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BAKGRUND: Hur kan pedagogers föreställningar och arbete i verksamheten främja barns 
språkutveckling? Barns språkutveckling kan ses ur olika aspekter som läsning, skrivning och 
kommunikation. Detta är något vi belyser i bakgrunden genom att lyfta betydelsen av 
språkarbetet i verksamheterna. Miljö, arbetssätt och bemötande är olika områden som 
pedagoger kan forma för språkutveckling.  

 
SYFTE: Syftet med denna undersökning är att ta reda på några pedagogers föreställningar 
kring barns språkutveckling, samt hur de arbetar för att stödja språkutvecklingen.  
 

METOD: Vi har använt oss av kvalitativ metod, tillvägagångssättet har varit intervju och 
observation. Åtta pedagoger har intervjuats i fem olika verksamheter, både ifrån förskola och 
från förskoleklass. Observationerna genomfördes i två olika verksamheter vid sju tillfällen.  

 
RESULTAT: I intervjuerna uttryckte pedagogerna att språket finns i allt som barnen gör. 
Språket är något som följer barnen åt i hela deras utveckling. Pedagogerna menade att de 
arbetade språkfrämjande genom olika arbetssätt, som t.ex. språkpåsar, rim, ramsor, böcker. 
De påpekade även att samtal var en del i hur barnen utvecklar sitt språk vilket de även 
arbetade aktivt med. Pedagogerna nämnde även vårdnadshavarnas roll som en betydande del i 
barnens språkutveckling. 
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1 Inledning. 
 
Barn är nyfikna av sig, de vill veta, undersöka, få reda på och ofta frågar de ”varför då?”. 
Barnen vill veta mer och mer, det tycks aldrig finnas någon ände på det, de hittar alltid något 
nytt som fångar deras intresse. Under den tid vi varit ute på verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU) har vi sett att barn i åldrar från 4-7 år i förskola och förskoleklass har ett stort intresse 
för siffror, bokstäver och ord. I leken testar de sig fram bland bokstäverna och skriften. De 
ville veta vad de skrev betydde, hur en specifik bokstav såg ut etc. Barnens eget intresse i 
dessa åldrar fick oss att tänka på hur vi som pedagoger kan stimulera deras språkutveckling, 
hur kan en nyfikenhet väckas och hur kan barnen utmanas språkligt.  
 
Vi anser att språket är något som följer barnen i hela deras utveckling, det är en enda stor 
utvecklingsprocess genom hela livet. I dagens samhälle tillbringar många barn sina dagar på 
förskolan, där pedagogerna blir betydande för deras utveckling, inte minst den språkliga. 
Enligt oss bör pedagoger ha en kunskap och en medvetenhet om vilken betydelse barns språk 
har för deras utveckling. Alla barn har ett språk och kan kommunicera, men det är upp till oss 
pedagoger att erbjuda verktyg som kan hjälpa dem framåt i utvecklingen. Verktygen så som vi 
definierar dem är aktiviteter, material och en miljö som lockar till språklig träning.  
 
I undersökningen har vi riktat oss mot pedagogers föreställning kring barns språkutveckling 
och deras arbete i detta område, det är inget som kan anses vara rätt eller fel. Vår tanke är att 
få en inblick på vad som har inflytande på barns språkutveckling och lyfta fram detta för att 
göra oss medvetna om betydelsen för det enskilda barnets språk.  
 
I intervjuerna som genomfördes till denna undersökning, menade en pedagog att vi får språket 
i allt. Detta belyser hur vi definierar språket hos barn. Det är inget enskilt som övas och 
rabblas genom träning, det är något som finns över allt så som i text, tal, skrift och även 
genom att lyssna.  
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2 Syfte och frågeställningar.  
 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på några pedagogers föreställningar kring barns 
språkutveckling, samt hur de arbetar för att stödja språkutvecklingen.   
 

• Hur uppfattar pedagogerna barns språkutveckling? 
• Hur arbetar de språkutvecklande?  
• Hur försöker de forma miljön språkfrämjande? 

3 Begreppsdefinition. 
 
I arbetet kommer en del begrepp benämnas som vi förklarar nedan;  
 
Textmiljö - siffror, bokstäver, texter etc. på väggarna är en s.k. textmiljö.  
 
Språkpåsar/språklådor – konkreta föremål som t.ex. ska synliggöra en specifik saga.  
 
Ordbilder – text på olika föremål, på en stol står det en lapp med ordet ”stol”.  
 
Flanosagor – sagor där bilderna synliggörs genom att de sätts upp på en vägg och sagan 
berättas utan bok.  
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4 Bakgrund.  
 
I denna del belyser vi olika områden inom barns språkutveckling. En övergripande 
beskrivning om skriftspråkande och barns språkutveckling. I bakgrunden har vi även placerat 
vår teoretiska ram eftersom den belyser betydelsen av barns språk. Vi tar även upp det 
centrala ur styrdokumenten som styrker vikten av barnets språk. Tidigare forskning 
introduceras för att ge en överblick om vad som forskats kring inom barns språkutveckling. 

4.1 Teoretisk bakgrund.  
 
Det centrala ur det sociokulturella perspektivet lyfts fram utifrån vårt syfte under denna 
rubrik.  
 
4.1.1 Sociokulturella perspektivet.  
 
I ett sociokulturellt perspektiv är det centrala att människan lär i samspel och kommunikation 
med andra (Säljö 2006). Det som en person tar till sig och lär sig beror på de kulturella 
erfarenheter den har med sig, men även de kulturella sammanhang lärandet sker i har 
betydelse för hur individen lär. Vidare förklarar författaren att ”med kultur menar jag således 
den uppsättning av idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser som vi förvärvar genom 
interaktion med omvärlden” (s.29). Kulturen förekommer hos den enskilde individen, men 
även i samspel med andra och i materiella saker som finns i omgivningen. Barnets familj 
representerar en kultur och skolan en kultur. Det barnet har med sig från sin hemkultur 
påverkar hur barnet lär i skolans kultur.  
 
Säljö (2006) talar om den primära och sekundära socialisationen. I den primära 
socialisationen ingår barnets familj där det finns en nära kontakt, den sekundära 
socialisationen består av t.ex. skolan. Det som Säljö menar är att barnet på olika sätt lär sig i 
dessa socialisationer eftersom fokus och personer är olika. I skolan är fokus att barnet ska 
lära, det är en viss pedagogik, pedagogen har inte samma kunskap om det enskilda barnet som 
föräldrarna har. I den primära socialisationen är det uppfostran som är i fokus.  
 
Säljö (2006) menar att i det sociokulturella perspektivet finns något som kallas redskap 
alternativt verktyg, vilket är de språkliga, intellektuella och fysiska förutsättningar som vi 
använder för att samspela och agera med i världen. Han pratar om mediering som är olika 
hjälpmedel människan skapat för att övervinna kunskap. Böcker, datorer, miniräknare är 
exempel på olika medierings redskap.  
 
Säljö (1997) menar att språket är ledande i kommunikationen och att det är genom språklig 
kommunikation som vi människor formas som individer och får kunskap. De kommunikativa 
processerna blir betydelsefulla, eftersom det är genom samspel mellan individerna som 
utveckling och lärande sker. Läsa, räkna, skriva etc. är olika former av kommunikativa 
tillvägagångssätt vilket individen får genom kommunikation med andra (Säljö 2006).  

4.2 Styrdokumenten.  
 
Alla verksamma inom förskolan och skolan styrs av läroplaner. De pedagoger som är 
verksamma inom förskola, styrs av läroplanen för förskolan (Lpfö 98), de pedagoger som är 
verksamma inom skolan följer läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass 
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och fritidshem (Lpo 94). I dessa läroplaner står mål som pedagogerna bör sträva mot att 
uppnå och mål de ska uppnå i sina verksamheter.  
 
Skolverket (2006b) skriver i Lpfö 98 att språk och lärande är nära sammanknutna, så som 
identiteten och språk, därför bör varje verksam inom förskolan ta vara på barnens egna 
intressen för skriftspråket och stimulera detta. Även i Lpo 94 kan läsas att språk, lärande och 
identitetsutveckling är tre faktorer som är förknippade med varandra (Skolverket 2006a).  
 
I Lpfö 98 står det att barn med ett annat hemspråk bör få hjälp att lära sig både sitt hemspråk 
och svenska. Främst bör de lära sig sitt hemspråk först för att på ett lättare sätt lära sig 
svenska. I Lpo 94 kan man läsa att ett av målen som eleven skall uppnå i grundskolan är att 
behärska det svenska språket, kunna lyssna, läsa, uttrycka idéer och tankar i tal och skrift. 
 
De pedagoger som är verksamma inom förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar en 
nyfikenhet för skriftspråket (Lpfö 98). I skolan ska pedagogerna forma undervisningen efter 
elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper och på så vis främja elevernas 
lärande och kunskapsutveckling (Lpo 94). 
 
Skolverket (2006b) skriver i Lpfö 98, att genom barnens lek stimuleras bl.a. förmågan att 
kommunicera. I Lpo 94 står det att eleverna ska få möjlighet till att samtala, läsa och skriva 
eftersom detta bidrar till elevernas möjligheter att kommunicera och få större tillit till sin 
språkliga förmåga.  

4.3 Barns språkutveckling.  
 
Evenshaug och Hallen (2001) menar att språket är ett sätt för människan att kommunicera, 
redan vid spädbarnsåldern kommunicerar barnet genom skrik, gråt och sedan joller. 
Författarna menar att samspelet med föräldrarna blir centralt eftersom det är med dem det lilla 
barnet vistas mest med. Barnets språkliga utveckling börjar med ett ord för att sedan utvecklas 
med fler.  
 
Evenshaug och Hallen (2001) skriver att barnens läs- och skrivutveckling börjar redan i 
förskolan och därmed blir arbetet med språket viktigt redan då. Författarna talar om att barn 
blir språkligt medvetna och kan se sammanhanget mellan skrift och språk. Enligt Evenshaug 
och Hallen bör barnen bli introducerade i språkligt arbete, t.ex. språklekar med rim och 
ramsor. På så vis får barnen en medvetenhet om språket på ett roligt sätt vilket kan leda till att 
de lekskriver och utvecklar en förståelse och nyfikenhet kring skrift och läsning.  

4.4 Begreppet literacy/skriftspråkande.  
 
I mycket av den forskning vi läst nämns begreppet literacy och skriftspråkande i samband 
med barns språkutveckling. Begreppet skriftspråkande har blivit översatt ifrån engelskans 
literacy, med detta menas att en person är en läsande och skrivande person (Kullberg och 
Åkesson 2007). Författarna uttrycker att skriftspråkande/literacy är att lära sig läsa och skriva 
efter den ”alfabetiska koden” (s.1) på sitt modersmål. Vägen till att bli en skriftspråkande 
person kallas emergent literacy, vilket enligt författarna inte börjar vid en viss tidpunkt, det är 
något som utvecklas hela tiden. Kullberg och Åkesson menar att utvecklingen av literacy 
uppmärksammas mer i samband med skolstarten eftersom läraren är där för att guida barnen 
till att bli skriftspråkande personer.  
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4.5 Hemmets betydelse för språket. 
 
