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BAKGRUND: 
Vygotskij betonade pedagogens betydelse för att stimulera barns lärande och utveckling. I vår 
undersökning har vi utgått från det sociokulturella perspektivet som lyfter fram att lärande 
sker i samspel med andra människor och att de miljöer vi ingår i påverkar utvecklingen. Med 
stöd av den vuxne kan barnet stimuleras till att bli språkligt medveten. 
 

 

SYFTE:  

Syftet med vår undersökning är att höra hur förskollärare beskriver sitt arbete med att stimule-
ra förskolebarns språkliga medvetenhet. 
 

 

METOD:  
Undersökningen genomfördes genom kvalitativ metod i form av intervjuer. Sex förskollärare i 
fem olika förskolor med verksamhet för barn från ett till sex år valdes för undersökningen. 
 

 

RESULTAT: 
Ett väl fungerande språk för att kommunicera är mycket viktigt. Barn i förskolan kan lära sig 
mer genom att förskolläraren ger barn utmaningar och vägledning att nå längre i sin utveck-
ling. För att stimulera förskolebarns språkliga medvetenhet är högläsning, samtal och språkle-
kar viktiga inslag. Förskollärarna betonade miljöns betydelse. 
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1   Inledning 
Barn i förskoleåldern 1-6 år, har mycket bra förutsättningar för att lära sig nya kunskaper. 
Forskning visar på betydelsen av en medveten stimulering av språkförmåga och språklig 
medvetenhet under tidiga förskoleår. Barns första år är en känslig tid då mycket av det barnen 
ska lära sig grundläggs, menar Eriksen Hagtvet (2006) och kallar det för en ”pedagogisk 
guldålder” (s. 6). Författaren fortsätter med att betona vikten av att barnens nyfikenhet 
och behov tillgodoses och att vi vuxna uppmuntrar till dialog och intresse för språkligt läran-
de. Enligt läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) ska barnens 
språkutveckling främjas på ett lustfyllt sätt och barnens intresse för skriftspråk ska uppmunt-
ras. Ett medvetet arbete från förskollärares sida för att stimulera barns språkliga medvetenhet 
redan i förskolan, kan underlätta för läs- och skrivinlärning samt matematisk förståelse. Det är 
därför ett stort ansvar som förskollärare har, när det gäller att ge barnen en god språklig grund 
att bygga vidare på.  
 
Med många års erfarenheter som barnskötare med arbete i olika förskoleverksamheter är vi 
två studenter nu på väg att fullfölja vår utbildning till lärare med inriktning mot förskola och 
förskoleklass på Borås Högskola. Under utbildningen till lärare i förskola har vår kunskap om 
språkutvecklingens betydelse för barns fortsatta lärande ökat. Rim, ramsor, sånger, sagor och 
samtal i vardagssituationer ingår som en naturlig del i förskolans vardag för att utveckla bar-
nens talspråk och sociala kompetens, men kan pedagogens stimulerande i alla naturliga möten 
med barnen under förskoledagen öka barnens språkliga medvetenhet? Med stimulans och en 
utmanande miljö i en ålder då barnen befinner sig i livets mest utvecklingsbara period och i 
meningsfulla sammanhang, finns förutsättningar för ett utvecklat lärande och detta innefattar 
även språket. 
 
Alla lärare i förskola har ett viktigt uppdrag i att stimulera barns språkutveckling. Med en bra 
språklig medvetenhet hos barnen menar Eriksen Hagtvet och Pálsdóttir (1993) att problem 
med läs- och skrivinlärning kan förebyggas. Språkstimulering i förskoleåldern som leder till 
att barnen blir medvetna om språkets form gynnar den fortsatta utvecklingen positivt menar 
också Lindö (2002). Pedagogen har stor betydelse för att utveckling av den språkliga med-
vetenheten hos barnet ska ske, genom användande av olika typer av språklekar. Arnqvist 
(1993) hävdar att språkutvecklingen är som intensivast i förskoleåldern och att det därför är 
viktigt att ta väl vara på denna känsliga period. Detta har väckt vårt intresse för hur pedagoger 
beskriver sitt arbete med att stimulera barns språkliga medvetenhet. Genom att studera och 
jämföra teorier, vetenskaplig forskning i ämnet om språklig medvetenhet och dess betydelse 
för lärandet och genom intervjuer av några lärare i olika förskolegrupper, är intentionen att 
resultatet från vår forskning blir ett stöd för oss i den kommande yrkesrollen. I vår studie av 
hur förskollärare beskriver sitt arbete med att stimulera barns språkliga medvetenhet, har vi 
även tagit upp språkutvecklingen i stort eftersom den är grunden för den språkliga medveten-
heten. 
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2   Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur några lärare i förskolan beskriver sitt arbete med att 
stimulera förskolebarns språkliga medvetenhet. 
 

