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Abstrakt 
       

      

Adrijana Cosic & Aleksandra Lindberg  

 

Språkutveckling I förskolan 

Hur kan man som pedagog arbeta för att stimulera barns språkutveckling i förskolan? 

 

Engelsk titel 

Language development in preschool.   Antal sidor 42 

How can you as a teacher work with language development in preschool? 

 

 

Vårt syfte med det här arbetet är att undersöka vilka hjälpmedel det finns och vilka 

metoder som är lämpliga att använda i olika situationer som främjar språkutveckling 

hos barn på förskolan. Vi vill även undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar med 

språkutveckling för att tillgodose varje enskilt barns behov. Våra frågeställningar är: 

Varför är det viktigt att barn utvecklar språket i ett tidigt skede i förskolan? Hur 

förhåller sig pedagoger och hur skapas förutsättningar för språkutveckling? Hur kan 

man tillmötesgå varje enskilt barn som har svårigheter med språkutveckling? Metoden i 

den här undersökningen baserades på kvalitativ ansats. Genomförandet av intervjuer 

skedde på fem olika förskolor med fem olika pedagoger. Vi anser att den här 

undersökningen har besvarat våra frågeställningar och gett oss en del nya uppfattningar 

om hur man som pedagog kan arbeta för att stimulera barns språkutveckling i förskolan. 

Enligt de pedagoger på de fem förskolor som har deltagit i vår undersökning arbetar 

medvetet med språkstimulering. Vi anser att de har likvärdiga resurser men pedagoger 

har olika syn på lärande och förhållningssätt. Därför tror vi att deras arbetsprocesser är 

av olika slag.  

  

 

Nyckelord 
Språkutveckling, Språkstimulering, Språksvårigheter , Förhållningssätt, Pedagog. 
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” Our task is to educate children’s whole being so that they can face the future. We may 

not see this future, but they will. And our job is to help them make something of it”. 

 Sir Ken Robinson  

                 Professor emeritus 

 

1. Inledning och bakgrund 
Vi har valt att arbeta med språkutveckling eftersom vi har förstått vikten av språkets 

betydelse under vår lärarutbildning men också genom våra egna erfarenheter. 

Språkutveckling ser vi som en mycket komplex och viktig del i det pedagogiska arbetet. 

Vi har många gånger reflekterat över hur man som pedagog kan bidra till barns 

språkutveckling, vi har även funderat över vilket förhållningssätt man ska inta för att 

kunna möta barns olikheter men även en del svårigheter som kan uppstå under 

språkutvecklingsprocessen. Utöver det så anser vi att det här är ett intressant område att 

titta närmare på för att få en ökad förståelse för barns utveckling och att ytterligare 

utveckla vår egen kunskap. Vi anser också att utveckling kräver engagemang där den 

vuxna visar vägen till lärande och stödjer barns kompetens av tidigare erfarenheter. 

Pedagoger ska därför utgå från varje barns behov samt reflektera över hur 

undervisningen ska se ut. Genom att utgå ifrån de didaktiska frågorna, ”vad”, ”hur” och 

”varför” kan det här underlätta att se över arbetsprocesser  som en helhet och kanske 

utifrån det här kunna finna strategier som kan skapa lärandesituationer och  metoder 

som är lämpliga för barns språkutveckling. I samband med den här undersökningen 

hoppas vi även på att få en bredare syn och kunskap som kan bidra till vår 

kunskapsutveckling inom det här området. 
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1.1 Bakgrund 
Nedan betonas olika läroplansmål som är viktiga att sträva efter att varje barn utvecklar 

i förskolan. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, 

ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, 

uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 

(Skolverket 2010:10).  

 

Enligt läroplanen ska verksamheten ge barn förutsättningar att göra upptäckter och 

kunna bilda sig egna uppfattningar. Dessutom ska miljön vara inbjudande till både lek 

och lärande där barn kan ta egna initiativ men även få möjlighet att utveckla sina sociala 

kompetenser. I det sociala samspelet kan de lära sig att inta andras perspektiv och bygga 

vidare på sin kunskap (Skolverket 2010).  

 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika 

former såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som 

förutsätter och samspelar med varandra. Verksamheten ska utgå från 

barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka 

kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, 

utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och 

reflektera (Skolverket 2010:6). 

 

Vidare belyser läroplanen om att språket och lärandet bildar en helhet såsom språket 

och identitetsutveckling hänger samman. Dessutom ska verksamheten engagera sig i att 

stimulera varje enskilt barns språkutveckling och arbeta efter att skapa lust och väcka 

nyfikenhet för skriftspråket. I läroplanen poängteras även att barn med ett annat 

modersmål än svenska ska ges förutsättningar att utveckla sitt modersmål för att det 

skapar möjligheter till att lära sig svenska  men även att bygga på sina kunskaper inom 

andra ämnen (Skolverket 2010).  

Målen som ovannämnt innehåller många viktiga delar som är betydelsefulla att arbeta 

med i förskolan. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för barn som stimulerar 

språkutvecklingen. Det här är dessutom ett väsentligt nationellt mål som kommer från 

regering och riksdag. Vi ser även på språkutveckling som en central roll som har 

betydelse för den sociala och emotionella utvecklingen i samspel med andra.  
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2. Syfte  och frågeställningar  
 

Vårt syfte med vårt examensarbete är att undersöka vilka hjälpmedel som finns och 

vilka metoder som är lämpliga att använda i olika situationer som främjar 

språkutvecklingen i förskolan. Ett annat syfte är att undersöka hur pedagoger i några 

utvalda förskolor arbetar med språkutveckling för att tillgodose varje enskilt barns 

behov.  

 

För att tillgodose ovan beskrivet syfte har vi tagit fram tre frågeställningar. 

 

  

Varför är det viktigt att barn utvecklar språket i ett tidigt skede i förskolan?  

Hur förhåller sig pedagoger och hur skapas förutsättningar för språkutveckling?  

Hur kan pedagoger tillmötesgå varje enskilt barn som har svårt med språkutveckling?  
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3. Tidigare forskning 
 

I den här undersökning har vi tagit del av  Svenssons (1993) avhandling. Avhandlingen 

bygger på undersökningar om hur föräldrar i hemmet kan öka stimulansen av tidig 

språkutveckling hos förskolebarn. I studien deltog föräldrar som har olika sociala 

tillhörigheter. Den genomfördes både med experiment och en uppföljning för att 

synliggöra förändringar. I början av denna studie kom det fram att det finns skillnader 

mellan familjer hur de arbetade med språkutveckling beroende på om de är hög- eller 

lågutbildade. Det betonades att de högutbildade föräldrar stimulerade barns språk mer 

än de föräldrar som är lågutbildade.  Det man kan konstatera med undersökningen är att 

den har bidragit till att föräldrar har påverkats. Föräldrars inställning har ändrat sig. Den 

tidigare skillnaden som fanns mellan grupperna har nu avsevärt minskat. Dessutom 

byggde avhandlingen även på ett stimuleringsprogram som utfördes i olika familjer för 

att se huruvida det hade betydelse för barns språkutveckling men också hur föräldrar 

och barn upplevde det. 

 

Svensson (1993) utgår ifrån de teoretiska grundtankar som poängterar att barn utvecklar 

språket i interaktioner med andra. Det betonas att föräldrar här spelar en viktig roll för 

barns språkutveckling. Tanken med avhandlingen var att uppmärksamma föräldrar på 

lämpliga metoder som kan främja språket hos barn. En av metoderna var att erbjuda 

föräldrar tips och idéer, böcker som är lämpliga, spel eller annat lekmaterial. Det 

betonas att studien visade att det här tillvägagångssätt om att ge föräldrar inspiration 

hade betydelse för barns språkstimulering.  

 

Enligt Svenssons (1993) studie har det visat sig om hur betydelsefullt det är att 

stimulera språket hos barn redan i tidig ålder.  Det framkommer också att det finns 

samband med barn som har fått lite stimulans och de som har fått mycket stimulans. De 

barn som har fått mycket språkstimulans redan i ett tidigt skede har betydligt bättre 

språkförmåga än de barn som har fått lite stimulans. Studien visar på att barn som har 

stimulerats från det att de var 2,5 år gamla hade en jättebra språkförmåga och redan vid 

6 års ålder kunde dessa barn läsa (Svensson 1993).  

 

Svensson (1993) hävdar att föräldrar blev påverkade av samtalen och enkäter som 

utförts med dem. Vidare betonas det att föräldrar efter det här hade regelbunden läsning 
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av rim, ramsor, fingerlekar och sånger. Dessutom påpekas det att materialet som hade 

skickats till föräldrar hade stor betydelse och påverkade dem positivt och dessutom 

tyckte föräldrar att övningarna var lätta att genomföra. Det framkom att det var ett 

lärorikt material men framförallt roligt för barn.  

 

Efter att det har tagit del av den här studien kan  det avslutningsvis belysas  att det går 

att påverka på barns språkutveckling genom att man får rätt information, verktyg och 

tillgång till bra och stimulerande övningar. Framförallt poängteras det att man ska börja 

stimulera barns språk redan i ett tidigt skede och som tidigare nämnt i samspel med 

andra människor (Svensson 1993).   