Smith och Elley (1998) menar att barn ofta börjar lekskriva i hemmet. Författarna bygger sina 
slutsatser på en studie som gjordes i Nya Zeeland kring hur barn lär sig att läsa. Smith och 
Elley skriver att många föräldrar inte uppmärksammar detta som en övning för barnet till att 
bli skrivare. Barnen skriver brev till föräldrarna, listor, berättelser osv. Föräldrarna ser det mer 
som en vanlig lek och reflekterar inte mer kring det. I en annan undersökning som Fahlén 
(2002) gjorde, sa barnen i hennes intervjuer att det var föräldrarna som hade lärt dem att 
skriva. Studiens syfte var att ta reda på hur barnen uppfattar läsandet och skrivandet innan de 
börjar skolan. Weigel, Lowman och Martin (2007) forskade kring barns språkutveckling i 
hemmet, i förskolan och barn som går hos dagbarnvårdare. Detta gjorde de genom att 
intervjua barnen och de vuxna fick svara på enkäter. De kom fram till att barnens 
språkutveckling stärks när föräldrarna engagerar barnen i aktiviteter, som t.ex. gemensam 
bokläsning. De kom även fram till att barnens språkutveckling i hemmet och hos 
dagbarnvårdare är två viktiga faktorer som påverkar barnets utveckling. Författarna uttrycker 
att det är åren innan barnen börjar skolan som grunden till språket, lyssnandet och 
kommunikationen byggs.  

4.6  Barnets språkutveckling i verksamheten.  
 
Under detta avsnitt kommer vi att gå in på pedagogens roll i verksamheten i relation till 
barnets språkutveckling.  
 
4.6.1 Pedagogens roll för barnets språk.  
 
Barnomsorg – skolakommittén (BOSK) startades 1996 med syfte att ge förslag på ett 
måldokument för pedagogisk verksamhet inom skola – barnomsorg. Detta är idag grunden för 
läroplanerna inom skola - barnomsorg. I rapporten, SOU 1997:157, skriver de att:  
 

För att stödja och stimulera barns språkanvändning krävs öppenhet inför deras 
nyfikenhet och lust att lära. När barnets eget intresse för skriftspråket visar sig i 
tankar, lek och intresse är det lämpligt att ta upp det på ett konkret och funktionellt 
sätt. Det viktiga är att det sker i meningsfulla sammanhang. Ibland kan den vuxne 
planera situationer som syftar till lärande, men oftast handlar det om att försöka 
fånga tillfället i flykten och möta barns språkliga nyfikenhet varhelst den visar sig. 
I dessa sammanhang har personalens språkliga medvetenhet och kompetens 
avgörande betydelse. (s. 54). 

 
Gustafsson och Mellgren (2005)1 anser att varje pedagog bör möta det enskilda barnet där den 
befinner sig i sin utveckling för att kunna hjälpa barnet framåt. Detta ställer krav på 
pedagogens kompetens och flexibilitet eftersom lärandeobjektet snabbt kan ändras efter 
barnets intresse. Johansson (2005) forskade om pedagogers arbete i förskolan i relation till 
läroplanen genom intervju, enkäter och observationer. Pedagogerna som blev intervjuade 
nämnde att det var viktigt att uppmärksamma barnens intresse, lyssna till vad de säger, ge 
barnen tid till att kunna uttrycka sig och känna att det de säger har betydelse.  
 
 

                                                 
1 Gustafsson och Mellgren har sammanställt fyra olika studier kring barns språkutveckling i ”Barns 
skriftspråkande – att bli en skrivande och läsande person”. (2005). 
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4.6.2  Att möta barnen i språkligt arbete.   
 
Kihlström (1995) gjorde en studie om hur förskollärare ser på sin yrkesroll och arbetet med 
barnen. Undersökningen gjordes genom intervjuer där pedagogerna menade att de hade som 
uppgift att bland annat ”utveckla barns språk” (s 103). Någon pedagog uttryckte att barn med 
ett annat hemspråk behöver få tillgång till språkliga aktiviteter på deras nivå. Det handlar om 
att börja från början om barnen har bristande kunskap och fånga deras intresse så barnen 
själva blir intresserade. Den kulturella betydelsen av språket skriver Fast (2007) om i sin 
studie där hon följde sju barns väg till att bli läsande och skrivande personer. Hon observerade 
och intervjuade barnen, föräldrarna i både hem och skola, och pedagogerna i förskola och 
skola. En av de pedagoger hon intervjuade i en klass ansåg att hon inte hann ta vara på varje 
barns hemspråk. Barnen fick oftast inte låna böcker på deras eget hemspråk och i skolan bad 
hon dem prata svenska. Gustafsson och Mellgren (2005) menar att arbetssätten i 
verksamheterna bör utformas så det inte ställs krav på barnen, eftersom det då är lättare att se 
”brister” hos dem. Istället bör vi skapa miljöer där barnet får stöd och stimulans för att 
utvecklas. Genom intervjuer, enkäter och observationer i en förskola uppmärksammade 
Johansson (2005) pedagogers arbete. Vid intervjun framkom det att pedagogerna ansåg att 
samlingarna var ett tillfälle de kunde arbeta språkfrämjande. Det som pedagogerna då 
använde sig av var språkpåsar, vilket de ansåg skapa spänning och som var bra att använda 
med barn som har ett annat hemspråk än svenska.   
 
Fast (2007) observerade barnens väg till att bli läsande och skrivande personer. Vid några 
observationstillfällen såg hon hur barnens intresse kom in i verksamheterna men ignorerades 
av pedagogerna. Vid ett samlingstillfälle skulle barnen benämna ord på en bokstav och kom 
då in på en leksaksfigur, barnen började diskutera men tystades ned av pedagogen. Gustafsson 
och Mellgren (2005)2 gjorde en studie om barns möte med skriftspråket i skolan. Det visade 
sig att ett barn och pedagogen hade olika sätt att lära, i detta fall blev det ett avbrott i barnets 
utveckling eftersom lärandet i klassrummet inte utgick ifrån barnets kompetens. Författarna 
anser att det kan få konsekvenser för barnets lärande i framtiden då han inte bemöts i sin 
utveckling. De uttrycker att “Det är först när läraren börjar intressera sig för att förstå barnens 
skrivförsök som de slutar rätta barnen när de skriver” (s.36).  
 
Dahlgren och Olsson (1985) utförde en intervjustudie kring barns uppfattningar, ålder 6-7 år, 
om varför man ska lära sig att läsa. Ett barn menade att han var tvungen att lära sig att läsa 
eftersom det var ett krav för att gå i skolan. Författarna menar att barnen med detta synsätt 
inte såg någon mening med att lära sig läsa, förutom att det var ett måste. Gustafsson och 
Mellgren (2005)3 fann att barn i tidig ålder får ett synsätt till skriften och läsningen. Barnens 
tidiga möte med skriften blir det som präglar deras intresse i äldre åldrar enligt författarna. 
Därför är det upp till pedagogerna att forma en inbjudande miljö och möta barnens behov i 
skriftspråkandet. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) skriver att om lärarna 
utgår ifrån barnens erfarenhets värld och vet vad syftet med lärande objektet är, blir barnens 
möjlighet att lära större. Hur barn lär är inget som kommer som ett färdigt paket, barnen leds 
in i skriftspråket genom hur pedagogerna förmedlar och ger respons till barnen (Smith och 
Elley 1998).  
 
 

                                                 
2 Se studie II i Gustafsson och Mellgren (2005).  
3 Se studie III i Gustafsson och Mellgren (2005).  
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4.6.3  Språkfrämjande miljö.  
 
Gustafsson och Mellgren (2005) forskade kring textmiljön i förskolan där de kom fram till att 
pedagogernas utformning sänder ett budskap till barnen om hur viktigt språket är. En god 
berättande textmiljö enligt författarna inbjuder barnen till att pröva och uppmärksamma 
språket, vidare skriver de;  

 
En berättande textmiljö förutsätter ett samspel mellan barn, språk, miljö och 
lärare. Textmiljön ger barnen möjligheter att i olika sammanhang lösa problem, 
samtal och utforska skriftspråket i samspel med andra barn och med vuxna. (s. 40) 

 
Björklid (2005) gjorde en kunskapsöversikt om forskning som gjorts tidigare kring miljöns 
betydelse för barns lärande. I sin sammanfattning av rapporten kom författarinnan fram till att 
lärande inte sker på en specifik plats och tid, lärandet är något som pågår hela tiden. Nyström 
(2002) utförde en studie kring hur lärandemiljöerna kan påverka barnens lärandeprocess. I 
undersökningen gjorde hon observationer av miljön i ett klassrum, där hon anser att 
”lokalerna upplevs som arbetsutrymmen snarare än som klassrum och det finns rikligt med 
material av skilda slag som kan locka till inlärning redan vid skolstart” (s.62). Hon fann att 
möbleringen i klassrummet kan inbjuda och inspirerar barnen till att arbeta tillsammans, 
barnen får då möjlighet att lära av varandra. Miljön i verksamheten kan påverka hur barnen 
utvecklar skriftspråket (Hagtvet Eriksen 2004a).  
 
4.6.4 Språk i leken.  
  
Johansson och Pramling Samuelsson (2006) påpekade att barnen bör ha fått en viss kunskap i 
t.ex. språk och matte för att använda det i sina lekar. De säger att lärarens intresse och 
kompetens har betydelse för hur de introducerar språk och matte för barnen, vilket i sin tur 
påverkar om en nyfikenhet väcks. Hagtvet Eriksen (2004b) skriver att skriftspråksstimulering 
har blivit en del av förskolans vardag. Författarinnan uttrycker även att barnen i 
förskoleåldern ofta visar ett stort intresse för bokstäver och ordbilder. Johansson och Pramling 
Samuelsson (2006) kom även fram till i sin undersökning att barn får in många 
”lärarmoment” i sina lekar. Vid en del observationstillfällen såg de hur barnen testade sig 
fram bland bokstäverna och orden. Pedagogen som var närvarande hjälpte barnen genom att 
ljuda fram bokstäverna för dem. Barnen jämförde bokstäverna men försökte även att skriva 
olika ord och bad pedagogen läsa vad där står. Även Björk-Willén (2006) fann i sin studie att 
barn på olika sätt tar in lärarledda aktiviteter de deltagit i in i den fria leken. Författaren menar 
att kamraterna får en stor roll i varandras lärande eftersom det krävs en viss kunskap av 
barnen att delta i dessa moment. Hon säger ”/…/deltagande i sig är en förutsättning för 
lärandet, och att deltagandet i sig är en läroprocess” (s.72). 

4.7 Språkutveckling genom kommunikation. 
 
I denna del av bakgrunden belyser vi kommunikation som ett sätt att utveckla språket.  
 
4.7.1 Kommunikation mellan pedagog och barn.  
 
I en studie kring pedagogers deltagande i den fria leken i förskoleklass, fann Gustafsson 
(2003) genom observation att barnen får leka för sig själva. Pedagogernas deltagande är ofta 
passivt, de samtalar med barnen om vad de gör. När pedagogerna deltar i leken kan det vara i 
små grupper så som vid pussel där samtalen mellan barnen och pedagogen är mer aktivt.  I 
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Johanssons (2005) studie ansåg pedagoger att det fanns många tillfällen i vardagen för 
kommunikation med barnen. En pedagog uttryckte i en intervju att ”vi för ständigt dialoger i 
den vardagliga tillvaron med barnen, exempelvis vid maten, påklädning, blöjbyten, leken” (s 
196). Pedagogerna i Simonssons (2004) studie nämnde att de använder böcker som ett medel 
för att utveckla barnets språk, men även som en grund för att föra ett samtal med barnet. 
Studien syftade till att se hur bilderböcker används i förskolan av både personalen och barnen. 
En pedagog i Simonssons studie sa i en intervju ”men det är väl också så att de ser bilder, och 
att de får ett språk till bilderna. Det är väl det som de nappar på, särskilt när de är mindre och 
förstärker sitt språk på så sätt.” (s.99).  
 
