnen i 

samtalet så att de blir intresserade och nyfikna. Detta förutsätter att deltagarna är 

aktiva samt att samlingen sker på barnets utvecklingsnivå. Det är därför 

betydelsefullt att sjunga eller läsa högt tillsammans ur en bok eller låta barnen 

återberätta tidigare händelser med hjälp av bilder eller saker. Det gör att barnen 

beskriver händelsen utifrån sina egna ord (Eriksen Hagtvet, 2006).  Svensson (2009) 

menar att språklekar kan vara till stor hjälp då barnen får reflektera över språkets 

innehåll och form. Vid språklekar tänjer pedagogen medvetet på språkreglerna vilket 

gynnar den syntaktiska medvetenheten.  

Johansson (2009) har i en undersökning sett att barn lär sig att upprepa. Detta sker 

när barnen är med i liknande situationer eller hör samma saker flera gånger, 

exempelvis en sång eller ramsa. Barnen lär sig texten och rörelserna utan att behöva 

ha ett utvecklat språk. Med detta menar han att när barnen lär sig att upprepa känner 

de sig delaktiga och skapar förståelse för innehållet.  

2.4.2 Matsituation 
Eriksen Hagtvet (2004) anser att en av de viktigaste språkstimuleringssituationerna i 

förskoleåldern är när en vuxen eller ett barn namnger saker och kommenterar det 

som sker. Matsituationen blir därför en arena för den dagliga stimuleringen av 

utvecklingen inom språket hos varje enskilt barn (Eriksen Hagtvet, 2004). Bjar & 
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Liberg (2003) menar att under matsituationen skapas olika former av samtal. De 

skriver att lyssnandet betyder lika mycket som talet hos de små barnen. De övriga 

deltagarna (barnen vid matbordet) lyssnar på den som pratar och därmed hör de hur 

en annan formulera sig och tar orden till sig själva. När barnen tar detta till sig själva 

så kan ordförrådet ökas. Med mindre barn handlar det oftast om ”berättningsbara 

nyheter”. De förklarar att det är saker som barnet gjort under dagen eller något som 

ska ske inom kort. Under samtalets gång både vidgas och fördjupas förståelsen av 

ämnet för samtalet (Bjar & Liberg, 2003).  

2.4.3 Lek 
I leken stimuleras och utvecklas barnens språkliga förmåga. Vygotskij påpekar att 

leksituationerna är viktiga tillfällen för språkinlärning. Den skillnad i utveckling som 

finns mellan samspelsparterna gör att barnets inlärning lyfts till högre nivåer 

(Svensson, 2009). Säljö (2011) skriver att leken inte är något som barn bara gör utan 

att leken är en social interaktion som gynnar barnet i samspelsutvecklingen. Säljö 

(2011) menar att samspelsutveckligen ökar barnets lust för att hålla dialoger och för 

att formulera sig till sina kamrater och pedagogen.  

Leken utgår ofta från barnets verklighetsvärld och utvecklas i interaktion med andra 

(Eriksen Hagtvet, 2004). Bjar & Liberg (2003) menar att karaktärer och händelser 

från vardagslivet, böcker och filmer är barnens modeller i leken. I rollekar gör barn 

egna tolkningar av det de hört och skapar egna varianter till språkutveckling i leken 

(Bjar & Liberg, 2003). Håkansson (1998) skriver att leken är en typisk situation, 

liksom många andra situationer, då pedagogen använder sig av ett tydligt och 

förenklat språk gentemot barnen för att de ska förstå innebörden av det som sägs av 

pedagogen. I och med detta så blir pedagogen ett bollplank för barnen i leken så att 

barnen kan fortsätta sin lek på ett utvecklande sätt.  

2.4.4 Miljö 
Språkinlärning är i stor utsträckning en adaptiv process. Det vill säga, barnet lagrar 

information och anpassar sig till nya situationer genom att omorganisera den redan 

lagrade informationen. Men det räcker inte att bara barnet anpassar sig utan 

omgivningen måste anpassa sig till barnet (Bjar & Liberg, 2003). Miljön anpassas till 

barnen så att de kan få göra erfarenheter som kan bidra till att de får utrymme att 

experimentera och testa sig fram när det gäller talet. En stimulerande miljö är en 

förutsättning för att barnen ska kunna utveckla sitt språk. Genom att vistas i en miljö 

där det talas och kommuniceras mycket ökar barnets ordförråd vilket behövs för en 

normal språkutveckling (Eriksen Hagtvet, 2004).  

En pedagogisk verksamhet är en del av en fysisk miljö och hur lokalerna ser ut 

påverkar barnens utveckling. Pedagogerna bör skapa en miljö som stödjer de 

aktiviteter som verksamheten består av (Eriksen Hagtvet, 2006). Säljö (2011) menar 

att en lärandemiljö ska vara utformad så att barnen blir delaktiga i den pedagogiska 

verksamheten. Genom detta kan barnen även få en positiv syn på sitt eget lärande.  
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3 SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger arbetar med 1–3- åringar i 

förskolan för att stimulera deras språkutveckling. Studien utgår från följande 

frågeställningar:  

 Hur kommunicerar pedagoger med barn för att utveckla deras språkliga 

medvetenhet?   

 Hur skapar pedagogerna en språkmiljö?  
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4 METOD 
I detta kapitel presenteras undersökningsmetod, undersökningsgrupp, genomförande, 

bearbetning av insamlad data och etiska aspekter. Det ges även en beskrivning av 

genomförandet av undersökningen och hur materialet används i resultatet.   

4.1 Undersökningsmetod 

Valet av undersökningsmetod var observationer för att verkligen få syn på hur 

pedagoger arbetar med att utveckla barns språk. Studien som gjordes är en kvalitativ 

undersökning. Observationer är oberoende av personernas förmåga att delge 

information, det krävs alltså inte att gruppen aktivt delger information som till 

exempel vid en intervju. Vid observationer delges istället information genom 

gruppens handlande. Observationen var öppen, det vill säga att, 

undersökningsgruppen var medvetna om att de blev observerade. Observatörerna var 

icke-deltagande, alltså vi ingrep inte i situationer som uppstod utan observerade 

enbart. Observationen skedde även i naturlig miljö, med det menas att det inte skedde 

under konstgjorda situationer utan det som sker i den vardagliga verksamheten 

(Einarsson & Hammar, 2002).  