 

Här nedanför snyliggörs varför den här avhandlingen valdes till det här arbetet. Den här 

avhandlingen valdes eftersom den är relevant för ämnet som det belyses om och de 

valda grundfrågor i arbetet är kopplade till ämnet om hur man kan stimulera barns 

språkutveckling i ett tidigt skede, och hur man som pedagog kan arbeta för att skapa 

förutsättningar för barns språkutveckling.   
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4. Teorianknytning  

I teorianknytningen kommer fokus ligga på olika teoretiska perspektiv som bland annat 

Lev Vygotskij, Piaget och Chomsky belyser om. Dem här teoretikerna har olika och 

viktiga delar i sina utgångspunkter som är viktiga att ha kännedom om eftersom det har 

betydelse för förhållningssättet hos pedagoger. Eftersom det finns många olika 

teoretiska perspektiv på språkutveckling är det viktigt att pedagoger reflekterar över de 

didaktiska ”vad”, ”hur” samt ”varför” frågorna och kan anpassa de teorierna i sitt 

vardagliga pedagogiska arbete.  

 

4.1 Jean Piaget 
Piagets vetenskapliga teorier handlar om att språket kan ses som ett resultat av 

tankeuppfattningen. Det är genom olika händelseförlopp som vi skapar förståelse av 

omgivningen. Barn lär sig konsekvent tänkande genom att göra och delta i aktiviteter. 

Därför är det viktigt att barn får vara i lärorika miljöer där de är verksamma. Det är inte 

av vikt att lägga mycket tid på språket i inlärningsprocessen utan det är viktigt att barn 

är delaktiga och engagerar sig och på så sätt utforskar och gör iakttagelser. Under tiden 

som barn blir äldre utvecklas deras tankeprocesser som också leder till språkliga uttryck 

av kunskaper. I samband med att barn har nått en viss mogen ålder kan de tillägna sig 

även verbala anvisningar inom området (Svensson 1993).  

 

Evenshaug och Hallen (2009) belyser om Piagets synsätt om språkutvecklingen som 

poängterar  att spegling är en av tankeförmågans utveckling. Med utgångspunkt i de 

analyser som utförts om den kognitiva utvecklingen under spädbarnsperioden hävdade 

Piaget sig kunna klara av att peka ut att barns tidiga benämningar var anslutna till saker 

och sysselsättningar som de tidigare bildat sig en föreställning om genom ”sensori – 

motoriska – processer”. Piaget kom fram till att språket speglar barns befintliga metoder 

och att barn utvecklar idéer om saker innan de har benämningar för dem. Enligt Piaget 

kommer alltså först de kognitiva tankemönstren och därefter utvecklas språket 

(Evenshaug och Hallen 2009).    

 

Vidare belyser Piaget att barn har blivit mindre egocentriska. Enligt Piaget utvecklades 

barns kunnande till ställningstagandet, att tolka andras perspektiv och på så sätt kunna 

rätta sitt tal efter andra personer. Därpå poängterar Piaget att skiftet från jagbetonad till 
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kommunikativt tal är exempel på hur den kognitiva utvecklingen hjälper den språkliga 

utvecklingen (Evenshaug och Hallen 2009). 

 

4.2 Vygotskij  
Vygotskij ansåg att språket är ett mycket betydelsefullt verktyg i den kognitiva 

utvecklingen. Vygotskij markerade också att det främsta lärandet sker i samspel med 

andra. Genom dialog och kommunikation lär sig barn nya saker, vilket i sin tur bidrar 

till kunskap och lärande. Vygotskij talade även om zonen för proximal utveckling, det 

vill säga att man ska låta barn delta i olika aktiviteter där de kan pröva och söka 

kunskap själva men att man ska finnas där och stödja dem vid eventuella behov. I sin 

teori menade Vygotskij att läraren ska fungera som ett redskap för att utmana och vidga 

barns kunskap. Enligt denna filosofi handlar det om att hjälpa barn att reflektera över 

hur det kan komma vidare samt handla mer strategiskt än tidigare (Lundgren, Säljö och 

Liberg 2010).   

 

Vygotskij betonar också att det är språket som verktyg som utvecklar människors 

tänkande. Vykotskij hävdar att människor använder sig av olika redskap i sin 

kommunikation (det vill säga både de språkliga, intellektuella men även mentala). Det 

som benämns som språkligt eller mentalt verktyg är enligt Vygotskij en symbol, ett 

tecken som vi använder i kommunikation med andra. Däremot språkliga redskap är 

exempelvis bokstäver, räknesystem eller begrepp. Vygotskij betonar i sina teorier att 

människor måste få hjälp av dessa verktyg för att kunna tolka sin omvärld. Det här 

tankesättet ser han i form av en triangel där det finns förbindelse mellan respons och 

stimulans (Lundgren, Säljö och Liberg 2010).   

 

4.3 Noam Chomsky 
Ett annat teoretiskt perspektiv som är betydelsefullt i förskolans verksamhet är Noam 

Chomskys teori om språkutveckling. Noam Chomskys hypotes är att barn redan i tidig 

ålder använder språket medvetet och har förståelse för hur språket är uppbyggt. Detta 

hävdar Chomsky är en medfödd förmåga. (Hwang, Nilsson 2003). "Hur kan man 

annars, menade Chomsky, förklara att barn kan lära sig språk utan direkt undervisning?" 

(Håkansson 1998). 
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It process, then, that the child approaches the data with the presumption 

that they are drawn from a language of certain antecedently well-defined 

type, his problem being to determine which of the (humanly) possible 

languages is that of the community in which he is placed. Language 

learning would be impossible unless this were the case (Chomsky 

1965;27) (Håkansson1998:11) 

 

Enligt Chomsky har barn kontroll över användning av språket vilket betyder att de har 

kunskap även om de minsta ljudskillnaderna, som också kan vara avgörande för ordens 

betydelse. Noam Chomskys teori anses vara den medfödda språkförmågan som 

underlättar för barn att bekanta sig med språket, utveckla och systematisera det. 

Chomsky betonar också att samspel är en betydelsefull faktor. Vidare betonas det om att 

miljön som vi lever i samt de språkliga erfarenheter som vi har ger språket möjlighet till 

en vidare utveckling som sker kontinuerligt. Det är just genom de sociala faktorerna i 

vår omgivning som barn skapar förståelse för språket, dess struktur och möjlighet till 

vidare utveckling (Hwang och Nilsson 2003).  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att Vygotskij delade tankar med Piaget om att tidiga 

tankesättet är ”förspråkligt” samt bygger på det de redan känner till genom sina 

upplevelser. I samband med att barn finner tecken, sammanförs uttryckssättet och 

tankeförmågan. Vygotskij hävdar även att passerandet från det egocentriska utlåtandet 

går från förspråkligt till muntligt tänkande. Genom detta tillvägagångssätt utvecklas 

språket, och tankeföreställningarna kan komma att uttryckas språkligt (Evenshaug och 

Hallen 2009).  Noam Chomskys teori grundas på ett annat sätt vilket syftar till den 

medfödda språkförmågan som underlättar för barn att bekanta sig med språket, utveckla 

och systematisera det. Det som man kan säga är att det finns många olika teoretiska 

perspektiv att grunda sitt pedagogiska arbete på. Därför kan de olika perspektiven 

påverka pedagogers arbete på olika sätt beroende på vilken teori som pedagoger väljer 

att ta stöd ifrån. Det är bra om pedagoger ständigt reflekterar över sina val av teorier och 

har ett kritiserande förhållningssätt för att se möjligheter och hinder med olika teorier 

för att skapa ett effektivt arbetssätt som stimulerar språkutvecklingen hos barn. Barn är 

olika och har dessutom olika förutsättningar. Därför är det viktigt att stödja barn och 

anpassa situationer efter deras behov. Vygotskij delade tankar med Piaget om att tidiga 

tankesättet är ”förspråkligt” samt bygger på det de redan känner till genom sina 
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upplevelser. I samband med att barn finner tecken, sammanförs uttryckssättet och 

tankeförmågan. Vygotskij hävdar även att passerandet från det egocentriska utlåtandet 

går från förspråkligt till muntligt tänkande. Genom detta tillvägagångssätt utvecklas 

språket, och tankeföreställningarna kan komma att uttryckas språkligt (Evenshaug och 

Hallen 2009).  Noam Chomskys teori grundas på ett annat sätt vilket syftar till den 

medfödda språkförmågan som underlättar för barn att bekanta sig med språket, utveckla 

och systematisera det.  
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5. Litteraturgenomgång  
 

I det här kapitlet kommer det att belysas om språklig medvetenhet. Sedan kommer det 

betonas om hur barn utvecklar språket och utöver detta kommer det även belysas om 

orsaker som kan ligga bakom språksvårigheter och hur man som pedagog kan arbeta i 

förskolan för att motverka det här. 

 

5.1 Språklig medvetenhet  
Språklig medvetenhet består av flera olika och viktiga delar. Det är viktigt att ha 

kännedom om den här bakgrunden, eftersom det underlättar att skapa förståelse för det 

som de språkliga medvetenheterna utgör som en helhet. Genom att ha god kännedom 

om det här kan man arbeta medvetet med hjälpmedel och metoder som kan bidra till att 

skapa goda språkutvecklingsmöjligheter hos barnen.  