4.7.2 Kommunikation mellan barnen.  
  
Hagberg Persson (2006) gjorde en undersökning om barn i interaktion i smågrupper, hon 
definierar interaktion med kommunikation. I undersökningen fann hon genom observation att 
barn i smågrupper har en annan kommunikation som mer liknar ett samtal, lärare och barn har 
mer ”replikväxlingar” (s.130). Författaren menar att barnen har ett samspel i deras 
kommunikation. Williams och Pramling Samuelsson (2001) observerade barn när de var 
indelade i olika grupper utefter om de var aktiva i samtal eller tysta. De som ingick i den 
aktiva gruppen samtalade, rättade varandra och uttryckte hur de tänkte. Författarna skriver att 
barnen hade ett visst samspel och detta påverkade även vad barnen lärde sig.  
 
Barns språkutveckling kan ses ur olika aspekter som kommunikation, skrift och läsning. 
Pedagoger har en ledande roll i arbetet i verksamheten för att forma arbetssätt och miljö 
språkfrämjande.  
 

5 Metod.  
 
I metoddelen beskrivs hur vi gått tillväga i undersökningen med intervjuerna och 
observationerna. Vi beskriver metod, tillvägagångssätt, urval, bearbetning, analys etc. Under 
metoddelen refereras pedagogerna som respondenter.  

5.1 Kvalitativ metod. 
 
Varje undersökning har utformningen kvalitativ eller kvantitativ metod, denna studie är av 
kvalitativ sort, med detta menas att man forskar kring hur något är (Starrin och Renck 1996). 
Det är inte mängden som är relevant, utan man är ute efter att hitta en förståelse kring eller 
synen på ett ämne (Lantz 1993). I kvalitativ metod är det intervju och observation som är de 
vanligaste sätten att undersöka ett område. Vi anser att kvalitativ metod passar in på vår 
undersökning eftersom syftet är att ta reda på respondenternas föreställningar kring barns 
språkutveckling, samt hur de arbetar i åldersperspektivet 4-7 år. 
 
Lantz (1993) skriver vidare att det är syftet i den aktuella undersökningen som avgör vilken 
intervjuform det blir. Undersökningen vi har gjort är grundad på både intervjuer och 
observationer. Den största delen i resultatet är baserad på intervjuerna eftersom det är där 
respondenternas resonemang kan komma fram. Kihlström (2006) menar att kvalitativa 
intervjuer har ett bestämt område som är i fokus, men att det annars kan likna ett samtal. 
Frågorna bör inte vara ledande eller styrande utan att man lyssnar på respondenten och ställer 
följdfrågor. För att fånga in resonemangen kring barns språkutveckling var några frågor större 
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och mer ingripande. Vi ville även veta mer konkret hur de arbetade, därför en del 
intervjufrågor är formade mer specifikt mot en del områden.  
 
Observationerna har vi använt oss av för att synliggöra språkliga aktiviteter. Kihlström (2006) 
skriver att observationer kan ge en större kunskap om den verksamhet man befinner sig i. Det 
som observatören bör tänka på är den egna förförståelsen kring fokuset på observationerna 
och tidpunkten. Observerationstillfällena var stunder vi på förhand visste att det uppstod 
mycket samtal (matsituationer, samlingen, den fria leken) mellan pedagoger och barn. 
Strukturen kring tillfällena är densamma, matsituationer, samlingar eller fri lek. Efter att ha 
sammanställt resultatet såg vi vad respondenterna benämnde kring barns språkutveckling. 
Observationsutdragen placerades in för att förstärka några analyser.  

5.2 Urval. 
 
Antalet medverkande har varit åtta kvinnliga pedagoger, fyra verksamma i förskoleklass och 
fyra stycken verksamma i förskola på avdelningar med barn i åldrarna 4-5 år. Fyra stycken av 
respondenterna arbetar på förskola, varav två på samma avdelning. De andra två arbetar på 
olika förskolor. Respondenterna som är verksamma i förskoleklass arbetar på två olika 
avdelningar. Alla som vi intervjuat är utbildade förskollärare. Trost (2005) skriver att ett 
mindre antal intervjuer, max åtta stycken, gör att materialet blir mer överskådligt och 
hanterligt. Innehållet i intervjuerna framträder mer och risken att missa väsentliga delar 
minskar.  
 
Vi är inte ute efter att jämföra arbetsplatserna, därför benämns förskola och förskoleklass för 
verksamhet. Vår förhoppning var att få en bredd på resultatet där olika infallsvinklar kunde 
synas och skillnader och likheter kunde träda fram. Diskussionen vi hade i urvalet av 
respondenter var att de alla skulle vara verksamma inom ungefär samma ålder, 4-7 år, och att 
alla skulle vara förskollärare. Vårt intresse har varit i dessa åldrar eftersom att språket, skrift 
och läsning blir mer aktuellt bland barnen själva då. Urvalet av respondenterna har därför 
baserats på vart de arbetar, i vilken åldersgrupp och att de är utbildade. 
 
Undersökning kompletteras även med observationer som vi utfört i två av verksamheterna, en 
förskola och en förskoleklass. Observationerna gjordes vid fyra tillfällen med sju olika 
situationer. Tanken var att få en djupare inblick i hur arbetet utförs i verksamheterna och på 
ett bättre sätt se barnen i språkliga sammanhang. Barnen utgör en del av studien men fokus 
har inte varit på deras språk, utan på pedagogernas sätt att arbeta kring barns språkutveckling.  

5.3 Genomförande.  
 
Två rektorer och sex pedagoger hade tidigare tillfrågats om deras deltagande i 
undersökningen under vårterminen 2007. Nu tog vi kontakt med fler rektorer, förklarade 
studien och fick deras godkännande, vi frågade fler pedagoger om de ville delta i studien. Alla 
fick ett informationsbrev, se bilaga 1, som innefattade kort vad studien handlade om och hur 
vi skulle gå tillväga. Inför observationerna delades ett eget informationsbrev, se bilaga 2, ut 
till vårdnadshavarna där även en godkännande blankett fanns med. Brevet till 
vårdnadshavarna tilldelades även rektorn över de aktuella verksamheterna där observationerna 
utfördes, så han/hon även visste om informationen som gavs ut till dem. När alla 
vårdnadshavare lämnat in lapparna vid utsatt datum, gick vi igenom vilka barn som fick delta 
i studien och inte. Därefter bokade vi intervju- och observationstillfällen med pedagogerna.  
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Vi bestämde att båda skulle närvara vid intervjutillfällena, men det var en som ledde 
intervjun, se bilaga 3 för intervjufrågor. En bandspelare användes vid intervjuerna för att 
underlätta renskrivningen. Trost (2005) skriver att bandspelare används med för- och 
nackdelar, fördelen är att intervjuaren hinner lyssna på respondenten och inte känna press att 
skriva anteckningar. Nackdelen är den tid det krävs att renskriva, samt att en del information 
som gester och mimik försvinner. 
 
Den part av oss som inte intervjuade skrev stödanteckningar under tiden för att komplettera 
analysen. Efter varje intervju renskrev den av oss som utfört intervjun. När alla intervjuer var 
genomförda och utskrivna läste vi igenom dem upprepade gånger och försökte hitta det som 
besvarade vårt syfte.  
 
Vid observationstillfällena närvarade vi båda och observerade i omgångar om 10 minuter 
vardera. Innan observationerna påbörjades informerades barnen om att vi skulle observera 
dem och pedagogerna. Vi frågade även om de ville delta. De barn som eventuellt inte fick 
delta i studien undvek vi att observera.  

5.4 Forskningsetik.  
 
I undersökningen har vi tagit hänsyn till Forskningsetiska principer inom humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning (2002). Dessa principer består av fyra krav, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Det första kravet, informationskravet, innefattar varje persons rätt att delta i studien, samt få 
information kring vad för studie som kommer att utföras. Detta har vi uppfyllt genom att dela 
ut ett informationsbrev till först rektorerna som godkänt deltagande, sedan pedagoger och 
vårdnadshavare. Barnen i studien är under 15 år och därför krävs ett godkännande ifrån 
vårdnadshavarna. Alla som deltagit i studien, rektorer, pedagoger och barnen genom 
vårdnadshavarna har godkänt sin medverkan, vilket uppfyller samtyckeskravet. Barnen blev 
även tillfrågade vid observationstillfällena om de ville medverka.  
 
I konfidentialitetskravet står det att all information om deltagarna skall vara konfidentiell. I 
uppsatsen nämner vi inga namn på barn, pedagoger, kommuner, rektorer eller verksamheter. 
Vårdnadshavarna får inte veta om just deras barn observerats, detta är inget som meddelas till 
pedagogerna. I observationerna har vi valt att inte nämna om det är i förskola eller 
förskoleklass eftersom möjligheten till identifiering kan bli lättare.  
 
Det sista kravet, nyttjandekravet, talar om att information som fås i studien enbart ska 
användas i forskningssyfte. Det resultatet vi fått fram är till för att bredda vår kunskap inom 
barns språkutveckling. Svaren vi fått fram är inte till för att syna en verksamhet, utan för att 
ge oss en större inblick i hur pedagoger kan resonera kring barns språkutveckling. 

5.5 Tillförlitlighet och giltighet. 
 
Respondenterna som deltog i studien fick information om vilket område som skulle 
behandlas. Vi talade om att fokus låg på deras resonemang kring barns språkutveckling. 
Anledningen till att respondenterna inte fick mer omfattande information om intervjufrågorna 
berodde på att vi ville ha deras personliga resonemang. Detta tror vi gör resultatet mer 
tillförlitligt eftersom ansatsen fokuserar kring förståelsen om ett ämne.  
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Vi är medvetna om att varje intervjutillfälle var unikt eftersom respondenterna kom in på 
diverse ting som de fick prata vidare om. Detta kan bidra till att tillförlitligheten blir större 
eftersom samtalsämnena varierade och därmed belystes olika områden. Tanken med 
undersökningen är att fånga in olika resonemang därför anser vi att det kan vara fördelaktigt 
för resultat att respondenterna berör olika ämnen inom barns språkutveckling. Vi sökte inte 
korrekta svar utan deras föreställningar kring vår frågeställning i syftet, vilket gör att svaren 
blir mer tillförlitliga.  
 
Respondenterna som arbetade i de verksamheterna som observationerna genomfördes i var 
medvetna om vilket fokus undersökningen har. De visste även om på förhand vilka dagar vi 
skulle observera. Detta kan ha påverkat dagens planering i verksamheten genom att 
respondenterna planerat ämnen att ta upp med barnen vid observationstillfällena. Giltigheten 
kan bli mindre eftersom vi inte kan veta om det som förekom var regelbundna aktiviteter i 
verksamheterna eller inte. Samtidigt vet inte respondenterna vilka observationer som lyftes 
fram och sattes i relation till intervjuerna, vilket kan göra att giltigheten blir större.  
 
Vi tolkade varje observation utifrån vår syn på betydelsen av barns språkutveckling. Detta kan 
ha medfört att vi ser en situation som ett lärande moment, medan detta inte var genomtänkt av 
respondenten som närvarade. I och med att vi även intervjuade kan intervjusvaren och 
observationerna synliggöras på ett bättre sätt. Läsaren får en större inblick i verksamheterna 
och vad för möjligheter det finns för barnen att träna sitt språk.  
 