I denna undersökning valdes dokumentation genom videoinspelning av 

lärandemiljön. Detta för att öka reliabiliteten av studien. Patel & Davidsson (2003) 

skriver att observationer med ljud och bildinspelning är ett vanligt sätt för att få så 

mycket information som möjligt från en given situation. För att få olika synvinklar 

på språkstimuleringen valdes det ut specifika tillfällen i vardagen. Dessa var samling, 

matsituation och lek. Dessa vardagssituationer valdes ut för att de är olika men 

naturliga i verksamheten. Skillnaden är att samlingen är styrd av pedagogerna medan 

leksituationerna vi valde ut var styrda av barnen och matsituationen ger möjligheter 

till dialog. Likheter är att barnen stimuleras språkligt i dessa situationer.  

4.2 Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen var pedagoger som arbetade i en barngrupp i åldrarna 1-3.  

Då undersökningens syfte är att se hur pedagoger arbetar med barns språkutveckling 

föll det naturligt att undersökningsgruppen blev pedagoger i förskolan. Patel & 

Davidsson (2003) skriver att undersökningsgruppen bestäms utifrån syftets 

frågeställning och vilken typ av individer som nämns där.  Två stycken av 

förskolorna som valdes ut till studien hade vi tidigare haft kontakt med genom VFU. 

De andra förskolorna som deltog i studien tog vi kontakt med för att bekanta talat om 

dessa förskolor. Undersökningen gjordes på 14 pedagoger och det var 43 barn som 

deltog i studien. Vi valde ut många pedagoger för att resultatet skulle bli tydligare.  

Samtliga pedagoger i studien var utbildade förskollärare och deras erfarenhet inom 

yrket varierade från 6 månader till 35 år.  

Under observationen blev det två bortfall, en pedagog och ett barn. Pedagogen 

upplevde att filmningen vid matsituationen var störande så pedagogen ville inte 

längre medverka under just inspelningen av matsituationen. Det andra bortfallet var 

ett barn som inte heller ville bli filmad, också under matsituationen. Vi som 

observatörer slutade såklart filma för att visa deltagarna respekt, detta trots att 

vårdnadshavare gett godkännande om barnets medverkan. Enligt samtyckeskravet 

har samtliga deltagare rätt att bestämma över sin medverkan och att den kan avslutas 

när som helst (Vetenskapsrådet, 2002).  
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4.3 Genomförande  

Vi började med att ta kontakt med fyra förskolor som var kända för oss sedan 

tidigare. Via ett informationsbrev fick berörda vårdnadshavare ge sitt samtycke till 

att deras barn deltog i observationen. Likaså blev de observerade pedagogerna 

informerade om studien och det gav oss deras muntliga godkännande för medverkan.  

Vi hade inget utprovat observationsschema utan istället registrerade vi allt genom 

transkribering av de inspelade filmerna.  Vi har använt oss av strukturerade 

observationer. Patel & Davidson (2003) skriver att genom observation kan man 

inhämta så mycket information som möjligt kring ett område. Eftersom vi valde att 

spela in samtliga situationer kunde vi alltid återgå till situationerna och transkribera 

allt, validiteten ökades genom detta val.  

Vi filmade de olika situationerna från två olika positioner med hjälp av iPad. Detta 

för att få se samma situation från två håll. Vi hade förhoppningar om att få en bredare 

överblick av situationen och att det skulle ge oss med observationsmaterial att 

diskutera. Observationsmaterialet transkriberades efter varje observationstillfälle. Vi 

satt stilla när vi filmade och placerade ut oss där vi ansåg det var lämpligt för att 

kunna filma en given situation. Vid transkriberingen ökade vår validitet av 

undersökningen då vi såg att allt som observerades var väsentligt för studien.  

4.4 Bearbetning av insamlad data 

Det inspelade materialet omfattade 6 timmar och 32 minuter. Efter varje 

observationstillfälle satte vi oss ned och sammanfattade situationen med våra egna 

tankar. Vi skrev ned detta för att komma ihåg våra tolkningar av varje given 

situation. Patel & Davidson (2003) skriver att denna form av anteckningar är 

värdefulla att gå tillbaka till vid sammanställningen av transkriberingarna, vilket vi 

också gjorde, för att få en tydligare klarhet av våra dåvarande tolkningar. Dessa 

tolkningar vi hade vid första tillfället var samma tolkningar vi hade när vi gick 

igenom våra inspelningar. Därefter transkriberade vi för att reflektera och få klarhet 

över situationen. I transkriberingen skrev vi ned ordagrant allt som sades och 

gjordes. Patel & Davidsson (2003) skriver att det är viktigt att texten skrivs ut så att 

man lätt kan arbeta med innehållet eftersom den behövs bearbetas flera gånger. 

Utifrån den sammanfattande texten gick det att utläsa 3 tydliga kategorier. Dessa tre 

kategorier var språk, intresserade och engagerade barn och miljö. Till dessa tre 

kategorier skapade vi ytterligare nya punkter i form av underrubriker. Dessa 

underrubriker tillkom för att skapa ett tydligare sammanhang för läsaren i resultatet. 

Vi valde att utgå ifrån dessa kategorier när vi arbetade vidare med transkriberingen. 

Transkriberingen sammanställde vi genom att använda oss av färgkoder där varje 

färg representerade en kategori. Färgkoderna sammanställdes var och en för sig och 

utifrån de sammanställningarna fick vi fram resultatet.  

4.5 Etiska aspekter 

Första kontakten som gjordes med förskolorna var genom ett informationsbrev till 

berörda vårdnadshavare. Där informerades det om syftet med undersökningen och 

metoden som skulle användas. Det framgick även tydligt i informationsbrevet att allt 

material enbart skulle användas till detta ändamål och att inga personuppgifter skulle 

dokumenteras. Vårdnadshavare fick då ge sitt samtycke till att barnen fick medverka 

i undersökningen. Under vår undersökning har vi tagit hänsyn till de fyra 

huvudkraven som är utformade av Vetenskapsrådet (2002).  
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 Informationskravet – Forskarna måste informera uppgiftslämnare (i vårt fall 

vårdnadshavare och pedagoger) om deltagarnas uppgift i projektet samt 

villkoren som gäller för deltagarna. Det skall tydligt framgå att deltagandet är 

frivilligt samt att den insamlade datan enbart används till projektets forskning 

och inte till något annat.  

 Samtyckeskravet – Deltagarna i undersökningen har själva rätt att bestämma 

över sitt deltagande. Undersökningen är frivillig och de kan närsomhelst välja 

att avsluta den. Vårdnadshavare har gett sitt godkännande för deras barns 

deltagande via informationsbrevet.  

 Konfidentialitetskravet – Samtliga uppgifter om barnet är konfidentiella. 

Vårdnadshavarna blev i informationsbrevet informerade om att inga namn 

eller personuppgifter var av intresse och att observationsmaterialet enbart 

skulle granskas av forskarna och ingen utomstående person. Materialet 

raderades direkt efter transkribering.  