 

Frost (2002) belyser om att språklig medvetenhet är ihopsatt och på så sätt möjliggör till 

att tankar kan uppstå kring språket. Detta kan medföra reflektion över ordens betydelse 

eller hur man bygger upp meningar. Man kan också höra hur orden uttalas, samt 

uppfatta om orden har samma ljud eller om de rimmar. Genom detta kan man både 

tänka över språkets innehåll och upptäcka dess struktur. Vidare betonas det om att barn 

tidigt kan visa intresse för språket genom att ställa frågor. Med detta poängteras också 

att det är viktigt att stödja barns nyfikenhet som kan uppstå kring språket.  Frost (2002) 

men även Westerlund (2009) belyser om att de vuxna kan stimulera barns 

språkutveckling på olika sätt till exempel genom högläsning. Högläsning kan vara ett 

bra tillfälle till att barns tankar sätts igång. I samband med högläsningen kan  pedagoger 

skapa stunder med samtal och reflektera över något ovanligt ords innebörd tillsammans 

med barn. Därpå konstateras det också att barn spontant kan välja att ägna sig åt lek 

med språket i vardagliga situationer. Därför är det viktigt att barn får bekräftelse av den 

vuxne som också bör arbeta vidare för att utveckla barns intresse. För övrigt betonas det 

att när man för dialoger om språkets innehåll så kan det uppstå samtal kring språkets 

ljud, det vill säga om hur man uttalar orden som vidare kan komma att beröra språkets 

struktur. Det betonas också om de aktiviteter som är lämpliga att använda för att 

stimulera den språkliga medvetenheten, det vill säga kan tränas med hjälp av olika 

språkliga rim och ramsor (Frost 2002). Dessutom påpekar även Pramling, Samuelsson 
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och Sheridan (2006) om att barn utvecklar språket genom att de ges många lärorika 

stunder där barn får sjunga, berätta och fantisera.  

Berg (2011) beskriver talet som bas i språkutvecklingen. Vidare framkommer även fyra 

principer om hur barn kan stärka sitt talspråk: 

 

Det sker alltid i samspel med andra, i konkreta situationer i vardagen, där 

barn lär sig genom att använda språket och själva upptäcker hur språket 

är uppbyggt (Berg 20011:22). 

 

Berg belyser att språklig medvetenhet grundas på olika delar som kan ses som 

förutsättningar för att barn ska få möjlighet att lära sig ”läsa, skriva, knäcka läskoden” 

och efterhand automatisera sin läsning. Med tiden som barn skapar förståelse för ordens 

betydelse kan de samtala om språkets olika funktionssidor samt innehållet om vad 

ämnet handlar om. Vidare bygger det här på observation att lära sig skilja på ordet och 

vad det egentligen står för. Som exempelvis ordet tåg som innehållsmässigt kan vara 

långt men själva ordet är inte långt utan består av tre olika delar i tal och skrift (t- å -g) 

(Berg 2011).  

 

Den språkliga medvetenheten grundas på fem olika delar. Dessa delar består av: 

 Medvetenhet om språkets ljudsida (fonologisk medvetenhet) 

 Medvetenhet om orden (morfologisk medvetenhet) 

 Medvetenhet om satsbyggnad (syntaktisk medvetenhet)  

 Medvetenhet om ords betydelse (semantisk medvetenhet) 

 Medvetenhet om hur språket används (pragmatisk medvetenhet) (Berg 2011:24) 

5.2 Fonologisk medvetenhet 
Stadler (1998) betonar betydelsen av fonologisk medvetenhet för den språkliga 

medvetenheten, eftersom den är byggd på ljud. För att man ska kunna använda det 

alfabetiska skriftspråket behövs rätt känsla för ljud.  Genom att man har förstått ljudens 

betydelse kan det vidare leda till att barn lär sig avläsa ordet och vidare lär sig skriva det 

som det låter, det vill säga att man har lärt sig att koppla fonem till grafem. På så sätt 

kan man göra syntes och bilda ord. Stadler (1998) belyser om några övningar som kan 

stödja den fonologiska medvetenheten hos barn. Detta kan man göra i form av följande 

övningar se bilaga B: 
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5.3 Morfologisk medvetenhet 

Söderberg och Juhlander (2002) belyser att morfologisk medvetenhet behandlar ord och 

orddelar. Den har betydelse för ordförståelse, avkodning och stavning. Morfem är den 

minsta betydelsebärande enhet, som stödjer medvetenheten om exempelvis grundord, 

släktord och ändelser. Morfologisk medvetenhet kan också vara av betydelse för 

läsförståelse medvetenhet om att ord ofta är kombinerade av olika delar och hur dessa 

delar formar betydelsen i ordet. Detta kan leda till att barn förstår okända ord genom att 

till exempel försöka ta reda på om någon del av ordet är begripligt. Morfologisk 

medvetenhet har betydelse för både avkodning och läsförståelse. Det kan till exempel 

vara alfabetisk- fonemisk läsning, vid första ögonkastet kan detta ordet vara obegripligt 

men genom att dela upp ordet i morfem kan man på så sätt förstå vad alfabetisk betyder 

och likaså fonemisk vilket kan vara en ledtråd i sig om vad hela ordet vill säga oss. 

Morfologisk kompetens är en förståelse för att betydelselösa fonem kan byggas upp till 

betydelsebärande morfem (Söderberg och Juhlander 2002). 

 

5.4 Syntaktisk medvetenhet 

Løge (2004) belyser om att syntaktisk medvetenhet handlar om meningar och ord, det 

vill säga meningsbyggnad. Den har betydelse för läsförståelse och skrivning. 

Meningsbyggande förklarar hur barn lär sig att sätta ihop ord för att kunna formulera 

sig. Syntaktisk medvetenhet innebär också på vilket sätt barn lär sig foga ihop ord till 

meningar med olika innehåll. I samband med att barn har börjat koppla samman ord till 

uttalanden och meningar påbörjar det stegvis kunna använda meningar med olika 

grammatiska sammanhängande helheter. Detta är något som ställer ett höjt krav på ett 

raskt skaffande av ordförråd, vilket man vidare inkluderar att utvecklingen av den 

syntaktiska medvetenheten sker i nära sammanhang med tillväxten av ordförrådet. För 

att ha syntaktisk kompetens krävs det att individen förstår uppmärksamhetsskiftet det 

vill säga går från innehåll till struktur (Løge 2004). 

 

5.5 Semantisk medvetenhet 
Rehnqvist och Svensson (2008)  hävdar att semantisk medvetenhet har betydelse för 

ords fraser samt satsers betydelse. Det man lägger märke till inom semantiken är 

förhållandet mellan de språkliga uttryckssätten och dess form. Vidare är det även viktigt 

att bilda sig uppfattningar mellan innehåll och form eftersom det ytterligare har 



  
 

16 

betydelse för att man ska kunna tillägna sig läs och skrivförmågan. Detta är dessutom av 

vikt för att inse att det finns formell språkstruktur och att det talade uttrycket i sig inte 

behöver ha med saken eller händelsen att göra. Ett exempel som man skulle kunna se 

om barn har förstått det här med den semantiska medvetenheten är om man skulle fråga 

barn om den kan rimma på mössa och svarar den exempelvis keps så kan man då förstå 

att barn inte har förstått att särskilja den talade språkstrukturen och innehållet. Barn som 

är i förskoleåldern tycker oftast om rim och ramsor vilket i sin tur är bra övning för den 

framtida läs- samt skrivinlärningen (Rehnqvist och Svensson 2008).  

 

5.6 Pragmatisk medvetenhet 

PIRLS (2006) belyser om att pragmatisk medvetenhet handlar om gåtor och ordspråk. 

Det är viktigt att bearbeta gåtan tillsammans med barn för att barn på så sätt ska förstå 

gåtan. Den har även betydelse för motivation, läsförståelse och att formulera text. 

Vidare handlar det om hur man använder språket rent praktiskt, till exempel att 

situationsanpassa sitt språk. För den framtida läs- och skrivutvecklingen är det viktigt 

att man har utvecklat den pragmatiska medvetenheten annars kan det bidra till 

svårigheter för läsförståelsen. Eftersom textens betydelse blir mer beroende av att 

läsaren kan sätta in textens innehåll i ett sammanhang för förståelse. Förstår man inte 

den ”pragmatiska medvetenheten så kan man inte läsa mellan raderna” (PIRLS 2006). 

 

Klepstad (2004) belyser om att pragmatik har att göra med kunskap om att använda 

språk, som vidare har betydelse för hur språket används i sociala samband. Pragmatik 

har innebörd för uttalande, sammanhang och samtalsförmågor för en talares syfte. För 

att kunna tolka barns uttalande är sammanhanget ihop med tonläget och tonfallet 

betydelsefulla hjälpmedel för att förstå barns syfte. Vidare framhävs det om att barn lär 

sig grundstruktur i tidigt samspel med andra, det är det som utgör basen för framtida 

samtalsförmågor. Det är viktigt för barn att ha kommit upp till den nivå att de förstår när 

ett samtal har påbörjats, och att dialogen fått ett tema och att tur och ordning gäller 

liksom att en avslutning tydliggörs. Detta är de viktiga delarna av den pragmatiska 

medvetenheten som barn borde förstå innan de börjar skolan (Klepstad 2004).  