Trost (2005) skriver att tillförlitligheten är svår att mäta i kvalitativa intervjuer eftersom varje 
undersökningssituation är unik. I vårt fall blir varje intervju speciell eftersom varje pedagog 
pratar utifrån sitt sätt att se på barns språkutveckling. Genom en beskrivning av analysen och 
en användning av den insamlade datan, kan trovärdigheten öka för läsaren. 

5.6 Analys och bearbetning.  
 
När alla åtta intervjuer och sju observationstillfällen var färdiga och utskrivna blev det 
sammanställda materialet av observationerna på 11 sidor och utskrifter ifrån intervjuerna på 
31 sidor. Se bilaga 3 för intervjufrågorna. Vi började bearbeta intervjuerna genom att läsa 
igenom dem upprepade gånger och samtalade om vad vi hade uppfattat ifrån intervjuerna. 
Därefter strukturerades en del olika kategorier upp där både likheter och skillnader bland 
svaren presenteras. I resultatsammanfattningen var det få svar som skiljde sig åt. Enligt Trost 
(2005) försöker man få fram olika mönster i den kvalitativa analysen. Han påpekar att det inte 
är respondenterna som analyseras, utan man hittar gemensamma svar som bildar en kategori 
eller ett mönster genom resultatet. Vi är inte intresserade av den enskilda individens svar utan 
gemensamma nämnare att fokusera kring. En del av intervjufrågorna var öppna frågor där 
respondenten hade möjlighet att tala fritt. De andra intervjufrågorna hade en specifik riktning. 
I sammanställningen har vi inte bearbetat fråga efter fråga, utan analysen har varit 
genomgående i alla svaren. Resultatet har sammanställts efter det vi fann i datamaterialet och 
blivit belyst med citat från intervjuerna. Vi har valt att skriva citaten exakt så som 
respondenterna uttryckte sig.  
 
När vi hittat de olika kategorierna, eller rubriker som vi ansåg vara väsentliga, började 
bearbetningen av observationerna. Tanken var att förstärka intervjuerna med utdrag ur 
observationerna och göra en text som är mer levande. Observationerna lästes igenom och 
tolkades, därefter placerades de in under rubriker där vi ansåg text och observation 
förtydligade varandra.  
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6 Resultat.  
 
I denna del har vi sammanställt svaren ifrån intervjuerna och analyserat dem. De rubriker som 
presenteras är de gemensamma resonemangen kring barns språkutveckling, samt hur 
pedagoger arbetar språkfrämjande. Texten förstärks med utdrag ur intervjuerna och en del 
texter förstärks även med observationer. Vi presenterar inte heller hur många personer som 
står för varje svar eftersom uppsatsen är av kvalitativ sort. Resultatet sammanfattas i avsnitt 
6.5.  
 
Uppsatsens frågeställning:  
 

• Hur uppfattar pedagoger barns språkutveckling? 
• Hur arbetar de språkutvecklande?  
• Hur försöker pedagogerna forma miljön språkfrämjande?  

 
Vi anser att deltagarna i undersökningen blir väldigt utlämnade i observationerna om vi talar 
om ifall det är ifrån en förskola eller förskoleklass, därför nämns inte detta. Namnen på 
barnen är fingerade, en del barn nämns vid namn eftersom det är lättare att förstå när ett barn 
pratar. Alla respondenterna är kvinnliga, därför användes benämningen ”hon”.  

6.1 Språkets betydelse för barnet.  
 
Pedagogerna som deltog i intervjuerna hade uppfattningen att språket har en stor betydelse för 
den enskilde individens utveckling, eftersom det är ett sätt för barnen att kommunicera och 
uttrycka sig på. En pedagog ansåg att språket var ett viktigt sätt att använda för att uttrycka 
sig. Barnets språk gör att de kan hävda sig, förstå och göra sig förstådd.  

 
…det har jättestor betydelse eftersom allt bygger ju på att du ska ha ett språk för att göra dig 
förstådd och förstår din omgivning med.   

 
Enligt pedagogerna kan barnen uppleva negativa konsekvenser utan ett språk, detta bland 
annat genom konflikter med andra barn. De menade att barnen även blir bromsade i sin 
utveckling eftersom de inte kan kommunicera fram sin vilja och tanke.  
 

…/…/alltså har man inte ett språk och man inte kan kommunicera med sina kamrater eller oss 
vuxna så kan man bli jätte jätte hämmad i sin utveckling. 
 
…/…/ använder kroppen mera och kanske använder fysiskt våld för att uttrycka saker och uttrycka 
vad de vill och få sin vilja fram.  

6.2 Språkinlärning i hemmet.  
 
I intervjusammanställningen framkom det att pedagogerna anser att det är föräldrarna som har 
stort inflytande på barnens språkutveckling. De flesta pedagogerna sa att barnen umgås och 
samtalar mest med sina föräldrar och därför blir det den största påverkan på barnets språkliga 
utveckling. Någon pedagog uttryckte att hon kunde se hur en del barn i verksamheten tar efter 
sina föräldrars språk.  

 
…därför att de är ändå med sina föräldrar som man kommunicerar mest/…/  
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Det som urskiljde sig i sammandraget av intervjuerna var den kulturella bakgrundens 
betydelse för barnets språk. Den kultur som pedagogen syftade på var det land barnet eller 
barnets föräldrar kom ifrån och det språk barnet pratade hemma med sina föräldrar. En 
pedagog uttryckte att barnets hemspråk har stor betydelse för hur de sedan utvecklar sin 
kunskap i det svenska språket. Barn som har en annan kulturell bakgrund behöver kunskap i 
sitt hemspråk för att kunna lära sig det svenska språket lättare enligt denna pedagog.  
 

….det som påverkar barnen är ju den kommunikation de har. Säkerligen har hemma i sin familj, 
hur mycket föräldrarna pratar med dem och som man säger här då, de barnen vi har, så handlar det 
mycket om att man har haft ett väl fungerande hemspråk/…/ det är en förutsättning för att lära sig 
svenskan att man har ett bra hemspråk, att man har, att man kan uttrycka hela sitt register för 
känslor till exempel som är så himla viktiga för att man ska känna sig hemma i språket.  

 
Något som en pedagog lyfte fram, var betydelse av att barn behöver få höra andra prata, de 
behöver få höra ett språk för att få mer kunskap om det.  
 

…/…/alltså prata, berätta, jätte jätte viktigt. Det tror jag är, likadant att man själv, alltså de får höra 
språket. För hör man inget språk, utvecklar de inget språk heller.  

6.3 Språkutveckling genom den fria leken. 
 
Pedagogerna sa även att det inte bara var genom föräldrarna barnen blev påverkade språkligt, 
utan även genom andra barn. Den fria leken var det största tillfället då barnen kunde lära av 
varandra enligt pedagogerna. Under den fria leken fick barnen vara för sig själva, 
pedagogerna gick inte in och störde men fanns till hands om det skulle vara något.  
 

…i den fria leken är så att språkutvecklingen sker mest mellan kamraterna, mellan barnen i stor 
utsträckning. Dom lär sig av varandra, de hjälper varandra, hjälper varandra att skriva, läser åt 
varandra, hjälps åt, sjunger/…/ inte så mycket undervisning under den fria leken utan mer att man 
deltar. 

 
Några pedagoger sa att de deltog i leken eftersom en del av barnen i deras verksamhet hade en 
annan kulturell bakgrund och behärskade inte det svenska språket så väl. De ansåg att det lätt 
blir missförstånd mellan barnen eftersom de inte kan kommunicera och det blev då mer fysisk 
kontakt i form av knuffar etc.  
 

…den fria leken, där är ju kommunikationen, att man har språket. Vi har en del som har annat 
hemspråk och så, och det kan man ju märka, kan vara svårt att förstå varandra i leken då. Som 
vuxen får vara med och å, annars är det lätt att det blir väldigt, ja någon knuff hit eller så där, alltså 
missförstånd. På så sätt, alltså det muntliga språket är väldigt viktigt. Lättare att leka även i fri lek, 
att man förstår lek signalerna genom att man kan prata med varandra lättare.  
 
…att det finns många vuxna kring barnen så man ser vad som händer och, det händer ju många 
gånger att det uppstår, missförstånd på grund av språket barnen emellan och då blir det ju konflikt. 
Det är så vi jobbar i den fria leken. Att man är väldigt mycket kring barnen där dom är. 

 
I intervjuerna pratar några pedagoger om olika aktiviteter som barnen sysselsätter sig med 
under den fria leken, bl.a. pussel och spel. Alla pedagoger nämner detta som ett sätt för 
barnen att öva sitt språk, ingen uttrycker om det är mellan barnen eller om pedagogerna deltar 
vid pusslandet och spelandet. Pedagogerna menar att barnen har ett samspel sinsemellan 
varandra när de pusslar eller spelar och på så vis tränas språket.  
 



 18

Vid ett observationstillfälle såg vi hur en pedagog introducerade ett spel för barnen i en 
samling, detta var veckans spel. I den fria leken börjar två barn spela spelet, pedagogen 
hjälper dem och fyra barn runt om tittar på. Spelet heter ”Dinosaurie spelet”, på spelet står det 
instruktioner om hur många steg de får ta när de fått upp en viss färg på tärningen.  
 

Pedagog: Arvid och (hör ej), vill ni att jag ska lära er det nya spelet? Det är två som kan spela, ni 
andra kan titta på. Bestäm vem som ska vara gul och blå.  
Arvid: Jag vill vara gul. 
Malcolm: Vad ska man göra med nollan? 
Pedagog: Jag ska berätta det efter hand. Sätt du dig på den lediga stolen (pekar). 
 
Ett barn börjar att slå med tärningen.  
Arvid: Röd. 
Pedagog: Mmm, då får du gå två steg med din pjäs och två steg med en utav Malcolms pjäser. Det 
går ut på att ni ska komma till pålen.  
Barn: Vad är en påle? (Detta barn är ej med och spelar, står jämte).  
Pedagogen svarar ej.  
 
Ett barn slår med tärningen. 
Pedagog: Grön, den har vi inte haft innan. Fyra steg med din egen pjäs. 
Barnet gör detta. 
Pedagog: Bra att du tog en egen väg. Fick du inte hoppa över T-rexen, det var fiffigt.  
Ett barn slår med tärningen och läser själv vad han ska göra. 
Pedagog: Det var längesen T-rexen fick göra något. Gå två steg.  
 
Spelet fortsätter.  

 
I observationen får barnen tillfälle att lära sig spelet med varandra, men ändå med pedagogen 
som stöd. De barn som spelar tränar sitt språk genom att benämna de olika färgerna som 
kommer upp på tärningen och genom att läsa vad varje färg betyder. Barnen runt omkring får 
en möjlighet att delta i en språklig aktivitet, men är inte tvungna att samtala med de andra. 
Alla barn som deltar får en chans att lära av varandra efter deras intresse, spelet är något som 
för dem tillsammans. Ett barn läser själv tillslut vad som står på spelet och får reda på hur 
många steg han ska gå, i början var det pedagogen som läste. Barnen får en guidning in i 
spelet och en trygghet att pröva läsa när pedagogen är bredvid och kan hjälpa dem.  

6.4 Språkarbetet i verksamheten.  
 
Här kommer vi att ta upp det som pedagogerna nämnde i intervjuerna om deras konkreta 
arbete med barns språkutveckling.  
 