 Nyttjandekravet – Datan som är insamlad via observationerna får endast 

användas för forskningsändamål. Detta framgick i informationsbrevet.  
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5 RESULTAT 
Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger arbetar med 1–3- åringar i 

förskolan för att stimulera deras språkutveckling. Studien utgår från följande 

frågeställningar:  

 Hur kommunicerar pedagoger med barn för att utveckla deras språkliga 

medvetenhet?   

 Hur skapar pedagogerna en språkmiljö? 

Detta utgick vi ifrån när vi analyserade observationsmaterialet. I vår transkribering 

kunde vi sortera ut 3 tydliga teman som vi presenterar i resultatet som olika 

underrubriker. Dessa 3 grupper blev: 

 Språk  

 Intresserade och engagerade barn 

 Miljö 

I situationerna nedan så benämnder vi deltagarna med B1, B2, B3 (Barn1, Barn2, 

Barn3) och P (pedagogen). Det gör vi för att i vårt syfte med arbetet så är det inte av 

intresse av deltagarnas kön eller på vilken förskola som situationerna utspelar sig. 

Det är inte samma deltagare vid alla situationer utan vi benämner bara deltagarna 

med samma förkortning.  

5.1 Språk 

I observationen framgick det att de minsta förskolebarnen (1-3 år) använde sig av 

både kroppslig och språklig imitation då de imiterade både kamrater och pedagoger 

för att kommunicera. Detta uppmärksammades tydligt i samtliga situationer i 

verksamheten. När barnen utvecklat ett större ordförråd syntes det att barnen började 

använda monologer i samspel med andra. Med det menar vi att barnen talade utifrån 

sitt perspektiv utan att ta hänsyn till sina kamrater, de krävde heller inte respons på 

det som sagts. Barnen var inte negativa till att kamraterna tillkom i deras lek, men de 

tog heller ingen större notis av dem. Pedagogerna utvecklade inte barnens monologer 

till dialoger utan tillät barnen att prata på utifrån sin egen språkutveckling.  

5.1.1 Dialog 
De något äldre barnen (2-3 år) började mer och mer använda sig av dialoger utifrån 

deras språkutveckling. Pedagogerna fanns där och stöttade barnen genom att vara en 

dialogpart eller förtydliga barnens ord när barnen kommunicerade med varandra. Ett 

tydligt exempel på detta var matsituationerna där pedagogerna utmanade barnen 

genom att låta barnen beskriva vad de ville ha, istället för att bara peka och säga 

”den”.   

B1 Pekar på mjölken och säger: Ha! 

P: Vad är det du vill ha? 

B1: Den (och pekar på mjölken igen). 

P: Vill du ha något att dricka? 

B1: Ja, den! (pekar igen på mjölken). 

P: Vad är det du vill ha att dricka? 

B1: Mölk 

P: Visst ska du få mjölken (pedagogen häller upp mjölk i glaset).  

Barnen pekade ofta på saker de ville ha vid maten, men pedagogen bad dem beskriva 

med ord vad de ville ha, exempelvis mjölken. Till de mindre barnen formulerade sig 
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pedagogerna annorlunda. De visade upp mjölkpaketet och vattenkannan och uttalade 

begreppen för att barnen skulle fylla på sitt ordförråd.  

Pedagogerna använde sitt språk utifrån sina tolkningar om hur språkutveckling sker 

hos barn. Det märktes genom att pedagogerna upprepade och förtydligade ord som 

barnen sagt och de ord som barnen inte kunde uttala korrekt. I samtal mellan barn 

och pedagog använde pedagogerna sig av många begrepp inom den givna diskursen. 

Detta för att skapa möjligheter för barnen att utveckla sitt ordförråd.  

En pedagog och 4 barn sitter runt ett bord och bakar lussekatter. 

B1: Ha den! (pekar på kaveln). 

P: Ja, du kan få kaveln.  

B1: Tatt. 

B2: Osså ha den (pekar på kaveln). 

P: Du kan få kaveln när den är ledig. Du kan använda degskrapan till din lussekatt så länge. 

B2: Aa.  

B3: Minele! (pekar på russin). 

P: Vill du ha russin? Är du klar med din lussekatt? 

B3: Nickar. Minele! 

P: Ja, du ska få russin till din lussekatt så kan vi lägga den på plåten så den får jäsa en stund.    

5.1.2 Högläsning 
Högläsningen var ett naturligt inslag där barnens språkutveckling ökades och det var 

gemensamt för alla förskolor. Detta skedde bland annat i sagoläsning och 

återberättande situationer. Sagoläsningen skedde vid flera tillfällen under dagen, 

både spontant och planerat. Den spontana läsningen skedde när barnen tog initiativ 

genom att själva hämta en bok och ge till en pedagog.  

En pedagog halvligger i myshörnan där ett barn har hämtat en bok.  

B1: Läsa den! (och sträcker fram boken till pedagogen). 

P: Vad har vi här? 

B1: Fissar!! 

P: Hur många är det då? Ska vi räkna dem? (hon pekar på fiskarna samtidigt som hon räknar högt). 

B1: Blubb, blubb, sädi!  

P: Är vi färdiga med den boken nu? 

B1: Japp, sädig den (pojken går och hämtar en ny bok). 

B1: Pappa (pekar i den nya boken) 

P: Är det pappa där?  

B1: Nä, pappa obba.  

Vid den spontana läsningen gavs det fler tillfällen för diskussion om boken. Barnet 

och pedagogen fördjupade sig i bilderna och diskutera kring dem. Vi såg skillnader i 

den spontana och planerade läsningen då den planerade läsningen utgick från 

pedagogen som hade valt bok. Boken lästes då från pärm till pärm utan att barnen 

gavs samma möjlighet till diskussion kring bilderna och bokens innehåll.  

En pedagog sitter i soffan med 5 barn för läsvila efter maten, pedagogen läser. 

B1: Va de? (pekar på en bild i boken). 

Pedagogen ignorerar.  

B1: Va de? (pekar på samma bild). 

P: Vi kan ta det sen, vi läser färdigt sagan först. De andra barnen lyssnar ju. 

I dessa planerade läsningar fick barnen inte avbryta pedagogen. Vår tolkning av detta 

var att pedagogen ansåg det som en störande faktor gentemot de andra barnen som 

var tysta och lyssnade på sagan. Om pedagogen efter läsningen frågade barnet vad 

den ville under läsningen så kom aldrig något barn ihåg sin fråga och det blev 

därmed inget diskussionstillfälle som hade kunnat gynna barnets språkutveckling. 
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5.1.3 Återberättande 
Alla pedagogerna skapade situationer där barnen fick återberätta olika saker. Det 

kunde vara genom bilder där barnen fick återberätta vad de exempelvis gjorde på en 

skogspromenad eller i leken på gården. Återberättandet skedde i mindre grupper 

antingen på en samling eller spontant strax efter händelsen.  