2.1 Frågeställningar 

• Hur arbetar lärare i förskolan konkret för att stimulera barns språkliga medvetenhet? 
• Hur används förskolans miljö enligt förskollärarna för att främja barns språkliga med-

vetenhet? 
• Hur ser lärare i förskola på sin roll att stimulera barns språkliga medvetenhet?  
 

3   Bakgrund 
Under denna rubrik kommer vår litteraturgenomgång av barns språkliga medvetenhet att pre-
senteras. Inledningsvis kommer en kort presentation av vad som står i förskolans styrdoku-
ment om språkstimulering. Därefter följer en genomgång av hur olika forskare definierar 
språklig medvetenhet samt vikten att ha denna förmåga. Vidare kommer vi att ta upp vad 
forskare uttrycker om värdet av att ha ett språk, miljöns och samspelets betydelse, pedagogens 
roll samt några konkreta metoder och redskap som kan användas för att stimulera barns 
språkutveckling och till språklig medvetenhet. Litteraturgenomgången fortsätter med en in-
blick i tidigare forskning där olika teorier kring barns språkutveckling diskuteras.  
 
I vår rapport använder vi oss omväxlande av begreppen lärare, förskollärare och pedagog. 
Med dessa begrepp avses alla som arbetar med barnen i förskolan. 
 

3.1 Styrdokument 

Alla som arbetar i förskolan styrs av läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartemen-
tet, 1998). I Lpfö 98 finns formulerade mål och riktlinjer som förskolans verksamhet ska strä-
va mot. Verksamheten där språk och lek har en central roll, ska vara trygg och rolig för att ge 
alla barn möjlighet till lärande och utveckling. Förskolans verksamhet ska utgå från barnens 
egna intressen, upplevelser, behov och tankar. Den ska uppmuntra och stimulera till aktivitet 
och lek, där barnen ges möjlighet att uttrycka sig med olika uttrycksformer. Stor vikt ska läg-
gas vid att tilltron till den egna förmågan stärks. 
 
Läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1998) betonar betydelsen av att förskolan stimulerar 
språkutveckling hos samtliga barn. Barnen ska få rika möjligheter till språkligt samspel med 
barn och vuxna och stimuleras till att uttrycka sina åsikter och att reflektera. Pedagogerna ska 
arbeta för att barnen ska öka sitt ordförråd, uppmuntra språklek och intresse för hur ord, be-
grepp och meningar är uppbyggda. Nyfikenhet ska väckas för det skrivna språket. Barnen ska 
uppmuntras att använda skriftspråket när de visar intresse för det och barnen ska ges förut-
sättningar att utforska det genom lek i meningsfulla sammanhang. 
 

3.2 Språkligt lärande 

Under barns första år är det mycket de ska lära sig och språket är viktigt för att kunna kom-
municera. Från de första orden i ettårsåldern bygger barnen till stor del själva upp sitt ordför-
råd genom att ta till sig det språk de hör i sin omgivning. Barn blir sedan alltmer språkligt 
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medvetna och pedagogen har här en stor roll för att stimulera utvecklingen (Vygotskij, 
1934//1999).  
 