6.4.1 Pedagogens roll i kommunikationen. 
 
Pedagogerna menade att matsituationer och samlingen var de bästa tillfällena då pedagogen 
och barnet fick mest kontakt. Samtalen blir det som är i fokus mellan barnen och de vuxna. I 
intervjuerna framkom det att vid samlingen fick barnen tillfälle att både lära sig lyssna och 
prata. Detta är ett bra tillfälle för barnen att lära sig att våga prata inför andra, att de vågar 
uttrycka tankar och idéer enligt pedagogerna. 
 

…vid samlingen är det ju viktigt att lära sig att lyssna på varandra, att förstå att man inte alltid är 
den som kan göra sin röst hörd om man är många. Utan att lära sig att både lyssna och att prata när 
det är ens tur att säga nånting, våga ha åsikter och synpunkter, våga tala om när det är fel.  
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Under ett observationstillfälle i en samling fick barnen plocka fram olika djur och benämna, 
sedan vid uppropet på barnens namn fick de ytterligare en gång säga vad de hade i handen.  
 

Pedagog: Wilma kan du plocka fram en sak i en låda? 
Wilma: Ja, en dinosaurie.  
Pedagog: Bra, då kan du sätta dig där igen (pekar på barnets plats).  
Pedagog: Kan du hämta en sak också Oscar? 
Oscar: Ja, en dinosaurie.  
Pedagog: Nej, ingen dinosaurie. Ni ska inte ta samma sak som någon annan kompis redan har 
tagit.  
Oscar: Okej, en tiger då. 
Oscar tar ett djur som han anser är en tiger. 
Pedagog: Nej, en tiger är väl randig? 
Oscar: Ja det är den ju.  
Pedagog: Då kan du sätta dig där.  
Alla barnen får ta varsin sak ur rummet. Pedagogen börjar att ropa upp vilka som är där idag och 
vad de håller i handen. 
Pedagog: Är Björn här idag? 
Barn: Nej! 
Pedagog: Är Oscar här idag? 
Oscar: Ja. 
Pedagog: Vad håller du i handen? 
Oscar: En tiger. 
Pedagog: Tycker du det är en tiger? 
Oscar: Ja. 
De andra barnen svarar att det är inte en tiger utan ett lejon. 
Pedagog: Ja men Oscar får tycka vad han vill.  

 
I samlingen som vi observerade såg vi hur barnen fick språklig träning genom att benämna de 
saker de plockade upp ur lådan. Det barn som anser att han har en tiger, får hålla fast vid sin 
föreställning även om de andra barnen säger att det är ett lejon. Oscar får säga vad han tycker 
att det är för djur, pedagogen försöker uppmärksamma Oscar på hur en tiger ser ut. När 
barnen får säga vad de har för djur vid namnuppropet så rättar inte pedagogen Oscar utan 
uppmuntrar honom till att ha sina egna åsikter inför de andra barnen.  
 
Matsituationerna är de tillfällen pedagogerna ser som en möjlighet till det spontana samtalet i 
en lugnare miljö. Pedagogerna uttryckte att de kan se varje enskilt barn vid dessa stunder.  

 
…den är ju viktigt så sitter man ju och pratar spontant och i en vanlig samtalston då utvecklar man 
ju språket också.  
 
…matsituationer så är det, det handlar ju om att ta tillvara på den tiden man har, då sitter man ner 
tillsammans och har en lugnare stund. Man kan prata och ha ett samtal och att man försöker ge alla 
barn utrymme till att prata.  

 
Pedagogerna påpekar även sin egen roll i samtalet med barnen, att det är de som måste ställa 
utmanade frågor, vara intresserade för vad de har att säga, att ta sig tid till varje barn. En 
pedagog tar upp att hon inte ser något rätt eller fel i det barnen säger, utan att huvudsaken är 
att få barnet till att våga prata.  

 
…jag tycker det är viktigt att våga prata, att våga berätta, hur man tänker, oftast ställer jag frågor 
”hur tänker du då, hur kom du fram till det, inte gå in med nån pekpinne på det viset.”  
 
…/…/att man utmanar dem i språket, att man liksom inte går ner på en lägre nivå och pratar själv, 
utan att man ger utmaningar och ger dem grejer att klura efter och får tänka efter.  
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Pedagogerna sa att de ”rättade” inte barnens uttal, utan upprepade det som de sa fast med de 
rätta orden. 
 

…men man kan ju upprepa det rätt någon gång gör man. Bekräfta vad de säger men jag kanske 
säger det i rätt ordföljd eller att det var det här ordet som vi använder istället.  

 
Det var en pedagog som lyfte fram betydelsen av att ha tid att lyssna på barnen som en viktig 
faktor för deras eget språkerövrande.  
 

…ja det är ju att man intresserar sig för vad de har att säga, att man lyssnar på dom, att det är 
viktigt det de har att säga. Man frågar och man vill veta mer, man är nyfiken på vad de har att 
säga.  

 
Denna observation visar hur ett samtal i en samling kan leda in på samtalsämnen utefter 
barnens intresse. Samlingen börjar med att de sjunger en godmorgon sång och sedan får ett 
barn kolla dagens datum och pedagogen säger vem som har namnsdag. Barnen börjar rimma 
på namnet. Något barn rimmar till ”Barda” som är ett barnprogram som sänds på tv, och 
samtalet om detta tar sin fart.   
 

Pedagog: En i taget så mina gamla öron hinner höra. Låt Hugo prata först.  
Barnen pratar om ett tv-program som är aktuellt, Barda. 
Pedagog: Ben nu förstod jag inte riktigt vad du sa, du får berätta mer för mig så jag förstår.  
Ben: Det är ett program där dom krigar. Det går på fredagar.  
Pedagog: Hjälp mig Agneta, känner mig helt handikappad nu. 
Pedagog b: Det är en blandning av Harry Potter, sagan om ringen, det är försvenskat.  
Orvar: Det programmet är för att skrämma barn, det säger min mamma.  
Ben: Jag blir faktiskt lite rädd ibland.  
Pedagog: Vänta lite Ben, ta ner handen så blir du inte så trött. Hur många av er barn ser på detta 
program?  
Barnen räcker upp handen och ett barn kommer in genom dörren till samlingen. 
Ben: Ser du på det programmet? 
Ställer frågan till barnet som kom in genom dörren. 
Pedagog: Vänta lite nu, jag såg början en gång, då de blev förvandlade.  
Christian: De förvandlas inte, de klär av sig. 
Pedagog: Jaha, men det såg man inte.  
Dialogen kommer in på en treudd. Anledningen till detta var för att det fanns ett vapen i serien 
som liknade detta.  
Pedagog: En sån är förbjuden. 
Ben: Varför?  
Pedagog: Det är plågsamt för fisken om man ska fiska på det sättet.  
Ben: Men fisken dör ändå på land. 
Pedagog: Men det är också plågsamt.  

 
Pedagogen börjar med att gå igenom dagens datum, vilket snabbt övergår till att rimma på ett 
namn som leder in på ett tv program. Barnen pratar ivrigt om detta tv program och försöker 
förklara vad det är för något. Pedagogen visar ett intresse och uppmuntrar dem, genom att låta 
barnen prata på och frågar vad det är för ett program. Barnen får en möjlighet att träna sitt 
språk i samlingen genom att pedagogen ger dem utrymme att prata om det som fångat deras 
intresse.  
 
6.4.2 Pedagogens arbete med språket.  
 
I sammanställningen fann vi att de aktiviteter som användes var dels styrda av pedagogerna 
och dels initierade av barnen själva. Dessa har vi delat upp i två olika rubriker, styrda 
aktiviteter och fria aktiviteter som introduceras var för sig.  
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6.4.2.1 Styrda aktiviteter.  
 
I intervjuerna berättade pedagogerna hur de arbetar för att främja barnens språkutveckling. I 
alla intervjuer nämndes rim och ramsor som en aktivitet de gjorde med barnen. Pedagogerna 
menade att det är leken med orden som i sig blir en rolig aktivitet för barnen. Någon pedagog 
uttryckte att barnen själva blev intresserade av rim och ramsor i åldrarna 4-7 år.  
 

…jag tror mycket på det här med leken med orden. Rim och ramsor, rimma på skojiga ord, ord 
som låter tokiga. Alltså, förstår du hur jag menar, leker runt, spånar runt orden.  

 
…/…/rim och ramsor kommer väldigt väldigt tydligt i dessa åldrarna.  

 
Sångsamlingar var en aktivitet som förekommer i verksamheterna enligt vissa pedagoger. En 
av dem som deltog i studien lyfte fram sångsamlingen som ett bra tillfälle för barnen att öva 
sitt språk. De har en speciell aktivitet där barnen själva får läsa på ett kort vad där står för 
sång som de sedan tillsammans sjunger.  
 

…/…/ så får de ta upp en lapp och läsa den då. Det är de jätte duktiga på och intresserade utav det.  
 
Sagor och böcker var även något som nämndes som ett sätt för barnen att träna sitt språk på. 
Vissa pedagoger sa att sagopåsar var ett bra material språkutvecklande eftersom de berättade 
en saga samtidigt som det blev konkret för barnen vad det var.  

 
…vi har upplevelserum här, där vi har blandat upp en massa material, språklådor, språkpåsar, 
flanosagor och sångkort och sånt. Jobbar mycket praktiskt. 

 
När pedagogerna talade om böcker tolkade vi det som att de menade böcker som barnen 
själva kan läsa i, att de blir lästa för och att de får böcker att skriva i. En pedagog nämnde att 
när barnen upptäcker bokstäverna är det bra om hon kan möta barnets nyfikenhet och utveckla 
den.  
 

…flanosagor, annat som man kan läsa, böcker, några enkla till barnen, för när de sen kommer så 
långt att de får koll på bokstäver och hur man får ihop det till ett ord så ser det till att ha en liten 
bok som de får sitta och läsa boken för mig, jag kanske har läst den för dom innan och så kanske 
dom vill läsa. Sen ofta så kommer dom ju ihåg om de inte kan säga exakt vad det står men så 
småningom kommer det. 

 
Den tredje formen av bok användning var barnens egna böcker som nämndes av pedagogerna 
i förskoleklassen. Dessa böcker var en form av skrivböcker, som barnen själva fick skriva och 
rita i en gång i veckan där de fick skriva ned sådant som hänt. De får hjälp med att skriva om 
de vill och behöver det, detta val är barnens egna menar pedagogerna. Barnen kan få skrivna 
lappar av pedagogerna där det står vad de ska skriva i sin bok.  
 

…sen får de lov att tala om vad de gjort och vad ska du skriva, och då uppmuntrar vi barnen. En 
del barn vill ha förskrivet på en lapp och då får de det. Sen finns det de barn där det räcker att man 
hjälper till och säger ljuden eller bokstäverna till orden så skriver dom de och nästa steg kanske vi 
ber dom att själva försöka lyssna själv vilken bokstav som kommer först, missar dom någon 
bokstav så gör det ingenting.  

 
Att skriva på tavlan eller blädderblock var aktiviteter som pedagogerna gav uttryck åt i 
intervjuerna. Barnen får se hur ordet ser ut när pedagogen skriver ned det. En av pedagogerna 
sa att hon ljudar samtidigt som hon skrev ordet. Detta var ett sätt för pedagogerna att göra 
barnen medvetna om hur bokstäverna ser ut och låter.  
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…jag tror på det här att skriver jag och ljudar samtidigt så snappar en eller annan den här 
bokstaven med det här ljudet, så helt plötsligt får man bara ihop det, det är liksom en gratis biljett 
som man får på ett sätt.  