En pedagog och 3 barn sitter med iPaden och tittar på bilder som tagits tidigare på gården. 

P: Vem är det som är här på bilden? 

B1: Ja!!! 

P: Ja, det är du ju. Men vad gör du för något? 

B1: Gunga. 

P: Ja, du gungar ju. 

B1: Ja, ända upp i himlen. 

B2: Å ja dä. 

P: Ja, där är ju du med. Vad gör du på bilden? 

B2: Ja sopa. 

P: Ja, du sopar bort all sand från asfalten, vad är det du håller i handen? 

B2: Sopare 

P: Ja, en sopare som också kan kallas för sopborste.  

Andra återberättande situationer var vid maten där barnen kunde prata om vad de 

gjort ute på förmiddagen eller om de gjort något speciellt tidigare med familjen.  

Barnen talade utifrån sin utvecklingsnivå och pedagogerna förstärkte med 

utvecklande begrepp. Pedagogernas språk var beskrivande. De var tydliga i både 

språk och handling. Till exempel sträckte de fram en burk och bad barnet att lägga 

pennorna i burken.  Pedagogerna svarade tydligt på barnens frågor, inte bara ja och 

nej. De ställde även frågor till barnen för att barnen med egna ord skulle beskriva, 

förklara eller berätta. Detta kunde ske i alla typer av vardagssituationer i 

verksamheten.  

5.1.4 Kroppsspråkets och tonlägets påverkan på 
engagemang och instruktioner  

Pedagogerna var tydliga i sitt kroppsspråk när de förklarade en uppgift som skulle 

göras. De använde tydliga och enkla gester samtidigt som de förklarade. De barn som 

inte hade ett utvecklat ordförråd imiterade pedagogernas rörelser som en icke-verbal 

dialog.  

Samling. Pedagogen förklarade att de skulle göra handavtryck. 

P: Nu ska vi göra handavtryck och tillsammans göra en fin tavla med hjälp av era händer. Först så 

målar vi på händerna (hon visar med ena handen på den andra hur man målar med penseln på handen) 

därefter trycker vi ned händer på lakanet (hon visar med händer och trycker ned händerna i mattan).  

Barnen imiterar hennes rörelser och trycker sina händer mot mattan.  

Pedagogerna talade tydligt och formade munnen så att barnen kunde läsa av hur det 

uttalades. De hade även en mjuk ton i rösten för att locka med sig barnen och även få 

dem intresserade av att fullfölja uppgiften. 

Genom kroppsspråket visade både barn och pedagog känslor. Det gick tydligt att läsa 

av sinnesstämningen i barngruppen. När det uppkom ett icke godtagbart beteende 

valde flera av pedagogerna att ignorera eller vända ryggen till barnet. Genom detta 

val av gest påverkades barnens agerande, exempelvis skapades det ett ointresse hos 

barnet eller skapades det konflikter mellan ett eller flera barn.  

Händelsen sker i tamburen vid ingång. 

B1: Kommer in och är ivrig och vill berätta något för pedagogen som sitter och tar emot barnen. 

Pedagogen är upptagen med ett annat barn som är ledsen och ignorerar B1. 

B1: fröken, fröken vet du vad som hände? 

P: Vänta.. Hon är fortfarande engagerad i det ledsna barnet. 

B1: fröken, fröken, fröken. 
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P: Pedagogen ignorerar fortfarande. 

B1 vänder sig om till ett annat barn som inte heller vill lyssna.  

B1: Dumma! Och kastar iväg kamratens vantar.  

B2 blir arg och då kommer pedagogen. 

P: Varför kastar du iväg hans vantar, de får du hämta igen!  

B1: Är sur och vägrar hämta vantarna.  

Pedagogens irritation mot B1 märks tydligt. 

Genom pedagogens vänliga blickar och leenden så bekräftades barnet. Detta tolkade 

vi genom att det syntes att barnen blev glada, lugna och sökte interaktion med 

pedagogen och kamraterna. I liknande situationer där pedagogen bekräftade barnen 

så tyckte vi oss se en harmoni i barngruppen som påverkade samtliga deltagare 

positivt.    

5.1.5 Lek 
När vi observerade barnens lek fick vi fram att barnen kommunicerade med varandra 

och med pedagogerna utifrån där barnet befann sig i sin språkliga utveckling. De 

yngre barnen använde sig av kroppsspråk för att uttrycka sina känslor och viljor då 

de ännu inte hade ett utvecklat språk. I dessa situationer läste barnen av varandra väl 

och skapade en icke-verbal kommunikation. Barnen kommunicerade på samma vis 

med pedagogerna som besvarade barnen med ett utvecklande språk. De barnen som 

kommit lite längre i utvecklingen använde sig av monologer. Det vill säga att de 

lekte tillsammans med andra fast kommunikationen skedde inte verbalt med 

kamraterna eller pedagogerna. De pratade utifrån sig själva utan att bry sig om ifall 

någon lyssnade eller besvarade dem. Det märkets till exempel i rollekar som 

utspelades i ”hemvrån”. Där var det flera barn som lekte utifrån sin verklighetsbild, 

fast ingen lekte tillsammans.   

Tre barn leker i hemvrån och en pedagog sitter vid matbordet i hemvrån. 

B1 lagar mat vid spisen.  

B2 matar en docka. 

B3 dukar matbordet. 

Alla tre barnen roterar i hemvrån och för monologer men ingen störs av varandra och inte heller för de 

några dialoger med varandra. Om något barn för en dialog så är det med pedagogen som sitter vid 

matbordet.  

5.1.6 Pedagogens arbete med språket 
Vi kunde se att pedagogernas arbete utgick från de olika begreppen; fonologi, 

morfologi, syntax, semantik och pragmatik. Under samlingarna arbetade 

pedagogerna med rim och ramsor som är en aktivitet som uppmärksammar fonemen 

tidigt.  

En pedagog sitter med tre barn och har en mindre språksamling. På golvet mellan dem så ligger de olika 

kort som föreställer olika saker till en ramsa om rim.  

P: Det var en gång en liten mus, som bodde i ett.. 

B1: Hus! 

P: Bra, kan du sätta upp huset under musen? 

B1 går fram gill tavlan och sätter upp huset under musen.  

P: Musen hette Jan och han gillade.. 

B2: Banan!  

P: Banan ja! Sätter du bananen under huset? 

Barnet går fram till tavlan och sätter bananen under huset.  