Det är också viktigt att förstå pragmatiska regler som exempelvis lära sig att säga ”när 

det passar och även på vilket sätt”. Det gäller att förstå läget det vill säga kunna tyda 

”språkbruk, kroppsspråk och lägessituationer” i sociala samband. Barn som har det svårt 



  
 

17 

med pragmatiken i samspel med andra använder sig av ett ”opassande” språk eller ett 

utmärkande språk för barn i samma ålder. Det är viktigt att pedagoger observerar och 

hjälper de barn som inte har en pragmatisk förmåga så att det utgörs en mer noggrann 

analys. Den pragmatiska förmågan utgör en viktig del som stärker sammanhållningen 

mellan språklig och social skicklighet (Klepstad 2004). 

Sammanfattningsvis är den språkliga medvetenheten  en bakgrund som är mycket viktig 

att ha kännedom och kunskap om. Eftersom den ger  möjlighet att upptäcka var barn 

befinner sig i språkutvecklingen och på så sätt kan  välja medvetna metoder att arbeta 

med för att stimulera språket hos barn.  

 

5.7 Språkutveckling 
Wagner (2004) hävdar att det finns forskning som belyser om att barn redan i 

fosterstadiet kan höra ljud. Det är därför viktigt att vara medveten om hur man använder 

språket eftersom det kan gynna den framtida språkutvecklingen hos  barn. Utöver det 

här är att synen på språkutveckling emellertid har sett olika ut beroende på vilket 

synsätt man hade på barn och hur språket såg ut i samspel med omgivningen. Vidare 

poängteras att viss forskning visar att barn redan i moderns mage utvecklar känslan för 

språket. Hörseln hos fostret utvecklas tidigt under graviditeten och redan då kan fostret 

ta intryck av ljud. I samband med födseln är barn i behov av sociala kontakter och 

därför blir språket en förutsättning för barn. Sedan framkommer det att när barn är 

omkring sex månader gamla då har de utvecklat intellektuella igenkännanden och kan 

på så sätt upptäcka saker som vidare bidrar till språkutveckling. Vidare belyser 

Westerlund (2009) om att motorik också har betydelse för barns språkutveckling. 

Genom att barn använder sina kroppsdelar lär de sig förstå lättare olika språkliga 

begrepp.  Det betonas också att vårt sätt att beskriva saker på kan vara betydelsefullt för 

barn och ge dem förutsättningar att lägga fokus på innehållsord såsom substantiv och 

verb. Barns tidiga kommunikation är oftast situationsanknuten men de övriga delarna av 

den språkliga kommunikationen utvecklar barn under senare skeden (Wagner 2004).  

 

Rehnqvist och Svensson (2008) betonar att individers språk å ena sidan kan vara 

reflekterande och uppsåtligt men å andra sidan kan den vara dubbelsidig. Det handlar 

om att vi både kan sända och mottaga information. Vidare poängterar författarna att 

människor sänder information på olika sätt dels genom signaler via kroppsspråk och 

dels genom muntligt talspråk. Westerlund (2009) hävdar att barn kan ha svårigheter 
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med det verbala språket därför poängteras teckenkommunikation som ett bidragande 

hjälpmedel genon att förstärka och underlätta för barn att förstå och använda språket.  

Pramling, Samuelsson och Sheridan (2006) belyser att det är bra med varierande 

material för barn att anävnda till exempel datorprogram och whiteboard tavlor eftersom 

det skapar möjligheter att utveckla språket på olika sätt. Barns tidiga språk är från 

början konkret och består ofta av form och innehåll men så småningom utvecklas deras 

fantasivärldar som förändrar både tid och rum. Slutligen betonas det att genom att 

använda språket kan man kommunicera med andra i vår omgivning eftersom det då 

synliggör vårt inre för den yttre omvärlden och på så sätt kan andra individer vara 

delaktiga i våra tankar (Rehnqvist och Svensson 2008).  

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att barn redan i fosterstadiet kan uppfatta ljud. 

Barn är i behov av sociala kontakter och därför är det viktigt att reflektera över språket 

som  används samt att syftet är gott och kan bidra till framtida förutsättningar för barns 

språkutveckling. Dessutom kan man poängtera att ett tydligt förhållningssätt är bra 

eftersom barn kan uppfatta ljuden och kan höra om det exempelvis låter lugnt, tydligt 

eller långsamt och därför måste språket anpassas efter barns behov. 

 

5.8 Barn med språksvårigheter 

Det kan förekomma språksvårigheter hos barn och anledningen till detta kan vara olika 

orsaker. Därför är det viktigt att belysa om de orsakerna som kan försvåra barns 

språkutveckling. 

 

Espenakk (2004) belyser om att barn utvecklar språket genom regelbunden användning 

och inom innebördsrika situationer i samspel med andra människor. Dessutom ligger 

den stora vikten hos förskolan som ska stödja barns språkutveckling. Juul & Jensen 

(2009) lyfter upp betydelsen av att pedagoger visar ett tydligt förhållningssätt mot barn.  

Barn är olika och utvecklar även språket i olika takt. Vissa barn börjar prata tidigt 

medan det för andra kan ta längre tid. Men man ska observera de barn som ännu inte har 

börjat prata när de är omkring tvåårsåldern. Alexandersson (1999) lyfter upp betydelsen 

om att inta ett reflekterande förhållningssätt som pedagog som innebär att man tänker 

över hur man ska möta barn och varför man handlar som man gör.  

 



  
 

19 

Vidare betonas det om att barnen hela tiden är under ett pågående utvecklingsförlopp 

som först skapar förståelse och sedan språklig framställning. Följder som en sen 

språkutveckling kan föra med sig är att den kan skapa framtida problem för 

vidareutvecklingen, eftersom den språkliga kunskapen är nära sammankopplat till flera 

andra kognitiva ändamål. Espenakk (2004) hänvisar till (Gallager m.fl., 1999; Ottem 

m.fl. 2002) om att cirka hälften av alla barn som har problem med språkutvecklingen får 

uppförande eller känslobetonade problem. 

 

Det som anses som språkutvecklingsproblem hos barn är de sammansatta delarna vilket 

både kan gälla förståelse av språket men det kan även röra sig om svåra situationer där 

det krävs att kunna hävda sig muntligt. Det kan finnas flera olika orsaker som kan ligga 

bakom språksvårigheter. Några av orsakerna kan exempelvis vara: 

 Hörselproblem 

 Fysiska handikapp 

 Miljöförhållanden 

 Låg intelligens 

 Kända syndrom, som t.ex. Downs syndrom, autism osv. (Espenakk 2004:36). 

Andra barn som kan komma att hamna i olika svåra språksituationer är barn som är 

tvåspråkiga. Detta kan i sin tur bero på att man inte får tillägna sig så mycket tid med 

sitt andra språk. Problemsituationer med språket kan även uppstå för barn som är för 

tidigt födda men även de barn som är mindre inspirerade av språket. Vidare betonas det 

om att den fördröjda språkutvecklingen hinner upptäckas när barn går i förskolan. Trots 

detta framhävs det att många barn så småningom lär sig språket i alla fall (Espenakk 

2004). 

 

Espenakk (2004) belyser om olika signaler som kan underlätta för pedagoger att lägga 

märke till vid eventuella språksvårigheter som kan uppstå när barn är mellan tre och fem 

år gamla. Detta kan uppmärksammas genom de här signalerna: 

 Att barn inte har så brett ordförråd 

 Att barn inte har förståelse för språket i vardagliga situationer och förlitar sig 

enbart på andra barns reaktioner och uppföranden.  

 Att barn har svårigheter med att koppla språket sammanhängande och har svårt 

att uttrycka sina tankar 
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  Att uttalet inte är tydligt och därmed får svårigheter att uttrycka sig (Espenakk 

2004). 

Espenakk (2004) belyser även om några idéer om hur man kan förhålla sig i samband 

med språksvårigheter. 

 Det är viktigt att uppmuntra barn och ha en positiv inställning som pedagog och 

arbeta för barns bästa, utifrån barns intresse.  

 Det är viktigt att skapa ögonkontakt när man talar med barn. 

 Pedagoger ska tänka på sitt förhållningssätt, då det hjälper barn att pedagoger 

pratar långsamt och tydligt och att vara avvaktande med frågor och ge barn tid 

att svara.  

 Viktigt är det dock att barn får arbeta i mindre grupper för att kunna koncentrera 

sig bättre.  

Enligt Frost (2007) finns det förutsättningar som kan hjälpa till att motverka 

språksvårigheter. Det hävdas även om olika tillvägagångssätt att välja att arbeta på för 

att skapa en gynnsam språkutveckling.  

 

Sammanfattningsvis har olika situationer belysts som kan vara orsakande problem till 

varför barn hamnar i språksvårigheter.  Utöver detta har det påvisats med några punkter 

om hur man kan arbeta för att förebygga svårigheter som kan förekomma. Eftersom det 

har betonats en hel del om språklig medvetenhet, språkutveckling samt språksvårigheter 

kommer det i nästa del att synliggöras genom undersökningen som gjorts om vilken 

metod som valdes och vilka resultat det blev efter genomförandet av intervjuerna ute i 

förskoleverksamheterna. 
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6. Metod 
Det här kommande kapitlet kommer att handla om metodvalet och belyser  

tillvägagångssättet  för den här undersökningen. 