3.2.1 Språklig medvetenhet 
Tornéus (2000) forskar sedan många år tillbaka om läs- och skrivinlärning. Författaren ut-
trycker att språk är något som ses som självklart. Barn kan tidigt använda sig av språket och 
fokusera över ordens betydelse och innebörd, men inte uppmärksamma språkets form. De 
koncentrerar sig på vad som sägs, inte hur något sägs eller uttalas. De allra första tecken på att 
barnet funderar över språket är när barnet reagerar på eget eller andras uttal av ord. Barnet 
leker själv med specifika ljud, ord eller meningar de nyss lärt sig. Att vara språkligt medveten 
innebär enligt Svensson (1998), fil dr i pedagogik, att kunna upptäcka hur ord sägs och skrivs. 
Att barnet självt kan tänka över både det talade och skrivna språket. Barn använder sitt ordför-
råd först i aktuella situationer, men med ökad språklig medvetenhet använder de orden även i 
andra situationer och i helt andra sammanhang.  
 
Lundberg (2007), professor i utvecklingspsykologi och läsforskare, skriver att vara språkligt 
medveten kan vara att veta ordföljden i en mening och att reagera om den är felaktig. Att vara 
fonologiskt medveten kan innebära att kunna urskilja ett ord som inte rimmar ur en grupp ord, 
som exempelvis hus, mus, katt och lus. Att vara fonemiskt medveten innebär att kunna säga 
vilket nytt ord det blir om ett fonem, språkljud, tas bort eller tillförs. För att bli språkligt med-
veten och förstå hur ord är uppbyggda behöver de flesta barn handledning av en vuxen och 
vissa barn behöver mer hjälp än andra fortsätter Lundberg. Även om barnen vet att det är bok-
stäver man skriver och vet en hel del om det skrivna språket och hur det används, kan de inte 
dela isär det talade språket till de olika tecken och ord som de behöver för att kunna lära sig 
läsa eller skriva. Genom vuxenledd språklek kan barnen stimuleras till att utveckla den kun-
skap de behöver för en kommande läs- och skrivinlärning.  
 
Analyser från forskning stödjer slutsatsen att förmågan att kunna rimma är latenta förmågor 
hos barnet menar Anthony, Burgess, Cantor, Driscoll, Lonigan och Phillips (2002). I en studie 
av Anthony et al. kom forskarna fram till resultatet att om äldre förskolebarn visar en stor 
medvetenhet om ord och att rimma, innebär det med stor säkerhet att barnet har hög med-
vetenhet om fonem när de börjar skolan. Resultatet står i motsats till många andra undersök-
ningar som visar på att genom att konstruera fonemövningar når man ett bättre resultat för att 
förutsäga framtida läs- och skrivförmågor. I denna studie hävdar emellertid Anthony et al. att 
man genom konstlade övningar långt ifrån kan få fram de verkliga förhållandena mellan de 
fonologiska nivåerna av förståelse hos barnen. Detta innebär att det genom dessa konstgjorda 
övningar är mycket svårt att kunna förutsäga om barnet har den verkliga förståelsen om fo-
nem och hur bra barnet kommer att klara läs- och skrivinlärning.  
 
Genom sin forskning har Lundberg (2007) funnit att språklig medvetenhet har stor betydelse 
för barnets kommande läsinlärning och han införde begreppet ”språklig medvetenhet” (s. 9) i 
Sverige för drygt trettio år sedan. Att känna igen bokstäver och veta hur de låter är en viktig 
kunskap för en smidigare läs- och skrivinlärning betonar Lundberg. När barnet blir språkligt 
medvetet kan barnet förstå och urskilja och dela upp eller sätta samman ljuden i ord. De kan 
förstå att ord som låter lika kan bli helt nya ord genom att ett ljud i ordet byts ut. Barnen för-
står att de flesta språkljuden representeras av en bokstav och klarar att kombinera rätt språk-
ljud, fonem, med rätt bokstav. Tornéus (2000) beskriver språklig medvetenhet med att kunna 
gå utanför här- och nu situationer och titta på språkets form och inte bara fokusera på vad ord 
betyder och innebär. Det är viktigt att kunna se på språket i sig och skilja det från den situa-
tion som det uttrycks i. När barnet funderar över ord och språkljud, kan rimma och kan upp-
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täcka att ord uttalas fel, börjar det bli medvetet om språkets form och struktur fortsätter Tor-
néus.  
 