Barnens fonologiska utveckling gynnades genom dessa samlingar där barnen fick 

lära sig hur man formar språkljud och skiljer på olika språkljud.  Även genom dessa 

rim och ramsor utvecklades barnens morfologiska medvetenhet där de lär sig om hur 

ord kan förändras genom olika böjningsformer. Den semantiska utvecklingen syntes i 

alla situationer i förskolan där pedagogerna övade och talade med alla barnen om nya 
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begrepp och namngav föremål. Hos 3-åringarna i studien fanns det även en 

syntaktisk medvetenhet då dessa barn kunde bygga upp egna fraser och dialoger utan 

större hjälp av pedagogerna. Begreppen som vi tidigare nämnde utvecklades 

kontinuerligt i dialogerna som pedagogerna höll med barnen.  

5.2 Pedagogen fångar barnens intresse och 
engagemang 

Pedagogerna arbetade mycket med att hålla verksamheten på barnens språkliga nivå 

och utgå från deras verklighetsuppfattning. Detta märktes i samspel mellan 

pedagogerna och barnen. Barnen kopplade händelser i verksamheten som de erfarit 

eller hört i andra situationer. Pedagogen lockade fram en dialog genom att utveckla 

samtalet och ställa följdfrågor. De lyssnade och visade intresse för händelsen som 

barnet beskrev. Genom att pedagogerna lockade barnen med nya utmaningar fann 

barnen det spännande och en nyfikenhet skapades. Detta syntes i situationer där 

barnen exempelvis fick baka eller diska, något som barnen inte gjorde varje dag.  

Det framgick att barn tappade intresse och engagemang när instruktionen för en 

uppgift var för svår eller när väntetiden blev för lång. Om barnen fick vänta på sin tur 

för länge blev de otåliga och tappade fokus på uppgiften.  

Barnen sitter vid ett bord och väntar på att få måla sina händer. Pedagogerna har inte förberett med färg 

och pensel. De tar ett barn i taget för att hjälpa det med sina händer. De övriga barnen får vänta och titta 

på. De börjar slå med händerna i bordet och prata högt med varandra. Ett annat barn som är 1 år tappar 

intresset helt och får tag i målarfärgen och börjar äta på den.  

P: Oj, oj, börjar det bli tråkigt? Det är snart din tur.  

B1 bara ler med färg runt och i hela munnen. 

P: Mmm, det måste varit gott.  

B1 ler och pedagogen tar bort färgen och sätter sig vid bordet hos barnen. Pedagogen insåg att barnen 

tappat intresset för uppgiften och fångar nu tillbaka deras intresse genom att berätta om den lilla grodan 

som tappade sin hatt. Pedagogen skapade sagan vidare tillsammans med barnen. Pedagogen började på en 

mening men barnen fick avsluta den. Meningarna slutade oftast med ett rim av barnen. De övriga 

pedagogerna kunde fortsätta med handavtrycken medan barnen lyssnade på sagan som avslutades med en 

sång om en groda.  

Ljudnivån höjdes och pedagogen fick anstränga sig för att barnen återigen skulle 

rikta fokus på uppgiften och återfå sitt engagemang. Pedagogen avledde barnens 

ointresse för uppgiften genom en språklek och återfann barnens intresse. 

Huvuduppgiften som var handavtryck kunde avslutas samtidigt som det skedde en 

stimulerande språkutveckling för barnen.    

5.2.1 Bekräftelse  
Det framkom genom observationerna att alla barn sökte bekräftelse. När de fick 

bekräftelse av en pedagog syntes en glädjande stimulans hos barnet. Bekräftelsen 

kunde bestå av ett leende, en blick eller ett berömmande ord. Barn imiterar 

pedagogens berömmande ord och för de vidare till sin kamrat.  

Pedagogen kommer fram till ett barn som är klar med ett pussel. 

P: Åh, vad duktig du. Det blev ju jätte fint, det var bra jobbat. 

B1 ser nöjd ut på och plockar ihop pusslet samtidigt som barnet vänder sig till en kamrat. 

B1: Åå, du dutti, ätte fint, bra obbat. 

När pedagogerna visade intresse för barnen och vad de gör så visade barnen tydligare 

engagemang. Om däremot pedagogen inte gav respons till det engagerade barnet så 

tappade barnet sitt engagemang och motivationen till uppgiften försvann.  

Ett barn sitter och leker med en pedagog vid duplot. Pedagogen tittar bort mot ett annat barn. 

B1 står och bygger och får ihop tre klossar. Titta!!! B1 blir jättestolt och glad.  

Pedagogen tittar fortfarande mot det andra barnet.  
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B1 lägger ifrån sig klossarna och lyckas sätta fast en giraff på ett hustak. Titta, titta! Barnet är nu ännu 

gladare och vill visa.  

Pedagogen vänder sig fortfarande inte om utan kollar mot det andra barnet.  

B1 sänker huvudet, lägger ifrån sig bitarna och går därifrån.  

I situationen ovan så söker barnet kontakt med pedagogen i form av en dialog. 

Dialogen besvaras inte och därmed upplevde vi att inget språkligt lärande skapades 

hos barnet. Det framgick även att barns interaktion med varandra har betydelse då de 

även sökte bekräftelse av kamraterna, inte enbart av pedagogen.  

5.2.2 Sångsamling 
De samlingar som observerades var främst av två slag som vi kallar sångsamling och 

språksamling. 

Upprepade situationer som barnen känner igen, gjorde att vi upplevde att barnen såg 

trygga ut. De visste vad som förväntades av dem i de givna situationerna eftersom 

det var en pedagogstyrd situation med tydlig struktur. Barnen kunde lätt hänga med 

på sånger och ramsor som de tidigare hade hört. De imiterade både genom ord och 

kroppsspråk med hjälp av att se på pedagogerna och sina kamrater. I 

sångsamlingarna var samtliga barn 1-3 år medverkande. Här hade pedagogerna fokus 

på att stimulera och utmana alla barn i de olika åldrarna. Det gjordes genom sånger 

och ramsor med tillhörande kroppsrörelser. Detta gynnade både språket och den 

motoriska utvecklingen. Sångerna och ramsorna var väl kända för barnen vilket vi 

kunde konstatera genom att barnen visade engagemang och fullföljde samtliga 

rörelser efter sin förmåga.  

Alla barnen sitter i en ring på mattan och tittar på pedagogen som har en väska i knät.  

P: Det rör sig här i väskan, (och skakar på den) vad kan det vara?  

B1: Tomten!! 

B2: Igelkotten! 

B3: Björnen! 

P: Vi får väl ta och titta efter. 