 

6.1 Kvalitativ forskning 
Metoden i den här undersökningen baserades på kvalitativ ansats. Vidare anser Bryman 

(1997) att den sortens undersökning kan vara av hermeneutisk kategori vilket baseras på 

forskning och teori då forskaren undersöker informationen med avsikten att driva fram 

den införskaffade informationens betydelse utifrån forskarens uppfattningar. Syftet med 

intervjuerna var att få en djupare förståelse men också en inblick i pedagogernas 

arbetssätt och förhållningssätt på förskolan.  Bryman (1997)  belyser om att kvalitativa 

metoder är vanligast att använda sig av i empiriska studier. Därefter framkommer det att 

en kvalitativ metod är passande att använda för att kunna sätta sig in i hur andra 

människor reflekterar över olika situationer och vad deras grundtankar bygger på.  

 

De valda intervjufrågorna var öppna och tydliga redan från början av den orsaken att få 

så tydlig information som möjligt och undvika falska förespeglingar.  

 

6.2 Urval 

Genomförandet av intervjuer genomfördes på fem olika förskolor med fem olika 

pedagoger. Vi visste att de utvalda pedagogerna var tillgängliga och kunde ställa upp på 

intervjuerna. Vi valde att boka tider via telefonkontakt på de fem utvalda förskolor med 

respektive pedagog. Alla de här fem förskolorna låg i samma kommun i södra Sverige. 

De här förskolorna valdes ur bekvämlighetsurval.Vi utgick ifrån vårt syfte och 

frågeställningar som vårt arbete grundades på. Därmed gjordes det även utrymme för 

följdfrågor som eventuellt tillkom. 

 

6.3 Genomförande 
Här nedanför synliggörs hur det bearbetades och analyserades det empiriska materialet 

samt hur trovärdigt är det resultatet som har framkommit i undersökningen. Vårt 

tillvägagångsätt inför  undersökningen började först med att vi tog kontakt med 

pedagogerna, därefter spelade vi in våra intervjuer. 
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6.4 Bearbetning och analys 
Innan vi genomförde våra intervjuer valde vi att fördjupa vår kunskap genom att vi satte 

oss in i olika teoretiska perspektiv. Vissa förkunskaper och idéer hade vi sedan tidigare 

men vi ansåg att det skulle underlätta om vi hade en bredare syn kring ämnet innan vi 

genomförde intervjuerna. Vi började med att transkribera intervjuerna sedan lyssnade vi 

efter likheter och olikheter och tillslut skapade vi teman av utsagor som framkom. 

 

6.5 Trovärdighet och äkthet 
För att kunna tillföra en trovärdig undersökning i vårt arbete har vi valt att göra 

inspelningar och transkriberat våra intervjuer. Vi försökte dessutom tillsammans 

närvara på intervjuerna, och vi lyckades sammanlagt genomföra tre intervjuer ihop. Det 

blev två intervjuer som vi blev dubbelbokade på och då fick var och en göra för sig. Vi 

ansåg inte att det har påverkat vårt arbete eftersom vi förklarade för varandra vad som 

har sagts på intervjuerna och dessutom lyssnade vi på varandras inspelningar. 

 

Enligt Bryman (1997) är reliabilitet och validitet viktiga för forskningen eftersom det 

ger en mer tydlig översikt av kvaliteten i undersökningen. Realibiliteten handlar om 

hurvida resultatet i undersökningen är äkta ifall resultatet vid ett annat tillfälle är 

likadant eller inte.  Realibiteten berör i första hand den kvantativa undersökningen 

eftersom man på sätt kan se om svaren är konsekventa. Forskningsfrågorna i arbetet 

grundades på pedagogerers vardagsanknutna arbetsstioner om hurvida de arbetade med 

stimulering av språkutveckling hos barn i förskolan, dock kan man säga att här ansågs 

det inte vara sannolikt att svaren skulle vara annrolunda vid nästa undersökning.  

 

Validitet innebär undersökningen av det införskaffade materialet i forskningen 

övernsstämmer med syfte och slutsatser i forskningsarbetet (Bryman (1997). I 

forskningsarbetet kan man säga att resultatet övernstämmde med syftet och 

frågeställningar som arbetet grundades på.  

 

6.6 Forskningsetiska principer 

De etiska överväganden som vi har tagit ställning till är att inte namnge förskolan eller 

pedagoger i arbetet. Vi har bett om tillåtelse för att spela in samtalet med pedagogerna 

eftersom det här var en viktig del som måste användas i vårt examensarbete. Enligt 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska grundregler fanns det krav på forskningen. 
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Det är fyra huvudprinciper som man ska förhålla sig till när man gör en undersökning. 

Principerna var informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet handlade om att forskarens ansvar var att ge 

information till de som var med i studien, att man talade om vilket syfte man hade med 

undersökningen. Samtyckekravet betydde att alla de som deltog skulle ha rätt att själva 

bestämma över sitt deltagande. Konfidentialitetskravet däremot innebar att det material 

som forskaren införskaffat skulle skyddas från offentligheten. De inblandade skulle 

avidentifieras och deras personuppgifter fick inte utlämnas. Nyttjandekravet innebar att 

alla de uppgifter som hade tillkommit fick endast användas till för undersökningen 

(Vetenskapsrådet 2002).  

 

6.7 Metodkritik 

Enligt Bryman (1997) handlar den kvalitativa metoden om att sätta sig in i den andra 

individens situation och försöka förstå den andre så bra som möjligt utifrån individens 

perspektiv. Genom intervjuerna kan forskaren få en inblick i för vad deltagaren anser är 

viktigt och relevant för undersökningen. Vi ansåg att den här metoden passade bra för 

vår undersökning eftersom vi kunde få möjlighet att förstå närmare andras tankar vilket 

i sin tur kunde vara gynnande för vår undersökning.  

 

Bryman (1997)  belyser att den kvalitativa metoden kan ses både positivt som negativt. 

Det positiva kan vara att forskaren kan bestämma själv över intervjufrågor och hur 

själva intervjun kan vara utformad. Det negativa kan vara att forskaren utgår från sitt 

perspektiv och därmed inte ger deltagaren så stort utrymme för svar. Det belyses även 

att forskaren i sin intervju kan bli påverkad av deltagarens inställning, vilket kan då leda 

till att resultatet inte blir så trovärdigt.  
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7. Resultat  
I det här kommande kapitlet kommer det att presenteras och sammanställas våra 

intervjuer tillsammans med resultaten. Eftersom det ställs krav på att avidentifiera 

förskolorna har vi valt att ge dem fiktiva namn. Vi kommer att sammanställa och 

presentera om vad som har sagts i undersökningen. Sedan kommer vi att använda oss av 

pedagogernas citat för att förtydliga resultaten och genom det påvisa pedagogernas 

likheter eller olikheter. 

 

Smultronet är en förskola med tre avdelningar och på den avdelningen där vi 

genomförde vår intervju arbetar tre pedagoger med 14 barn i åldrarna 2-3. 

Blåbäret är en förskola med tre avdelningar. På den avdelning där vi genomförde vår 

intervju arbetar två pedagoger och en barnskötare och där finns 22 barn i åldrarna 3-5.  

Hallonet är en förskola med sex avdelningar och på den avdelning där vi genomförde 

vår intervju arbetar tre pedagoger med 20 barn i åldrarna 3-5.   

Björnbäret är en förskola med fem avdelningar och på den avdelning där vi 

genomförde vår intervju arbetar tre pedagoger med 17 barn i åldrarna 1-3. 

Lingonet är en förskola med fem avdelningar och på den avdelning där vi genomförde 

vår intervju arbetar två pedagoger och en barnskötare med 22 barn i åldrarna 1-3. 

 

Nedanför kommer det göras en sammanställning av den genomförda empiriska studien, 

där både likheter och olikheter lyfts upp. Det här valdes att belysas för att förtydliga 

resultatet som forskningsfrågorna grundas på.  

 

För att stimulera barns språkutveckling i förskolan så kan man som pedagog arbeta 

utifrån de aspekterna som belyses här nedanför.  

 

De likheter som har framkommit genom den empiriska studien är att alla pedagoger 

anser att språkstimuleringen och språkutvecklingen är viktig för barn på förskolan. 

Dessutom belyser pedagoger om sina arbetsprocesser, samt om vilka hjälpmedel och 

metoder som de använder sig av för att stödja barns språk. Pedagoger reflekterar 

ständigt över sina val av metoder och hjälpmedel och väljer medvetna aktiviteter för att 

på så sätt hitta strategier och lösningar som främjar barns språkutveckling.  
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Alla fem förskolor anser att sång, rim, ramsor, sagor och högläsning stimulerar språket. 

Det som är gemensamt för alla pedagoger är att  förhållningssättet poängteras. Eftersom 

alla hävdar att det har stor betydelse och avgör för barns inlärning. Med 

förhållningssättet lyfter pedagoger om hur viktigt det är med tydlighet inför barn.  De 

hävdar också att man måste tro på barn att de klarar av saker och ting på egen hand. Det 

finns många nyckelord, det vill säga de ord som är mycket betydelsefulla för förskolans 

verksamhet är exempelvis att man lyssnar på barn, bekräftar och ser barn samt att alla 

barn också blir hörda. 