6.4.2.2 Fria aktiviteter.  
 
I verksamheterna finns det en del spontana aktiviteter som barnen gör i deras fria lek där de 
utvecklar sitt språk enligt pedagogerna. Förutom pussel och spel uttrycker några pedagoger att 
barnen själva sjunger, hittar på egna sånger, skriver spontant, leker affär etc. Det som 
utmärkte sig var några få pedagoger som speciellt lyfte fram teater som en aktivitet för att 
främja barns språkliga utveckling. De menade att detta är ett tillfälle då barnen på deras egna 
initiativ får öva sig på att prata inför andra och uttrycka sig.  
 

…teater är ju också ett väldigt bra sätt att uttrycka språket, att barn vågar uttrycka.  
 
…det är ju att låta dom, spela pjäser, för det gör dom ju mycket, de uppträder/…/ det tycker jag de 
lär som sig jätte mycket på, och då pratar de, pratar ihop sig så alla får vara med och prata inför 
publik. 

 
Ett fåtal i intervjuerna nämner att de observerar barnen under den fria leken för att få en 
förståelse för vart barnen befinner sig i deras språkutveckling. Observationerna ger även 
pedagogerna en inblick på idéer och samtal som barnen har, som de sedan kan ta upp med alla 
barnen och arbeta vidare med. 
 

…men just då de här tillfällena när man observerar och lyssnar, det är jätte viktigt. Och där märker 
man väldigt tydligt hur barnens språk är/…/  
 
…sen så har man ju väldigt mycket lyssning på vad de pratar om, så man tar ju upp det/…/ 
 

6.4.3 Barnens egen påverkan.  
 
När pedagogerna pratade om det språkliga arbetet i verksamheterna nämnde de även att 
barnen själva har en del i deras eget lärande. Pedagogerna uttryckte att barnen själva måste 
våga prata, tänka, lyssna, och ta till sig det som erbjuds i verksamheten. Det är pedagogerna 
som erbjuder olika möjligheter till språkerövrande och språkträning, men det är barnen själva 
som måste delta i aktiviteterna.  
 

…att försöka själva. En del barn säger så ”det där kan inte jag”, det kanske dom inte kan då men 
peppa dom att våga pröva, det gör inget om det blir fel, nästa gång kanske det blir ännu bättre. Och 
så gör det ingenting för ju mer man tränar ju bättre blir man.  
 
…erövra språket själva. Låta dem bli nyfikna/…/ så det är nyfikenhet och vetgirighet. Får man in 
det på dom att de vågar, så tror jag språket kommer där med ungefär.  

 
6.4.4 Språkmiljön i verksamheten.  
 
I undersökningen ville vi ha mer kännedom om hur den fysiska miljön ser ut i verksamheterna 
i ett språkutvecklande syfte. Den fysiska miljön definierar vi som aktiviteter och material som 
finns i verksamheten för att inspirera barn till egna lekar med språket. Miljön som beskrevs i 
intervjuerna hade en genomtänkt utformning där pedagogerna hade ett medvetet bruk av en 
del saker så som tavlan, ordbilder, bokstäver och siffror. Dessa var saker som förekom i de 
flesta uttalanden och som vi kategoriserar till textmiljö.  
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…man märker tydligt hur man väcker intresse när man har de här siffrorna på väggen.  

 
En annan form av miljö som vi kunde urskilja i sammanställningen var den praktiskt lagda 
miljön, där uttalanden som ”rum i rummen” förekommer. En del pedagoger gav uttryck åt att 
de försökte utforma rummen så att det blev en lugn miljö där barnen på ett lättare sätt kunde 
kommunicera. Någon pedagog menade att miljön skulle locka barnen.   
 

…vi har gjort lite mindre rum i rummen/…/ det handlar mycket om att dämpa lite med, det är 
också något som främjar språket att det inte är så stökigt naturligtvis.  

 
Material som språkpåsar och språklådor ansåg några pedagoger fanns i verksamheten men 
inte tillgängligt för barnen att plocka fram själva, det var något de fick fråga efter. 
 

…att det ska finnas material tillgängligt eller lätt för oss att plocka fram när barnen frågar efter 
det/…/ men barnen ska veta att det finns att de kan efterfråga det. 

6.5 Resultatsammanfattning.  
 
Syftet med vår undersökning var att få reda på pedagogers föreställning kring barns 
språkutveckling samt hur de arbetar med detta område.  
 
I kommunikationsaspekten ansåg pedagogerna att det var de vuxna i verksamheten, 
föräldrarna och även i leken som barnen tränade på sitt språk. Pedagogerna menade att 
föräldrarna hade en stor inverkan på vad för språk barnet får med sig in i förskolan och 
förskoleklassen. Språket i sin tur påverkar sedan barnen i sin utveckling enligt pedagogerna 
eftersom mycket baseras på kommunikation. Barn som har ett mindre utvecklat språk tar ofta 
till mer fysisk kontakt för att få sin vilja fram och försöka göra sig förstådd. En pedagog 
uttryckte att det lättare uppstod missförstånd och konflikter eftersom en del barn hade en 
annan kulturell bakgrund. Deltagande i den fria leken hjälpte till att minska missförstånden 
och hon fick ett bättre tillfälle att hjälpa barnen framåt i den svenskspråkliga utvecklingen. 
Några pedagoger såg den fria leken som en möjlighet att observera barnen och se vart de 
befann sig i sin språkutveckling. Pedagogerna nämnde att de fanns tillgängliga men såg den 
fria leken som ett sätt för barnen att lära av varandra.  
 
Tillfällen som samlingen och matsituationer var stunder då pedagogerna kunde samtala med 
barnen. Det var där varje barn fick en möjlighet att prata, lyssna och få synas. Det påpekades 
att det inte var något tvång för barnen att prata.  
 
Vid intervjuerna tog pedagogerna upp styrda aktiviteter och material när de pratade om 
arbetet med barns språkutveckling. Materialet som var utformat till ett specifikt syfte fanns 
inte tillgängligt i verksamheten utan barnen fick fråga efter det.  
 
Det framkom i intervjuerna att i miljön fanns det text på väggar och en del föremål, så som 
ordbilder, siffror och alfabet. Ytterligare ett sätt som användes för text var blädderblock och 
tavlan. Några pedagoger menade att skapa ”rum i rummen” var ett sätt att dämpa ljudnivån 
och på så vis göra det lättare att kommunicera och detta ska då bidra till språkutvecklingen.  
 
Enligt pedagogerna uppmuntrar de barnen till skriftspråkande, men det var inget krav för 
barnen att skriva. Möjligheterna till skriv- och lässpråkande fanns i verksamheten för att 
skapa ett intresse hos dem. 
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Det lyftes fram att barnen har en del i sitt eget lärande i den benämnelsen att det är de som 
måste våga pröva och testa de språkliga aktiviteter som erbjuds. 
 

7 Diskussion.  

7.1 Metoddiskussion.  
 
Vi anser att den kvalitativa metoden gett oss svar på vårt syfte eftersom det handlar om att få 
en djupare förståelse kring ett ämne (Starrin och Renck 1996). I undersökningen var inte 
fokus att hitta rätt och fel, utan att få veta hur respondenterna resonerar kring barns 
språkutveckling för att kunna lyfta fram olika faktorer som kan tänkas ha en påverkan på 
barnen.  
 
Vi valde att ha en öppen intervju där pedagogerna kunde tala fritt om barns språkutveckling. 
Samtidigt som intresset fanns av vissa specifika situationer i verksamheterna där vår 
förutfattade mening är att språkliga situationer ofta förekommer. Vårt intresse var även hur 
pedagogerna arbetade med barns språkutveckling, vad för arbetssätt de använde för att främja 
barnets språk. En del intervjufrågor formades specifikt där dessa områden belystes. De andra 
intervjufrågorna var mer öppna eftersom respondenterna skulle få möjlighet att tala fritt. 
Under intervjuernas gång undvek vi att ställa ledande frågor, istället användes följdfrågor 
(Kihlström 2006). 
 
Vi anser att undersökningens tillförlitlighet stärks då vårt syfte hela tiden genomsyrade 
intervjufrågorna och på så vis intervjun eftersom fokus var kring respondenternas 
föreställning. Det som minskar tillförlitligheten är att respondenterna verkade osäkra och ville 
svara ”rätt” på de frågor som ställdes. När de medverkande blev tillfrågade och fick sitt 
informationsbrev om undersökningen, borde vi ha påpekat mer att det var deras resonemang 
kring barns språkutveckling som var intresseområdet. I intervjuerna och i sammanställningen 
märkte vi att de första intervjufrågorna var väldigt stora. När några av frågorna ställts började 
respondenterna prata mer ”fritt”. Trost (2005) anser att om en intervju börjar med att 
respondenterna får prata fritt om området som ska undersökas blir ingången till intervjun 
lättare. Om respondenterna hade fått möjligheten till att prata mer fritt om ämnet innan 
frågorna ställts tror vi att de inte hade försökt hitta de ”rätta” svaren.  
 
I undersökningen valde vi att även observera, eftersom det förstärker intervjuresultaten och 
ger en inblick i hur språksituationer kan se ut i verksamheten. Observationerna gjordes i både 
förskola och förskoleklass. För att kunna belysa vårt fokus observerades samma situationer i 
båda verksamheterna (matsituationer, samlingen, fria leken). I och med att vi tillsammans 
med respondenterna bestämde när observationerna kunde göras, visste de om vilka dagar vi 
skulle komma. Detta kan ha gjort att de planerade språkfrämjande aktiviteter vilket kan 
minska tillförlitligheten. Däremot vet de inte om vilka situationer som används i resultatet, 
vilket gör att tillförlitligheten blir större. Varje situation tolkar även vi utifrån vår föreställning 
om vad som kan vara en språkfrämjande situation.  
 
I urvalet valdes respondenter som arbetade i verksamheter med åldern 4-7. Vi tror att barnens 
eget intresse för skriften och läsningen är större än i de yngre åldrarna. Enligt vår mening 
arbetar pedagoger mer medvetet kring barns språkutveckling eftersom barnen själva visar 
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intresse. De medverkande i undersökningen är alla kvinnor, vilket inte vi tror påverkar 
resultatet eftersom vi inte är ute efter ett genus perspektiv.  
 
Hade vi gjort om studien skulle en pilotstudie ha gjorts med en förskollärare som arbetar i 
förskolan och en som arbetar i förskoleklass. Genom pilotstudien hade vi dels fått mer inblick 
i hur intervjufrågorna kunde ha formulerats så respondenterna känner sig mer bekväma med 
att svara. Vi upplevde att respondenterna ville svara rätt på frågorna, för oss finns inget rätt 
och fel utan det var deras föreställningar som var vårt intresse. En pilotstudie hade även hjälpt 
oss mer att ringa in vad för andra forskningsområden vi kunde söka litteratur kring. Antalet 
intervjurespondenter var tillräckligt i denna studie, samtidigt som ett större antal hade gett ett 
bredare perspektiv på barns språkutveckling. Om vi hade valt respondenter med olika 
verksamheter, t.ex. mångkulturell, kanske en variation i resultatet blivit synligt.  