Pedagogen tar upp ett föremål åt gången och varje föremål representerar en sång som är väl känd för 

barnen.  

5.2.3 Språksamling 
Vissa samlingar hade mer strukturer än andra. Pedagogernas gemensamma mål med 

samlingarna var att fånga barnens intresse genom samtal, sånger och ramsor för att 

stimulera barnens språkutveckling. Två av förskolorna hade specifika språksamlingar 

för enbart 3-åringarna. Dessa språksamlingar var mer lärarstyrda än 

sångsamlingarna. Språksamlingarnas huvudsyfte var att utmana barnens 

språkkunskaper genom att barnen fick rimma, berätta sagor, klappa stavelser, 

benämna föremål och bilder. I språksamlingarna samtalade de mer om begrepp än 

vad de gjorde i sångsamlingarna.  

8 barn och 2 pedagoger satt på en matta på golvet. I mitten av mattan hade pedagogen lagt bilder på 

olika föremål. Barnen fick en i taget gå fram och hämta en bild och berätta vad det var för något och 

vad man kunde använda det till. Kunde inte barnen med rätt ord förklara vad det var för något fick de 

istället förklara med mer beskrivande ord vad man kunde använda föremålet till.  

Deras arbete utgick från att låta ett barn i taget vara i centrum för att de skulle skapa 

delaktighet i gruppen. Barnen fick även förklara mer djupgående om ett begrepp, om 

begreppets betydelse, dess användning och syfte. Pedagogerna utförde även 

språklekar med barnen där de bland annat bad barnen slutföra rim som de påbörjade. 

Där utmanade de också barnen genom att medvetet uttala begreppet fel. Tanken 

bakom detta var att barnen skulle komma på rätt begrepp så att deras språkutveckling 

stimulerades.   
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Pedagogen sa en mening och visade med kroppen något annat.  

P: Nu sträcker jag mig hela vägen till taket (men la händer på golvet). 

Barnen ropade i kör att pedagogen la händerna på golvet och inte uppe i taket. 

Pedagogen rättade då till sitt ”misstag” och sträckte sig mot taket istället.  

5.3 Miljön i verksamheten  

Under observationerna såg vi att miljön och dess utformning var av betydelse för 

uppgifter och lekar som skulle utföras. Miljön påverkade även hur situationerna 

artade sig. På förskolorna där observationerna gjordes var det två olika typer av 

miljöer. En av verksamheterna var i tillfälliga lokaler där all verksamhet skedde i ett 

rum. Konsekvensen av detta blev exempelvis att läsningen inför en mindre grupp 

barn skedde bredvid leken i dockhörnan.  

Pedagogen sitter med 3 barn i soffan och försöker läsa en bok. Bredvid dem är det andra barn om leker 

högljutt med dockorna. Pedagogen försöker läsa högre i boken, men barnen som ska lyssna vandrar 

med blickarna från boken till de andra barnens lek, de får inget sammanhang till boken då de störs av 

kamraterna. 

P: Kan ni vara lite tystare så vi kan läsa klart boken? (Hon har vänt sig om till barnen som leker med 

dockorna.  

Barnen är till en början tystare med ljudnivån ökar i takt med leken.  

Vi uppfattade att det inte blev någon harmoni i läsningen eftersom barnen som 

lyssnade på sagan blev störda av de andra barnens lek. I de andra 

förskoleverksamheterna fanns det fler möjligheter till uppdelning av mindre grupper. 

Detta gjorde att läsning kunde ske harmoniskt utan störningar från yttre faktorer. Vi 

ansåg att det skapades flera tillfällen för interaktion mellan barnen då det var lugnare 

i lokalerna. Samtliga verksamheter hade fokus på att lägga material och leksaker på 

barnens nivå. Vi såg i verksamheterna att när pedagogerna hade utformat miljön på 

barnens nivå skapade barnen leken utan att pedagogerna behövde bjuda in till lek. En 

inbjudande miljö skapar harmoni i barngruppen. Samtliga förskolor hade en anpassad 

miljö för barnens ålder och utvecklingsnivå. Det fanns bland annat böcker 

tillgängligt och även leksaker som var anpassade utifrån barnens intresse och 

verklighet.  

5.3.1 Pedagogens placering 
Pedagogens placering i miljön hade betydelse för hur interaktionen mellan barn och 

pedagog utvecklades. Vid tillfällen då pedagogen var placerad på golvet på barnens 

nivå blev de uppmärksamma på barnens lek och utveckling. Genom sin placering 

visade pedagogen även intresse för barnen och kunde lätt ge dem omsorg vid behov. 

Två pedagoger sitter på golvet i lekrummet. Ett barn plockar med en väska, dragkedjan har fastnat. 

B1: Hä 

P: Vill du ha hjälp med dragkedjan, har den fastnat? 

B1: mm, fast 

Pedagogen hjälper barnet med väskan samtidigt som det kommer fram ett mindre barn som söker 

omsorg och sätter sig i pedagogens knä. Pedagogen låter barnet sätta sig. 

P: Kom du och mys med mig en stund. 

B2 tittar och ler mot pedagogen.  

Barnen tog mer kontakt med pedagogen som befann sig på deras nivå jämfört med 

pedagogerna som rörde sig mer i lokalen. De pedagoger som roterade i miljön blev 

en störande faktor. Det blev svårare för barnen att ta kontakt och leken blev livligare 

när ingen pedagog befann sig på barnens nivå.  

5.3.2 Struktur 
Samtliga pedagoger arbetade med tydlig struktur. Där fick barnen lära sig att var sak 

har sin plats. Det kunde gälla allt från leksaker till deras bordsplacering. Några av 
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förskolorna hade markerat lådorna med bilder och text. Detta för att barnen lätt 

skulle kunna känna igen symbolen och lägga rätt sak i rätt låda. Under städningen av 

leken använde sig pedagogerna av ett tydligt språk genom att benämna ordet på 

leksakerna som städades undan.  

Under städningen hjälper pedagogen barnen att städa. 

P: Kan du lägga den blåa bilen i den blåa lådan? (hon sträcker fram bilen).  

B1 lägger bilen i den blåa låda.  

Pedagogen berömmer med ett leende. Bra!!  

Ett annat barn städar bland djuren vid duplot.  

P: Men, ska elefanten ligga här bland alla bitarna, ska inte elefanten ligga i lådan där alla de andra 

djuren ligger? 

B2 tar upp elefanten och lägger den i lådan där de andra djuren ligger.  