 

Även om det inte framkommer så tydligt på alla förskolor i våra undersökningar om att 

pedagoger arbetar med mycket återkommande läromedel så vill vi ändå poängtera att 

det är något som de gör. Dessutom är det enligt pedagoger viktigt att göra 

återkopplingar till vissa moment eftersom det hjälper barn att känna igen sig för att de 

på så sätt befäster sina kunskaper bättre. 

 

I samband med den empiriska studien som genomförts kan man också se olikheter 

mellan förskolor. Det som man kan se genom undersökningen är att en förskola sticker 

ut lite mer än de andra till arbetssättet, då den här förskolan arbetar mer motoriskt med 

barn. Pedagogen på Björnbärets förskola lyfter upp om att barn är i behov av att röra sin 

kropp och vidare menar pedagogen på att om barn får använda kroppen så kan de på så 

sätt befästa språket bättre. Dessutom betonar pedagogen också om att både grov- och 

finmotorik har betydelse för språkutvecklingen.  

 

Alla pedagoger poängterar miljöns betydelse i förskolor men deras åsikter skiljer sig 

beroende på hur de ser på miljön. Det som kan konstateras är  även att om pedagogerna 

lyfter upp miljöns betydelse så är miljön mycket olik beroende på vilken förskola vi 

befinner oss i.  

 

Sedan framkom det av två pedagoger, en från förskolan Blåbäret och den andra från 

Hallonet om att de använder sig av den moderna tekniken som exempelvis Ipad och 

Interaktivtavla. Pedagogen från förskolan Blåbäret var en reflekterande pedagog och 

hävdar att det är viktigt att vara kritisk till hur man ska använda olika applikationer. 

Pedagogen menar på att det ska vara pedagogiskt material där barn får möjlighet att 

utveckla sitt lärande, det ska inte bara vara ett ”spel” som är kul för stunden utan det ska 
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vara meningsfullt. Men pedagogen på Hallonet belyste inte syftet om det  var bra eller 

dåligt med Ipad och applikationer.  

 

Här nedanför synliggörs varför det är viktigt att barn utvecklar språket i ett tidigt skede. 

 

Pedagoger anser att språkutvecklingen är något som är viktigt att barn utvecklar i ett 

tidigt skede eftersom den hjälper barn socialt. Barn får lättare förutsättningar att 

uttrycka sina tankar och känslor och lär sig samspela med andra. Genom samspel kan 

barn också lära sig många nya ord och begrepp och kan ytterligare lära sig att berätta 

och förklara saker på flera sätt. Vidare framkommer det att förskolan är viktig för den 

tidiga språkstimuleringen eftersom det ska underlätta för barns framtid när de börjar 

skolan och senare också kommer in i vuxenlivet.  

 
Enligt våra uppfattningar har vi inte lagt märke till att det framkom några olikheter 

mellan förskolor utan alla delade åsikt enligt ovan.  

 

Under den här kommande delen belyses det om hur pedagogerna ska förhålla sig och 

hur man kan skapa förutsättningar för barns språkutveckling. 

 

Alla pedagoger betonar om att det är viktigt om att se till varje enskilt barn och dess 

behov. Det poängteras också om att det är betydelsefullt att synliggöra för varandra 

inom arbetslaget om vad varje barn behöver extra hjälp med för att på så sätt kunna hitta 

strategier för  barn. Genom att kartlägga barns utveckling så kan man hitta flera 

möjligheter för barn att komma vidare med språkutvecklingen. Pedagoger kunde också 

tipsa föräldrar om att söka mer hjälp och stöd på Barnavårdcentralen för att i samråd 

med dem kanske kunna hitta fler möjligheter för barn. Det var också viktigt att varje 

barn blir sett och oavsett om de har språksvårigheter eller om de har ett fantastiskt språk 

så är det viktigt att de blir sedda och bekräftade. Vidare hävdar pedagoger att man inte 

ska dra för hastade slutsatser och att man ska vänta in barn med språkutvecklingen. 

Eftersom det är vanligt förekommande att barns språk kan utvecklas lite senare i 

åldrarna. Vissa barn kan vara tysta länge och bara lagra information och sedan en dag 

kan språket bara forsa ut påpekade pedagoger.  
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Förskolan Blåbäret stack ut lite mer än de andra förskolorna i åsikter om pedagogers 

förhållningssätt som de tryckte lite extra mycket på som de anser är viktigt. Genom att 

ifrågasätta sig själva i hur de talar till barn, vilka utmaningar de ger barn, och när de kan 

höja ribban lite till är sådana ständiga reflektioner som de arbetar med på Blåbäret. 

Dessutom är det viktigt att tänka på att det är oss själva som vi utvärderar och 

verksamheten men aldrig barn menade de var extra viktigt att tänka på.  

 

På förskolan Hallonet ansåg pedagogen att språksvårigheter inte var så vanligt 

förekommande på den här förskolan eftersom barn inte hade mer än ett språk. Oftast 

behöver man arbeta med barn som har andra språk med sig. Pedagogen anser  att 

lämpliga medel att använda för dessa barn från andra kulturer är  att hitta något som har 

med deras kultur att göra för att stimulera de här  barns språkutveckling.  

 

Den här kommande delen berör hur man kan arbeta för att anpassa efter varje enskilt 

barn som har svårigheter med språkutvecklingen. 

 

Alla pedagoger har liknande åsikter kring vad som är viktigt att tänka på vid 

språksvårigheter hos barn. Det är viktigt att man har ett tydligt språk och ett tydligt 

förhållningssätt som pedagog. Sedan är det viktigt att pedagoger har ett bra språk när de 

pratar med varandra. Det betonas också om att det är betydelsefullt att reflektera över 

olika situationer och hitta strategier på så sätt. Utöver  det här är det viktigt att ha ett 

positivt och ett intresserande förhållningssätt och inte begränsa barn i deras tankar. 

 

Det har inte framkommit några större skillnader inom den här frågan, utan det 

poängterades likvärdiga saker som är viktiga att tänka på. 
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8. Analys 

I det här kommande kapitlet kommer det att väljas ut speciella teman som framkom 

genom forskningsfrågor och som anses  mer intressanta att titta närmare på. Sedan 

kopplas det till teorianknytningen. 

 

I samband med undersökningen på förskolorna lyfte pedagoger upp många viktiga delar 

och begrepp som hör till det här ämnet språkutveckling. Dessa begrepp har valts att  

fokusera på eftersom de anses att vara betydelsefulla teman som är viktiga för 

verksamheten och förhållningssättet hos  pedagogerna.  

 

Dessa begrepp är: 

 Samspel mellan både vuxna och barn och barn emellan 

I samspel ingår pedagogers förhållningssätt, det vill säga att pedagogen finns där 

för barn och stödjer barn i olika situationer. Dock vill vi poängtera att samtalen 

är betydelsefulla inom verksamheten och överhuvudtaget för lärandesituationer.  

 Benämna och bekräfta, det är viktigt att barn känner sig, sedda, hörda, 

bekräftade och att de känner sig betydelsefulla. 

 Tydlighet återigen pedagogers förhållningssätt, att pedagoger använder ett bra 

språk och är förebilder för barn.  

 Reflekterande praktiker, Det är viktigt att pedagoger arbetar medvetet och 

utifrån de didaktiska frågorna, vad hur och varför. 

 Miljöns betydelse, att pedagoger anpassar miljön efter barns intresse, 

förutsättningar, behov och skapar möjligheter för lärande och utmaningar.  

 

Här nedanför kommer det göras kopplingar mellan de här valda teman till 

teorianknytningen.  

 

Samspel  

Lundgren, Säljö och Liberg (2010) skriver att enligt Vygotskij är språket en central del 

för barns språkutveckling. Vidare menar Vygotskij att lärande sker mest i samspel med 

andra. Det poängteras om att genom dialog och kommunikation tillägnar sig barn nya 

kunskaper. Senare betonar Vygotskij även den proximala zonen för utveckling vilket 

innebär att den vuxna ska finnas där för barnen och stödja barnen vid eventuella behov 
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(Lundgren, Säljö och Liberg 2010). Den här teorin kan vi se speglar sig även i 

förskolan, där pedagogernas förhållningssätt är en central roll.  

 

I samband med Vygotskijs vetenskapliga teorier kan man vidare knyta an till Piagets 

vetenskapliga teorier. Piaget anser att språket kan ses som ett resultat av 

tankeuppfattningen. Barn lär sig konsekvent tänkande genom att göra och delta i 

aktiviteter i lärorika miljöer och arbetar efter sin mognad det vill säga de olika stadierna 

som Piaget belyser om (Svensson 1993). Detta kan dessutom återkopplas till förskolans 

verksamhet då situationer anpassas efter barns behov och förutsättningar.  

 

Noam Chomskys hypotes är att barn redan i tidig ålder använder språket medvetet och 

har förståelse för hur språket är uppbyggt. Detta hävdar Chomsky att det är en medfödd 

förmåga. (Hwang, Nilsson 2007). Detta synliggörs även i förskolans verksamhet, då 

barn utan att ha språket med sig i tidiga åldrar kan ändå kommunicera med varandra. 

Härmed kan man poängtera att pedagoger har en betydelsefull roll, det vill säga kunna 

ge stöd och utmana barn vidare i deras tankar. 