7.2 Resultatdiskussion.  
 
7.2.1 Språkets betydelse.  
 
Vårt syfte är att undersöka några pedagogers föreställningar kring barns språkutveckling, samt 
hur de arbetar för att stödja språkutvecklingen. I intervjuerna nämnde respondenterna att 
språket har en betydande del i barnets utveckling. Det är genom språket barnen kan göra sig 
förstådda, förstå andra och kunna uttrycka sig och hävda sig inför andra. Säljö (2006) säger att 
språket är väsentlig i kommunikation och kunskap fås genom en språklig kommunikation i ett 
samspel. Detta anser vi gör det språkliga arbetet i verksamheten central, barnen bör få möta 
stimulering och utmaningar i språkfrämjande arbete. En pedagog nämnde i intervjun att 
språket är betydande för allt barnet gör, utan språk blir barnet väldigt hämmat, eftersom 
mycket i dagens samhälle bygger på en språklig kommunikation. Säljö (2006) menar att 
språket är ledande inom kommunikation. Detta lyfter fram hur viktigt det blir att pedagogerna 
är medvetna om sitt egna förhållningssätt inom språkutvecklingen och hur de är verksamma 
för att gynna barnets utveckling.  
 
Några pedagoger gav uttryck åt att utan ett välfungerande språk kan barnet inte få fram sin 
vilja och tanke. Den kulturella betydelsen av språket nämndes också. En av pedagogerna 
uttryckte att barn med en annan kulturell bakgrund bör få kunskap i sitt hemspråk innan de lär 
sig svenska. Barnet kan på ett lättare sätt ta till sig och lära sig svenska om hemspråket är bra. 
Skolverket (2006b) skriver i Lpfö 98 att barn som har ett annat hemspråk än svenska bör få 
undervisning både i sitt hemspråk och i svenska. Lpfö 98 skriver även att barnen först bör 
behärska sitt eget hemspråk för att lättare kunna lära sig svenska. Detta stämmer överens med 
ett resultat av Kihlströms (1995) intervjuer. Ett fåtal förskollärare i hennes studie sa att en av 
deras uppgifter var att utveckla barnets språk. Förskollärarna menade att språkarbetet med 
barn som hade en annan kulturell bakgrund fick starta från grunden och utgå från barnens 
intressen. Pedagogernas uppgift blir att hjälpa barnen framåt i språkerövrandet efter barnets 
villkor enligt oss. Pedagogerna i våra intervjuer påpekade själva hur hämmade barnen kan bli 
om de inte har ett språk.  
 
7.2.2 Lärande i hemmet.   
 
Säljö (2006) skriver att i det sociokulturella perspektivet har varje individ med sig en 
hemkultur (varje barns familjekultur) som påverkar vad barnet lär sig i andra sammanhang. I 
intervjuerna uttryckte respondenterna att det är föräldrarna som har det största inflytande på 
barnets språkliga utveckling. Pedagogerna säger att det är föräldrarna som vistas mest med 
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barnen och samtalar mest med dem. I en studie som gjordes om hur barn lär sig skriva såg 
Smith och Elley (1998) att barnen började lekskriva i hemmet men att detta inte 
uppmärksammas av föräldrarna. Fahlén (2002) fann däremot att barnen i hennes studie ansåg 
att det var deras föräldrar som lärt dem att skriva. Hemkulturen har en stor betydelse för hur 
barnen sedan lär i förskolan/skolan. Kullberg och Åkesson (2007) skriver att utvecklingen av 
skriftspråkande inte sker vid en tidpunkt, utan det pågår hela tiden. De som är verksamma 
inom förskola och förskoleklass bör ta hänsyn till vilken utgångspunkt barnen har och arbeta 
vidare med språkutveckling därefter.  
 
7.2.3 Språkutveckling genom kommunikation.  
 
Språket är något som förekommer i kommunikationen mellan två personer, Säljö (2006) 
uttryckte att det är ett viktigt medel att ha för att erövra kunskap. I resultatet anser 
pedagogerna att de använder sig av samtal för att utveckla språket hos barnen. Pedagogerna 
lyssnar till hur barnen pratar, hjälper dem säga rätt ord och upprepar det som barnen sagt. 
Pedagogerna säger att de inte påpekar fel i barnens tal, utan enbart upprepar rätt ord. Säljö 
menar även att det är genom samspel och kommunikation som människor utvecklas och 
erövrar kunskap. Enligt oss blir då utvecklingen av språket enormt viktigt, barnen måste bli 
erbjudna tillfällen till språkfrämjande aktiviteter.  
 
I den dagliga verksamheten blir konversationerna mellan barnen och mellan pedagog och barn 
väsentlig för hur barnen utvecklar sitt språk. Pedagogerna i Johansson (2005) studie ansåg att 
det var viktigt att uppmärksamma barnens intresse, lyssna på dem, ge barnen den tiden de 
behöver för att uttrycka sig och låta dem känna att det de har att säga är av betydelse. I vår 
studie uttryckte en pedagog att det var viktigt för barnets språkutveckling att få bli hörd. Fasts 
(2007) studie visade att de barnen inte blev uppmuntrade när deras intresse visade sig i 
verksamheten. I kommunikationen med barn är det deras intresse som bör styra enligt oss. Det 
är ett sätt för barnens intresse att synas och bli uppmuntrad, vilket kan förstärka självkänslan 
så som språkerövrandet. Tillfällena till samtal och kommunikation finns i verksamhetens alla 
hörn. Johannsons (2005) studie visade att pedagogerna såg flera tillfällen som en möjlighet till 
kommunikation, t.ex. vid samling och matsituationer. Vår mening är att möjligheterna till 
samtal med barnen finns i vardagen det är pedagogen som måste hitta dessa tillfällen och ta 
vara på dem. I resultatet påpekade en pedagog att om barnen inte får höra ett språk så kan de 
heller inte utveckla kunskap om det.  
 
Många av respondenterna uttryckte att måltiderna och samlingen var tillfällen då varje barn 
kunde få en chans att synas och prata. Det som mest var i fokus var samlingen. De menar att 
vid dessa tillfällen kan de ställa utmanade frågor, visa intresse för barnen, det fanns inte rätt 
och fel utan det viktigaste var att få barnen att prata. Vid observationen av en samling fick 
barnen ta ett djur och säga vad det var för ett djur när deras namn ropades upp. Ett barn höll 
starkt fast vid att det djur han hade var en tiger, vilket pedagogen inte rättade. Vi anser att 
detta är en bra situation som lyfter fram språkträning ur en synvinkel det annars kanske inte 
ses ur. Barnen i situationen för möjlighet till att lyssna och hävda sig, vilket även det är delar i 
språkträningen.   
 
7.2.4 Språkutveckling genom den fria leken.  
 
I en verksamhet är den fria leken viktig för barnen och deras utveckling, genom leken får 
barnen möjlighet att lära av varandra. Vår erfarenhet är att i många verksamheter släpps 
barnen ”fria”, det är barnens tid då de får leka efter deras fantasi. Gustafsson (2003) fann att 
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pedagogerna var passiva i barnens fria lek och det var samtal om vad barnen gjorde. I 
resultatintervjuerna tog några pedagoger upp att de fanns till hands i den fria leken om barnen 
skulle behöva hjälp eller stöd. De menade att barnen får en stor möjlighet att lära av varandra 
i den fria leken och språkutvecklingen sker mellan barnen. Skolverket (2006b) skriver i Lpfö 
98 att i barnens lek så utvecklas förmågan att kommunicera. Samtidigt påpekar några 
pedagoger att det är i den fria leken som missförstånd kan uppstå i kommunikationen och det 
är därför de deltar i leken. Gustafsson och Mellgren (2005) skriver att verksamheten bör 
utformas så ”brister” hos barnen inte framträder, utan att de får stöd i deras utveckling. De 
barn som inte kan uttrycka sig och förmedla sina åsikter till andra barn blir hämmade eftersom 
de inte kan delta på lika villkor.   
 
Några pedagoger nämnde att de observerade barnen i den fria leken för att se hur de ligger till 
språkmässigt. För att kunna hjälpa barnen framåt måste man som pedagog ha vetskap om var 
barnet befinner sig på sin språknivå för att kunna anpassa material efter individen. SOU 
(1997:157) skriver att det krävs en viss kompetens och medvetenhet om språket för att planera 
en verksamhet som gynnar barnets språkutveckling.  
 
7.2.5 Arbetssätt. 
 
Pedagogerna i våra intervjuer pratade om att de vid olika tillfällen använder sig av språkpåsar 
för att utveckla barnens språk. I Johansson (2005) framgick det att pedagogerna ansåg att 
samlingen var ett tillfälle där de kunde arbeta språkfrämjande. Pedagogerna använde sig utav 
språkpåsar, de ansåg att detta skapande en spänning för barnen och de var även bra att 
använda för barn med annat hemspråk än svenska. Språkpåsar blir ett sätt att synliggöra 
språket på ett tydligare och mer konkret sätt enligt oss. Spänningsmomentet som skapas gör 
att det blir mer roligt och intressant för barnen eftersom de inte vet vad som ska hända. För 
barn som inte har språket till fullo är detta även ett bra sätt att arbeta efter då de får benämnt 
vad olika saker heter och hur de ser ut.  
 
I resultatet upptäckte vi att rim och ramsor var en språklig aktivitet som alla pedagogerna 
arbetade med tillsammans med barnen. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) 
skriver att om lärarna utgår från barnens erfarenheter, intresse och pedagogerna är medvetna 
om vad det är de vill lära ut blir barnens möjligheter till lärande större. Gustafsson och 
Mellgren (2005) påpekar att det krävs flexibilitet och kompetens av pedagogen för att kunna 
hjälpa barnen framåt i deras utveckling efter deras intresse. Vår mening är att pedagogen bör 
ha ett genomtänkt syfte med verksamhetens utformning så som vid t.ex. samlingar. Det finns 
där möjlighet för pedagogen att skapa språkliga aktiviteter för att utveckla barnen.  
 
I resultatet fann vi att pedagogerna ansåg att böcker var en viktig del i barnens lärande och 
utveckling. De använde vanliga böcker och böcker som barnen själva fick skriva i. 
Pedagogerna menade att de inte tvingade barnen att skriva utan erbjöd möjligheter till det. 
Samtidigt så säger dessa pedagoger att barnen skriver i böckerna en gång i veckan. Vi anser 
att barnen bör blir erbjudna fler tillfällen där de kan skriva men även att pedagogerna försöker 
fånga spontana skriv försök som uppstår bland barnen. SOU (1997:157) kom i deras rapport 
fram till att den vuxne kan då och då planera aktiviteter som syftar till ett specifikt lärande 
men oftast handlar det om att försöka fånga tillfället som ges och möta barnets nyfikenhet 
som gynnar deras språkutveckling. Säljö (2006) anser att skriva är ett medierings verktyg som 
utvecklas i samspel som människan använder för att få kunskap.  
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7.2.6 Miljö. 
 
Gustafsson och Mellgren (2005) kom i sin studie kring textmiljön i förskolan fram till att 
genom textmiljöns utformning förmedlar pedagogerna till barnen vad språket har för 
betydelse. I intervjuerna belyste pedagogerna att de arbetade aktivt med t.ex. tavlan, ordbilder, 
bokstäver och siffror. Detta var något som ofta kom upp under intervjuerna och som vi binder 
samman till textmiljön. Säljö (2006) beskriver att hjälpmedel som böcker, datorer, bokstäver, 
siffror m.m. är saker som individen kan ta till för att övervinna kunskap, även såkallad 
mediering. Genom att ha bokstäver och siffror synliga för barnen tycker vi att detta bidrar till 
att skapa en nyfikenhet och lust att lära hos barnen. I resultatet av intervjuerna fann vi att det 
fanns material som var utformat för ett specifikt syfte, detta låg inte framme utan barnen fick 
fråga efter det. Vi tror att om pedagogerna formar miljön språkfrämjande kan barnen utveckla 
sin språkliga förmåga på egen hand. Material som är format för att träna språket bör vara 
tillgängligt i verksamheten så barnen kan använda det själva.  
 