Pedagogerna bekräftade och berömde barnen när de la rätt sak på rätt plats, detta för 

att uppmärksamma varje enskilt barn. Genom denna struktur upplevda vi att det 

skapades en trygghet hos barnen. Detta avspeglades i barnens kroppsspråk när de 

visste var de skulle lägga leksakerna.  
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6 DISKUSSION 
Under avsnittet diskussion sammanfattas arbetets bakgrund till studiens resultat. Vi 

presenterar även metoddiskussion där vi tar upp faktorer på hur något kunde gjorts 

annorlunda under studiens gång. Sist tar vi upp förslag vidare forskning inom ämnet 

barns språkutveckling.  

6.1 Pedagogers arbete med barns språkutveckling 

I studien arbetade pedagogerna med att hålla verksamheten på barnens nivå och utgå 

från deras verklighetsuppfattning. Detta märktes under observationerna på 

pedagogernas agerande när de befann sig på barnen nivå och utformade miljön från 

barnens intresse. Även i samtalet använde de ett enkelt språk med ord från barnens 

kunskapsnivå. Eriksen Hagtvet (2004) säger att barns kontakt med talspråklig 

stimulering sker varje dag av personer i barnets omgivning. Bjar & Liberg (2003) 

stärker teorin med att dessa språkliga sammanhang utvecklar barnets tänkande och 

förståelse för de ord som diskuteras. Pedagogerna i studien hade ett arbetssätt där det 

tydligt framgick att de betonade och upprepade ord för att utöka barnens ordförråd. 

Detta kunde bland annat ses i matsituationer där pedagogerna pekade på respektive 

föremål och upprepade exempelvis ordet mjölk som barnet betonade. Vygotskij 

(1999) ansåg att ett brett ordförråd är viktigt för att stimulera barnets tänkande och 

strävan framåt för utvecklingen. Pedagogerna använde ett beskrivande språk både 

genom ord och handling i samtliga situationer. Vid städningen under observationerna 

så visade pedagogen genom att peka på rätt låda samt uttala leksaken vid namn eller 

dess färg. Pedagogen kunde exempelvis säga: ”Lägg den blåa bilen i den blåa lådan” 

och samtidigt pekade pedagogen på den blåa lådan så att barnet förstod vilken låda 

pedagogen syftade på samtidigt som barnets ordförråd ökades genom detta samspel. 

Eriksen Hagtvet (2004) skriver att ett barnanpassat språk med korta och 

välformulerade meningar som är kopplat till barnets miljö stimulerar 

språkutvecklingen. Pedagogerna utgick från barnens intressen för att locka barnen i 

samtal om deras verklighetsvärld.  

Johansson (2009) skriver att barn lär sig att upprepa genom att imitera både kamrater 

och pedagoger. Detta sker när barnet är med i liknande situationer och hör samma 

saker flera gånger. Piaget menade att språket utvecklas övervägande genom imitation 

(Jerlang m.fl., 2007). I samlingarna som observerades syntes det att barnen varit med 

om dessa situationer tidigare då de imiterade både genom rörelser och att sjunga eller 

prata utifrån sin egen utvecklingsnivå. Barnen visste vad som förväntades av dem 

eftersom det var en lärarstyrd aktivitet med struktur. Johansson (2009) menar att 

genom situationer som dessa känner sig barnen delaktiga och skapar sig en förståelse 

för innehållet. I studien framgick det att imitation inte bara förekom i samlingarna 

utan i stora delar av dagens verksamhet. De minsta barnen tittade både på pedagoger 

och kamrater för att följa dem både kroppsligt och språkligt. Eriksen Hagtvet (2004) 

skriver att vardagssituationer där kända rutiner och förutsägbara händelseförlopp blir 

en trygghet för barnet och lägger en viktig grund för barnets språkutveckling. Vi såg 

att barnen var glada när de klarade av situationerna som exempelvis en sång med 

rörelser. Vi tror att pedagogerna behöver ha en balans på att introducera nya 

utmaningar för barnen för att gynna deras utveckling och inte stanna upp för länge 

vid exempelvis samma sånger och rörelser. 

Under observationerna uppmärksammades det att de barn som utvecklat delar av 

ordförrådet började använda sig av monologer i samspelet med andra. Piaget skrev 
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om det egocentriska språket hos barn då de använder sig av monologer eftersom barn 

enbart utgår från sitt eget perspektiv och inte behöver ta hänsyn till någon annan i 

omgivningen (Arnqvist, 1993). Observationerna visade att barnen gärna släppte in 

andra i leken men de tog ingen större notis av personen som tillkom. Det märktes att 

de mindre barnen fortsatte med sina monologer trots att fler barn tillkom i leken. I 

observationerna kunde vi se att pedagogerna inte avbröt barnen och försökte inte 

heller sammanföra dem utan lät dem fortsätta utvecklas språkligt genom sina egna 

monologer. Även Vygotskij skrev om att det egocentriska språket är ett viktigt 

instrument för barnen så att de ska kunna utveckla sitt tänkande. Med det menar han 

att monologer är viktiga för barnen så att de kan utveckla ett inre tänkande som 

bidrar positivt till språkutvecklingen (Arnqvist, 1993).  

Det visade sig i observationen att pedagoger lockade fram dialoger genom att 

utveckla barnets samtal och ställde följdfrågor. De visade intresse för händelsen som 

barnet beskrev och det blev grunden för dialogen i kommunikationstillfället. 

Arnqvist (1993) menar att de yngre barnen deltar i dialog genom att svara på frågor 

som ställs medan de äldre barnen utvecklas pragmatiskt genom att tillföra något nytt 

i dialogen. Bjar & Liberg (2003) skrev att under en dialog både vidgas och fördjupas 

förståelsen av ämnet och barnet känner sig delaktigt. Vid många tillfällen under 

observationen framkallade pedagogerna dialoger på olika nivåer utifrån barnets 

språkliga kunskaper. I samlingar märktes det när pedagogen tilltalade barnen en och 

en för att just det barnet skulle känna delaktighet och få vara i centrum. 

Delaktigheten i dialogen menar Arnqvist (1993) är en betydelsefull del för den 

pragmatiska utvecklingen. Resultatet i studien påvisade att pedagoger fanns tillhands 

för barnen som en dialogpart eller som en hjälp när barnen kommunicerade med 

varandra. Genom att vistas i en miljö där det talas och kommuniceras mycket ökar 

barnets ordförråd vilket behövs för en normal språkutveckling (Eriksen Hagtvet 

2004). En tydlig dialogsituation var vid matbordet. Där utgick dialogen från barnets 

verklighet med ord som kunde relateras till deras hemmiljö eller utifrån barnets 

intresse.  