 

Benämna och bekräfta 

Det har framkommit att de deltagande förskolor anser att det är viktigt att barn blir 

sedda hörda och bekräftade och det här poängteras även i läroplanen för förskolan. 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 

uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin 

situation. (Skolverket 2010: 12).   

 

Westerlund (2009) anser att det är viktigt att den vuxne benämner och bekräftar barn. 

Det här kan vara en del av det som kan skapa förutsättningar för barn till exempel att ge 

barn en muntlig förklaring eller ett svar. Det är viktigt att man som pedagog fyller i 

innehållsmässigt det som barn vill säga eftersom barn i tidig ålder inte har så stort 

ordförråd och här nedanför tillkommer ett exempel: 

 

”Nä bi” och att den vuxne utvecklar med, ”nä det finns ingen bil där, 

bilen är borta Westerlund (2009: 41).  
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Genom att inta ett sådant förhållningssätt kan det här leda till att den vuxnas vana 

utvidgar barns ord och meningar och gör så att barns ordförråd ökar och avanceras 

något. Det är bra att börja tidigt med högläsning och titta i böcker tillsammans med barn 

eftersom detta bidrar till motivation och  intresse hos barn (Westerlund 2009).  

 

Pedagogernas förhållningsätt 

Juul & Jensen (2009) belyser om att pedagogers förhållningssätt är viktigt eftersom den 

både intygar och förbättrar pedagogers yrkesvärdighet samt bygger upp en trygg miljö 

för barn. Vidare belyser författarna att den professionella relationskompetensen byggs 

upp genom utgångspunkter som:  

 

Pedagogernas förmåga att se det enskilda barnet och på dess premisser 

anpassa sitt eget beteende efter detta, utan att därigenom frånhända sig 

ledarskapet” (Juul & Jensen 2009:124-125). 

 

Sedan betonas det om olika punkter som man som pedagog ska utgå ifrån när man 

arbetar med barn. En av huvudpunkterna som man ska se över i sitt ledarskap är sin 

autenticitet samt vilken attityd man har. Nästa steg bygger på hur man som pedagog 

visar intresse för barn samt ser vem barn i själva verket är. Därefter anser författarna att 

det är viktigt att man bekräftar barn genom att inta barns perspektiv. Genom att ha 

grundat sitt pedagogiska ledarskap utifrån de delarna är det viktigt att man har det i 

baktankarna i sitt fortsatta arbete med barn. De vettiga besluten som den vuxne måste 

fatta ibland kan baseras utifrån egna erfarenheter men måste syfta till det som är bäst för 

barn (Juul och Jensen 2009). 

 

Tydlighet 

Juul & Jensen (2009) lyfter upp betydelsen av att pedagoger visar ett tydligt 

förhållningssätt mot barn. Det påpekas även att barn påverkas positivt om de befinner 

sig bland vuxna som vågar ta ställning och uttryckssätt för ett bra ledarskap. Om barn 

omges av en miljö där det inte går till på detta vis så kan det istället leda till att 

förtroendet för de vuxna försvinner. Följden av detta kan leda till att barn blir 

inåtriktade och utesluter allt stöd som vidare kan leda till konsekvenser av sociala 

svårigheter.  
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Reflekterande praktiker  

Dessutom är det viktigt att pedagoger har ett reflekterande förhållningssätt, det vill säga 

att pedagogen är en reflekterande praktiker, som Alexandersson (1999) belyser 

 

Varför man tänker som man tänker och varför man handlar som man gör 

(Alexandersson 1999: 49).   

 

Miljöns betydelse 

Pramling, Samuelsson och Sheridan (2006) belyser om miljöns betydelse. Miljön är 

viktig inom förskolan eftersom den påverkar på barns lärande. Därför är det viktigt att 

miljön utformas efter barns förutsättningar och intressen och att den vidare stimulerar 

och utvecklar barns lärande. Vidare betonas det att läroplanen (2010) säger om att vi ska 

stimulera barns lärprocesser och att hela verksamheten ska genomsyras av att ge barn 

förutsättningar och skapa ett mångsidigt lärande på ett lustfyllt och roligt sätt. Dessutom 

ska förskolan hela tiden ha tillgängligt och varierat material som väcker nyfikenhet hos 

barn. 

 

Verktyg och hjälpmedel 

I samband med vår undersökning på förskolor lyfte pedagoger även upp många viktiga 

hjälpmedel och verktyg som hör till ämnet språkutveckling. Vi har valt att fokusera på 

dessa metodiska begrepp eftersom vi anser att de är betydelsefulla för hur man som 

pedagog kan arbeta för att stimulera barns  språkutveckling i förskolan.  

 

Dessa olika metodiska begrepp är:  

 Sång, rim och ramsor 

 Sagor, högläsning 

 Motorik 

 Tekniska verktyg 

 Teckenkommunikation 
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Sång, rim och ramsor 
 

Enligt Wagner (2004) poängteras att om barn får möjlighet att använda sina sinnen så 

kan det på så sätt väcka nyfikenhet och genom det sättet lättare skapa förståelse för 

språket. Sedan handlar det om att sånger, rim och ramsor, är sådana samspelsskapande 

aktiveter som är melodiska och roliga och som också är främjande för språkinlärningen.  

 

Sagor och högläsning 

Pramling, Samuelsson och Sheridan (2006) betonar om att samtal väcker barns intressen 

och i samband med sagan så kan man sätta igång barns tankar där barn får möjlighet till 

reflektion och berätta om sagan och dess budskap. Sedan poängteras det också om att 

betydelsen ligger i hur man läser för barn och inte att man bara läser utan det ska vara 

en inbjudande lässtund som väcker tankar hos barn.  Frost (2002) hävdar att genom 

högläsning möjliggörs att barns begrepp utvecklas och på så sätt finner de nya språkliga 

samband och blir också vana för skriftspråket.  Dessutom betonas vikten av att 

högläsning används i sociala sammanhang där pedagog hjälper till att synliggöra olika 

symboler exempelvis bokstäver. 

 

Motorik 

Westerlund (2009) belyser om att motorik har en stor betydelse för språkutveckling. 

Genom att göra olika kroppsrörelser så får barn en djupare förståelse för orden och dess 

innehåll. Dessutom så betonas det att om barn exempelvis får prova på att utföra 

aktiviteter mer praktiskt som exempelvis att ”klättra på, krypa under, och stoppa handen 

i” så förstår de bättre de här begreppen och vad de innebär i samband att de får använda 

sina egna kroppsdelar.  

 

Teckenkommunikation 

Westerlund (2009) belyser om att barn kan ha svårigheter med det verbala språket. 

Därför är det bra att använda teckenkommunikation. Det påpekas att barn ändå har 

förståelse för ordens betydelse även om de inte använder ett verbalt språk. Sedan 

betonas det att det kan dröja länge innan barn använder orden som de redan kan och 

känner till eftersom talmotoriken sker hastigt och kräver också noggrannhet.   
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Tekniska verktyg 

Pramling, Samuelsson och Sheridan (2006) hävdar att det är viktigt att barn ges 

möjlighet att ha tillgång till varierat material som exempelvis datorprogram och 

whiteboard tavlor. Det är betydelsefullt för barn att språket och texten synliggörs på 

flera olika sätt för att skapa ett månsidigt lärande då språket och texten kan förekomma i 

många olika och meningsfulla situationer.  

 

Sammanfattningsvis valdes de här begreppen för att synliggöra det som poängterats 

mycket i undersökningen av pedagoger. Dessutom hör begreppen ihop med 

frågeställningarna eftersom de berör pedagogers förhållningssätt, arbetsmetoder och 

pedagogers strategier för hur språkutvecklingen stimuleras. 
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9. Diskussion 

I det här kapitlet presenteras vad vi har kommit fram till och för en diskussion angående 

resultat och metodval. Vi ska även resonera om våra egna tankar och upplevelser som vi 

har fått under den här tiden då vi har gjort våra undersökningar. 

 

Resultatdiskussion 
Vi anser att den här undersökningen har besvarat våra frågeställningar och gett oss en 

del nya uppfattningar om hur man som pedagog kan arbeta för att stimulera barns 

språkutveckling i förskolan. Enligt pedagogerna på de fem förskolorna som har deltagit 

i vår undersökning arbetar de medvetet med språkstimuleringen. Vi anser att de har 

likvärdiga resurser men pedagoger har olika syn på lärande och förhållningssätt. Därför 

tror vi att deras arbetsprocesser är av olika slag.  

 

De mest vanligaste metoderna på förskolorna är sång, rim, ramsor och högläsning. 

Pedagoger anser att de här metoderna med sång, rim och ramsor och så vidare är viktiga 

delar för barns språkutveckling. Dessutom poängteras variation i lärprocesser som en 

viktig aspekt i samband med olika uttrycksformer och att det är återkommande material 

så att barn kan känna igen sig och kan på så sätt lättare befästa sin kunskap.  

 

Pedagoger har många synpunkter till varför man ska stimulera språket hos barn i ett 

tidigt skede, och detta för att underlätta den sociala biten på förskolan. Genom samspel 

med andra barn kan de lära sig nya ord och begrepp. Detta bidrar till att barns ordförråd 

ökar ytterligare och att barn på så sätt lär sig berätta och förklara saker på flera olika 

sätt. Dessutom betonar pedagoger att förskolan har stor betydelse för barns framtida 

språkutveckling. Det är av vikt att börja tidigt med språkstimuleringen i förskolan 

eftersom det underlättar för barn när de börjar skolan.  