I resultatet av intervjuerna tog några pedagoger upp vikten av hur miljön praktiskt är utformad 
med möbler osv. Tanken med utformningen var att skapa en lugnare plats för barnen så de 
lättare kunde kommunicera. En pedagog nämnde att de formade miljön i verksamheten genom 
att skapa ”rum i rummen” (rummet delas upp i olika mindre vrår där barnen kan göra olika 
aktiviteter). Enligt pedagogerna handlade det mycket om att dämpa ljudnivån för att det också 
främjade barnens språkutveckling. Nyström (2002) fann i sin studie att möbleringen i 
klassrummet påverkar hur barnen blir inspirerade att arbeta tillsammans och hur de lär av 
varandra. Skolverket (2006a) skriver i Lpo 94 att eleverna ska få möjlighet till att samtala, 
läsa och skriva, detta bidrar till att eleverna har en möjlighet att kommunicera med varandra 
vilket bidrar till att de får större tillit till sin egna språkliga förmåga. Möbleringen i ett rum 
anser vi skapar fler tillfällen för barnen att sitta ner med varandra och leka. Barnen får tillfälle 
att göra det de vill utan att störa någon annan.  

8 Didaktiska konsekvenser.  
 
Pedagogen har en betydande roll i en verksamhet eftersom det är den personen som styr vilket 
innehåll som präglar verksamheten. Det är barnens intresse och erfarenhet som ska styra vad 
för arbete pedagogerna gör med barnen i verksamheten (Gustafsson och Mellgren 2005, 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 2003). Det är inte bara i material och aktiviteter 
som pedagogens roll är betydande, utan även i samspelet med barnen. Pedagogerna menade 
att det var viktigt för barnens språkutveckling att de hade tid att lyssna på vad barnen har att 
säga. Vi anser att varje pedagog bör se över möjligheterna som finns i verksamheten till 
samtal med barnen. Samtalen med barnen ger pedagogerna en större inblick i hur barnen 
ligger till i sin språkutveckling och de får även reda på vad barnen är intresserade av. En 
verksamhet som är skapad utifrån barnens intresse samt nyfikenhet och att samtalen handlar 
om sådant som barnen är intresserade av, tror vi gynnar barnets språkutveckling. 
Konsekvenserna kan bli att barnen känner ett större engagemang inför de språkliga moment 
som finns i verksamheten. Kunskapen barnen erbjuds är något de själva vill veta mer om och 
på så vis kan de lättare lära sig.  
 
Pedagogerna ansåg att det fanns en del material i verksamheten som barnen var tvungna att 
fråga efter. Material som språkpåsar, pussel, spel etc. kan inte bara användas i lärarledda 
situationer, utan även av barnen själva om de lämnas framme i verksamheten enligt oss. Vi 
tror att många pedagoger ser till de planerade aktiviteterna när de reflekterar kring 
verksamheten, barnens egna lekar och aktiviteter blir inte lika belysta. I de planerade 
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aktiviteterna tror vi pedagogerna har ett genomtänkt syfte. Barnens utveckling är något vi 
anser är en ständigt pågående process, därför tycker vi att material ska finnas tillgängligt. 
Lärande är inget som sker enskilt och isolerat, det är något som pågår hela tiden (Björklid 
2005). Konsekvenserna kan bli att barnen blir inspirerade att använda materialet själva om det 
finns tillgängligt i verksamheten. De kan testa och leka med materialet på sina egna villkor 
och sin egen utvecklingsnivå.  
 
Pedagogerna i undersökningen belyste att de formar sin miljö för att utmana och locka barnen 
till språkaktiviteter. Någon pedagog ansåg att det väcks ett intresse hos barnen när det finns 
text på väggarna. Gustafsson och Mellgren (2005) menar att miljön i verksamheten sänder ett 
budskap om vilken betydelse språket har. Utformningen av miljön blir väldigt betydande och 
det krävs en reflektion kring hur den ser ut och vad den inspirerar till. Det är inte bara de 
styrda aktiviteterna i en verksamhet som utvecklar barnets språk, utan även det som kan 
tyckas ligga dolt i en verksamhet, så som miljön. Konsekvenserna av en genomtänkt miljö 
med mycket material kan väcka barnens nyfikenhet. Pedagogerna kan bygga vidare arbetet i 
verksamheten på det som fångar barnens fokus. Barnens språkliga utveckling främjas på så 
vis efter barnens villkor.   
 
I intervjuerna uttryckte en pedagog att barnen får språket i allt. Vi anser att pedagogerna bör 
ha en medvetenhet om barnens intresse, samt kunna reflektera kring hur de lär sig språket för 
att forma verksamheten språkfrämjande.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30

9 Fortsatt forskning.  
 
I studien märkte vi att pedagogerna nämnde barns språkutveckling med fokusområdena, 
skrift, kommunikation och läsning. Vårt intresse fastnade för hur arbetet med 
språkutvecklingen kan utformas för att främja barnen. Vi har valt ut några olika synvinklar 
som kan bygga vidare på vår forskning;  
 

• Hur kan ett konternuerligt arbete med språket i förskolans senare år, 4-5 år, påverka 
barnens läs- och skrivutveckling i förskoleklass?  

• Hur arbetar man språkfrämjande i de yngre åldrarna (1- 4 år)?  
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10 Tack.  
 
Vi vill tacka alla medverkande i denna uppsats, utan ert deltagande hade vår undersökning 
inte varit möjlig. Ett stort tack går till alla pedagoger som ställde upp på intervjuer och 
observationer. Vi hoppas att ni finner att ert deltagande varit lika givande för er som för oss.  
 
Under arbetets gång har vi stött på en del funderingar kring ämnet då Elisabeth Mellgren 
hjälpt och tipsat oss om litteratur, forskning, tillvägagångssätt med observationer och 
intervjuerna. Vi tackar för att du tog dig tid för att träffa oss och guida oss framåt i arbetet.  
 
Vår handledare, Mary Larner, ska ha ett stort tack för all tid, allt engagemang och dina råd 
kring arbetets struktur samt innehåll. Utan din hjälp hade vi inte lyckats genomföra denna 
uppsats.  
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Bilaga 1 – Missivbrev till rektorer och pedagoger. 
 
Hej.     Varberg  2007-09-24 
 
Vi heter Emma Silverby och Jessica Österberg, vi läser på lärarprogrammet med inriktning 
lärare mot de tidigare åldrarna. Utbildningen får vi genom Borås Högskola på en utlokaliserad 
utbildning på Campus Varberg. Vi läser nu den sjunde terminen som är vår sista i 
utbildningen. Det är nu dags för oss att skriva vårt examensarbete på 10 poäng och därför vill 
vi informera er om arbetet.  
 
Syftet med vår undersökning är att se hur pedagogerna arbetar och uppfattar barns 
språkutveckling. Under hösten kommer vi att vara ute i verksamheten och intervjua 
pedagogerna samt observera dem i barngruppen. Vår förhoppning med undersökningen är inte 
att hitta ”fel” i pedagogernas sätt att arbeta utan ge oss bredare kunskap inom ämnet. 
Resultatet från undersökningarna kommer att analyseras och sättas i relation till en teori.  
 
I arbetet har vi etiska överväganden där namn på pedagoger, barnen, ort, förskola och skola 
kommer att fingeras, det vill säga vi kommer att ändra alla uppgifter så att inget eller ingen 
kan identifieras. I och med detta kan inte heller rektorer eller pedagoger få uppgifter ifrån oss 
angående vilka observationstillfällen och barn som deltar i studien. Informationsblad kommer 
även att gå ut till föräldrarna där de måste godkänna deltagandet i studien. Skulle föräldrarna 
säga nej eller dra sig ut under arbetets gång kommer dessa barn inte observeras eller vara med 
i slutresultatet. Vi vill poängtera att vi är insatta i den tystnadsplikt som föreligger i 
verksamheten och detta gäller även under arbetets gång.  
 
Det godkända examensarbetet kommer att vara en offentlig handling som kan läsas av 
allmänheten. Arbetet kommer att vara tillgängligt i februari 2008.  
 
Vi hoppas och ser fram emot ert deltagande och samarbete under hösten 2007. Har ni några 
frågor eller funderingar är Ni välkomna att ringa eller maila oss. 
 
Emma Silverby: 
0730-614019 
s045019@utb.hb.se 
 
Jessica Österberg: 
070-2235179 
s044997@utb.hb.se  
 
 
Tack på förhand 
Mvh 
 
Emma och Jessica.  
 
 



 

Bilaga 2 – Missivbrev till vårdnadshavare.  
 
Hej.     Varberg 2007-09-24 
 
Vi heter Emma Silverby och Jessica Österberg, vi läser på lärarprogrammet med inriktning 
lärare mot de tidigare åldrarna. Utbildningen får vi genom Borås Högskola på en utlokaliserad 
utbildning på Campus Varberg. Vi läser nu den sjunde terminen som är vår sista i 
utbildningen. Det är nu dags för oss att skriva vårt examensarbete på 10 poäng och därför vill 
vi informera er om arbetet.  
 
Syftet med vår undersökning är att se hur pedagogerna arbetar och uppfattar barns 
språkutveckling. Under hösten kommer vi att vara ute i verksamheten och intervjua 
pedagogerna samt observera dem i barngruppen. Avsikten är inte att observera det enskilda 
barnets språkutveckling utan hur pedagogerna arbetar med detta i verksamheten.  
 
I arbetet har vi etiska överväganden där namn på pedagoger, barnen, ort, förskola och skola 
kommer att fingeras, det vill säga vi kommer att ändra alla uppgifter så att inget eller ingen 
kan identifieras. Information om enskilda barn, pedagoger eller de tillfällen vi observerat 
kommer bara att vara tillgänglig för oss. Inom barnomsorgen råder tystnadsplikt vilket vi 
kommer att ta hänsyn till under studiens gång.  
 
Det färdiga examensarbetet kommer att vara tillgängligt för allmänheten i februari 2008. 
 
Det är viktigt att ni fyller i blanketten som finns på detta papper och lämnar in till berörd 
pedagog. Även om ditt barn inte får delta i studien är det viktigt att ni fyller i den och lämnar 
in blanketten.  
 
Har ni frågor eller funderingar får ni gärna kontakta oss genom mail. 
Emma Silverby: 
s045019@utb.hb.se 
 
Jessica Österberg: 
s044997@utb.hb.se 
 
Tack på förhand och för ert samarbete med oss under hösten 2007.  
Mvh 
 
Emma och Jessica.   
 
 
 
Jag ___________________ godkänner att mitt barn ____________________ deltar i 
undersökningen kring barns språkutveckling hösten 2007.  
 
Jag ____________________ godkänner INTE att mitt barn ___________________ deltar i 
undersökningen kring barns språkutveckling hösten 2007.  
 
 
Namnunderskrift:____________________________________



 

Bilaga 3  
 
Intervjufrågor: 

 
  

• Hur tänker du kring barns språkutveckling?  
 

• Vad har barnets språk för betydelse för deras utveckling?  
 

• Vad tror du påverkar barnet mest i deras språkutveckling?  
 

• Hur arbetar du som pedagog för att främja barns språkutveckling?  
- Aktiviteter 

            - Material 
            - Miljö 
 

• Hur går du tillväga för att utveckla språkarbetet i verksamheten? (Idéer, teoretiska 
kunskaper, inspiration) .  

 
• Hur tänker du kring samlingar, den fria leken och matsituationer i det språkliga 

sammanhanget?  
 

• Hur kan man bäst inspirera barnen till deras eget språkerövrande? 
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