Under observationerna synliggjordes det att miljön och dess utformning var 

avgörande för uppgifter och lekar som skulle utföras. Miljön påverkade även hur 

situationerna artade sig. Observationerna visade att på den tillfälliga lärmiljön där 

pedagogerna visserligen hade gjort det bästa av situation utifrån deras förutsättningar 

så skapades det tyvärr inte lika många tillfällen för ett lärande som i de anpassade 

miljöerna. Eriksen Hagtvet (2004) menar att förskolemiljön bör anpassas till barnen 

så att de ges möjligheter för barnet att testa och experimentera sig fram när det gäller 

språkutvecklingen. Piaget (1972) menade att utveckling inte kan ske om barnet inte 

få öva, vilket även gäller språket. Han menade att barnet behöver utforska och 

experimentera för att få igång tankeoperationerna. Under observationen var miljön 

anpassad på ett sådant sätt, då leksaker och böcker fanns tillgängligt på barnens nivå 

och utgick från deras intressen och verklighet. Barnen tog för sig i lärarmiljön och 

tog själva initiativ till att läsa böcker tillsammans med kamrater eller pedagoger. En 

tanke som väcktes hos oss över barnens lärarmiljö var om barnen hade tagit lika 

mycket eget initiativ om materialet eller leksaker placerats mindre synligt för barnen.  

Pedagogerna i studien var tydliga i sitt kroppsspråk och använde beskrivande ord till 

deras handlingar. De använde sig av tydliga gester samtidigt som de förklarade och 

utvecklade språket så att samtliga åldrar skulle förstå det som sades. Anderberg 

(2009) menar att vuxna som utgår från barnets språkliga förståelse skapar en god 

språklig utveckling hos barnet. Om pedagogerna har en förståelse över vilken 
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språkstimulerande potential som det vardagliga samspelet har ges det större 

möjligheter att tillvarata detta i vardagen (Eriksen Hagtvet, 2004). Vi uppfattar att 

resultatet visar att pedagogerna arbetar utifrån en medvetenhet om att deras 

språkbruk har betydelse och att detta kan bidra till en positiv miljö i barnens 

språkutveckling. I resultatet framgick det att matsituationen var en tydlig situation 

där det vardagliga språket stimulerades hos barnet. Både pedagogerna och barnen 

kommenterade vad som hände under matsituationen och namngav föremål som fanns 

tillgängligt vid bordet. Både Bjar & Liberg (2003) och Eriksen Hagtvet (2004) anser 

att då det skapas olika former av samtal så sker en betydelsefull stimulering i 

språkutvecklingen.  

En röd tråd i samtliga observationer var att barn sökte bekräftelse i positiv 

bemärkelse av pedagogerna, men även av kamraterna. Bekräftelsen kunde bestå av 

ett leende, en blick eller ett berömmande ord. Svensson (2009) skrev att genom 

positiv respons hjälper man barnet att utvecklas och deras lust för att lära ökas. När 

barnet fick en positiv respons av pedagogen syntes en stor glädje hos barnet. Barnet 

ville fortsätta med uppgiften då engagemanget och intresset ökades på grund av 

pedagogens positiva bekräftelse.  Om däremot bekräftelsen uteblev eller var negativ 

så tappades intresset hos barnet och konfliktsituationer kunde uppstå var vår 

uppfattning av situationerna.  

6.2 Metoddiskussion  

Under vår observation filmade vi situationen från två olika håll för att få se olika 

perspektiv. När vi senare transkriberade våra inspelningar insåg vi att det inte gav oss 

den informationen vi förväntade oss. Vi hade hoppats på en bredare överblick men 

sammanfattningsvis blev det liknande resultat utan större variation. Vår slutsats blir 

att det hade räckt med att göra en inspelning under varje specifik situation. 

Anledningen till att vi valde tre specifika situationer (matsituation, samling och lek) 

att filma var på grund av att göra upplägget mer strukturerat och att vi fann dessa 

situationer som mest givande till vårt syfte. Hade vi inte valt specifika situationer 

hade vi haft svårare att sammanställa transkriberingen och det kunde lätt blivit 

rörigare. Likaså hade materialet nog varit svårare att sammanställa om vi inte skulle 

vara medvetna om exakt i vilka situationer man skulle observera. Så att vi valde ut 

tre givna situationer att observera var för oss en självklarhet för att få struktur på vårt 

arbete och kunna hantera inspelningarna på ett strukturerat sätt.  

Vi funderade på om vårt resultat blivit annorlunda om vi inte informerat pedagogerna 

om syftet med studien. Kanske kan det vara så att pedagogerna anstränger sig inom 

ämnet när vi befinner oss på platsen. Och av denna anledning uteslöt vi insamling av 

data via intervju och enkäter. Där tror vi att pedagogerna hade kunnat svara på det 

dem vet om språkutveckling och kan inte hur de arbetar i verksamheten, som vi ville 

få fram.   

6.3 Förslag till vidare forskning 

Något som vi funderat på under studiens gång är hur barns språkutveckling hade 

skiljt sig åt om man jämfört förskolor som utgår från olika språkmaterial, som till 

exempel TRAS eller Bornholmsmodellen. De förskolor vi observerat på hade ingen 

specifik språkmodell som de utgick från utan plockade delar från de olika materialen.  

Det hade även varit intressant och gjort en liknande studie i verksamheter på de äldre 

barnen som är 4-6 år med samma syfte som i vår studie. Då hade man kunnat se 



25 

 

likheter och skillnader på hur pedagogerna arbete inom språkutveckling i de olika 

åldersgrupperna. Vi tror då att resultatet gett mer återkoppling till vår bakgrund om 

språkets uppbyggnad (fonologi, morfologi, syntax, semantik och pragmatik).  
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Bilagor 

Hej alla föräldrar på XXX!  

Mitt namn är Maria Lundgren Järvinen och jag vill tillsammans med min 

studiekamrat Therese Ek filma ert/era barn i förskolan under samlingen 

samt matsituationen.  

Vi håller på att skriva vårt examensarbete just nu och kommer använda 

filmmaterialet för egen analys. Vårt syfte är att se hur förskollärare 

arbetar med 1-3åringar för att stimulera deras språkutveckling. 

Filmmaterialet kommer att raderas så fort vi analyserat det, och det är 

enbart vi (Maria & Therese) som kommer se inspelningarna.  

Barnen kommer att vara anonyma i vår uppsats och enbart deras ålder är 

av relevans.  

Vid frågor får ni gärna kontakta oss på mail. 

XXX@student.lnu.se(Maria) 

XXX@student.lnu.se (Therese) 

Återlämnas till XXX senast torsdagen den 21/11 V.47.   

 

Jag godkänner att mitt barn får medverka till denna filminspelning. 

o Ja 

o Nej 

 

…………………… 
Datum 

……………………   ………………………………… 
Barnets namn     Vårdnadshavares underskrift 
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