 

Dessutom vill vi även poängtera att pedagogers förhållningssätt är också avgörande för 

barns språkutveckling. Enligt pedagoger är det viktigt att ha ett intresserande 

förhållningsätt till barns tankar och att man dessutom är tydlig i sitt språk och sina 

handlingar. Vidare betonar pedagoger om hur viktigt det är att bekräfta och lyssna på 

barn. Det är också bra att pedagoger i samtal mellan varandra använder ett bra språk och 

att man tänker att man är förebilder för barn.  
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Alla pedagoger anser att det är viktigt att man ser varje enskilt barn och tillgodoser varje 

enskilt barns behov. Återigen så har förhållningssättet en betydelsefull roll. Dessutom 

påpekar en pedagog om att det inte gör något om man behöver anpassa efter bara ett 

barns behov eftersom det som man arbetar med det svagaste barnet i gruppen kan bara 

gynna de andra. I samband med det här anser flera andra pedagoger att upprepningar är 

viktiga förutsättningar för barns fortsatta språkutveckling.  

 

Metoddiskussion 
Vi har valt att göra undersökningar i form av en kvalitativ forskningsmetod. Det här 

tillvägagångssättet valde vi eftersom vi anser att den här typen av undersökning är mest 

lämplig för att få svar på våra frågeställningar. Därmed anser vi att den kvantitativa 

metoden inte passar undersökningen eftersom den inkluderar någon slags enkät som 

belyser om mängder eller antal, och i vår undersökning ville endast få pedagogers 

åsikter och perspektiv. Vi ser på vår empiriska undersökning som en mycket 

betydelsefull del då det har bidragit till nya erfarenheter och på så sätt väckt många nya 

tankar och idéer. Vi har även fått en bredare syn på förhållningssätt som har poängterats 

flera gånger om, hur viktigt det är med tydlighet. Pedagoger har också belyst om hur 

man kan arbeta för att förebygga språksvårigheter vilket vi känner är en viktig del att ha 

kunskap om inför vår blivande yrkesroll. 

 

Slutdiskussion 
Vi upplevde att vissa pedagoger engagerade sig mer i våra frågor och i samband med att 

vi bokade en tid för intervju med dem så valde vi att redogöra vilket ämne vi kommer 

att beröra. När vi genomförde våra undersökningar med pedagoger märkte vi för varje 

gång vilka likheter och olikheter som vi kunde se mellan pedagogerna. Det som vi 

uppmärksammade var olika mycket engagemang. Någon pedagog hade mycket att 

berätta och påvisade med mycket material och konkreta detaljer med hur de illustrerar 

olika situationer som stimulerar språkutvecklingen hos barn. Men vi har också haft 

pedagoger som inte känts lika förberedda inför vårt samtal. Vi fick ganska 

grundläggande information och dock kanske inte så mycket reflektion kring det hela. 

Även om vi inte fick lika mycket information av varje pedagog så tycker vi ändå att vi 

ser ett visst mönster i deras arbetsmetoder.  
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Genom pedagogers berättande om arbetsmetoder valde några av pedagogerna att belysa 

om de tekniska verktygen i förskolans verksamhet som de arbetar med för att stimulera 

språket hos barn. Här framkom olika åsikter, både pedagoger som anser att det här är 

bra verktyg men också de som inte riktigt tycker det. Någon pedagog betonar om att det 

är bra att använda olika metoder och möjligheter även de tekniska funktioner men att 

reflektionen är den framförallt viktigaste delen innan man använder sig av det i en 

arbetsprocess. Vidare hävdar en pedagog att det ska vara meningsfullt och att 

pedagogiskt lärande ska ingå, det ska inte bara vara ett ”roligt spel” utan det ska ha ett 

syfte till lärande.  

 

Vi anser att tekniska verktyg är bra och att barn ska få möjlighet att använda sig av det 

även i förskolans verksamhet. Det är så vanligt idag med tekniska prylar och det 

utvecklas hela tiden och därför anser vi att barn också ska vara delaktiga i den delen och 

kunna utvecklas med i det moderna samhället. Men dock vill vi poängtera som även 

pedagogen belyser om att man måste ha ett syfte med det hela. Det är viktigt att 

pedagoger har kunskap med hur man använder programmet och tekniken så att man är 

medveten om det som barn får ta del av och att det är lämpligt och lärorikt material. 

Vidare vill vi uttrycka våra tankar och åsikter om det som pedagoger belyser om 

material, arbetssätt och metoder som vanligtvis förekommer i den vardagliga 

pedagogiska verksamheten. Här poängteras olika saker som pedagoger anser är viktiga 

för språkutvecklingen. De flesta tycker att det är bra med variation eftersom barn har 

olika förutsättningar och lär sig på olika sätt. De tycker också att det är bra med konkret 

material eftersom det synliggörs lättare för barn så att barn kan förstå bättre.   

 

Vi anser att deras metoder är bra och viktiga för språkstimuleringen. Dessutom så tycker 

vi att det är bra att ha varierande inslag i arbetet. En av pedagoger poängterar att barn 

behöver använda sig av motoriska övningar eftersom det är en grundläggande 

förutsättning för barn att de utvecklar språket. Här får vi en tanke om att 

språkutvecklingen enbart byggs på motoriken. Även om litteraturen belyser om vikten 

kring motoriken för språkutvecklingen så anser vi att det måste finnas en balans mellan 

metoderna och arbeta mer utifrån helhetsperspektivet på lärande.  
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Förhållningssättet poängteras mycket av pedagoger, bland annat tydlighet från 

pedagoger, och om hur viktigt det är att barn blir sedda, hörda, bekräftade och lyssnade 

på. Det här är något som vi vill lyfta extra mycket eftersom vi själva genom vår 

utbildning och våra erfarenheter har sett och upplevt att det här är något som måste 

värderas högt.  

 

Slutligen vill vi även poängtera att man som pedagog är reflekterande, att man kritiserar 

sitt eget förhållningssätt och utgår inte bara ifrån ett perspektiv utan ser saker utifrån 

många olika synvinklar för att hitta strategier och möjligheter. Allt det här anser vi är av 

vikt för att skapa så många goda förutsättningar för barn så att de får möjlighet till en 

bra utveckling. 

 

För vidare forskning 
En av pedagoger anser att de inte har så mycket språksvårigheter i förskolan. Det här 

anser pedagogen kanske beror på att de inte har så många flerspråkiga barn på förskolan 

så att de inte är så vana vid att behöva arbeta på det sättet som kräver lite extra 

engagemang. Här anser vi att även om det inte finns flerspråkiga barn så vet vi att det 

finns barn som är i behov av extra stöd och det framtonades inte av pedagogen så 

tydligt. Dock anser vi att pedagogen måste reflektera över vilka barn det är som kan ha 

svårigheter med språket, är det bara flerspråkiga barn som kan vara i behov av det eller 

kan det möjligtvis vara även barn med ett språk? Vi har inte tagit del av några studier 

som visar på att det är vanligt förekommande bland barn med ett språk att ha 

språksvårigheter. Men vi har varit ute i verksamheten och mött barn som bara har ett 

modersmål och ändå kan ha språksvårigheter. Därför anser vi att det här är relevant att 

forska vidare för att se om det bara är flerspråkiga som har svårigheter eller kan det 

även vara så att enspråkiga barn också kan ha svårigheter. 

 

Slutsats 
I samband med den empiriska studien kan man konstatera att pedagoger ska ha ett 

tydligt, intresserande och bekräftande förhållningssätt för att stödja barn så att de vågar 

ta för sig och prova själva. Genom undersökningen har det också framkommit varför det 

är viktigt att barn utvecklar språket i ett tidigt skede och det är för att underlätta 

kommunikation mellan andra individer, för det sociala samspelet och för den 

framtidaspråkutvecklingen. Dock poängteras det att det är viktigt att barn blir sedda, 
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hörda och utmanas vidare med stöd av pedagoger. Barn har olika behov och 

förutsättningar och därför är det viktigt att man som pedagog tillgodoser varje enskilt 

barns behov.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Hur kan man som pedagog arbeta för att stimulera barns språkutveckling i förskolan? 

Varför är det viktigt att barn utvecklar språket i ett tidigt skede i förskolan?  

Hur förhåller sig pedagoger och hur skapas förutsättningar för språkutveckling?  

Hur kan pedagoger tillmötesgå varje enskilt barn som har svårt med språkutveckling?  

 

Bilaga B 

 Rimövningar  

 Sjunga på vokalerna 

 Klappa och dansa stavelser 

 Öva olika betoning av ord, exempelvis tomten, banan 

 Dela upp talade meningar i ord 

 Urskilja (diskriminera) fonem i ord, första, sista och mellanliggande 

 Öva att skilja på tonande och tonlösa ljud 

 Lära att skilja på stavelser och fonem  

 Dela upp ord i ljud (ljudsegmentering) 

 Sammanfoga ord till ljud (ljudsyntes) 

 Ta bort ljud i ord (ljudsubtraktion) 

 Ta bort morfem eller andra delar av ord (morfemsubtraktion) (Stadler 1998:24) 

 