Eriksen Hagtvet (2006) är docent inom specialpedagogik och forskar om barns språkutveck-
ling. Hon skriver att relativt små barn kan prata med enklare tal till yngre barn och ett mer 
utvecklat tal till äldre barn eller vuxna. Att anpassa språket på detta sätt visar enligt Eriksen 
Hagtvet på en pragmatisk medvetenhet. En pragmatisk medvetenhet är en form av språklig 
medvetenhet som innebär att kunna använda språket rätt i situationen eller i sitt sammanhang 
(Axelsson, 2003). En pragmatisk förmåga kan vara att ge eller ta emot information, kunna 
uttrycka vad man känner eller vill, kunna få andra att utföra något man önskar eller att klara 
att skapa varaktiga relationer fortsätter Axelsson. Barn använder tidigare språkliga kunskaper 
och är kreativa skapare av egna ord. Detta beskriver Söderbergh (1979) från sin forskning 
som bygger på observationer av barn i ett fall då en pojke skapade ordet ”filmjölksbil” (s.92) 
från sin tidigare erfarenhet av ordet mjölkbil. En treåring skapade ordet ”soffgunga” (s.92) 
som benämning på en hammock berättar författaren vidare. Att sätta ihop ord på detta sätt kan 
barn även göra med verb som exempelvis ”tänkpratar” (s.93).   
 
Dahlgren, Gustavsson, Mellgren och Olsson (2006) är alla fil dr i pedagogik och har genom-
fört olika studier inom läs- och skrivforskning. Enligt författarna är det viktigt att lärare upp-
märksammar barnet på att språket består av meningar, ord, stavelser och ljud. Detta kan ske 
genom språklekar och i samtal om språket. Lindö (2002) arbetar som universitetslektor vid 
Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet. Författaren skriver att språk-
lig medvetenhet hos barn utvecklas genom att barnet ges möjlighet att på olika sätt leka och 
laborera med språket tillsammans med vuxna. Att på ett naturligt och lekfullt sätt använda 
rim, ramsor och nonsensord stimulerar barnets medvetenhet om språkets form och struktur 
och kan underlätta den kommande läs- och skrivutvecklingen Genom att möta språket i form 
av rim och ramsor i lekfullt samspel med en vuxen och känna närhet, rörelse och rytm får 
barnet en känsla för språkets form menar Eriksen Hagtvet (2006). När barnet lärt sig ramsan 
har det den kontroll som behövs för ett första steg mot språklig medvetenhet. Taube (2007b), 
professor i pedagogik som forskar om barns och ungdomars läsning, hävdar att det ger mycket 
bättre utgångsläge för barns läs- och skrivutveckling om barnen redan i förskolan får språk-
stimulering. Genom att leka med ord, ljud, klappa stavelser, lära sig rim och ramsor på ett 
lustfyllt sätt när barnen är intresserade och motiverade, läggs grunden för den språkliga med-
vetenhet som behövs för läs- och skrivinlärningen.  
 
Liberg (2006) som är en av Sveriges främsta läsforskare, belyser vikten av att stimulera barns 
metaspråkliga förmåga. Detta innebär att kunna prata om språket genom att använda sig av 
ord som språkljud, sats och mening. Forskning om barns sätt att kunna tala om språket kallas 
metalingvistik. Studier visar att förmågan hos barnet att kunna tänka och prata om språket har 
betydelse för barns läs- och skrivutveckling. Det är viktigt att stimulera denna förmåga och att 
medvetandegöra för barnen hur och varför man läser. Även Tornéus (2000) skriver att under-
sökningar från hela världen visar att språklig medvetenhet har stor betydelse för den kom-
mande läsinlärningen. Barn som inte kan rimma på nonsensord kan behöva hjälp att upptäcka 
språkets form skriver Lindö (2002). Författaren betonar att det är viktigt att detta sker i situa-
tioner som känns viktiga för barnen och tillsammans med vuxna. Liberg skriver om hur meta-
lingvistisk forskning genom studier funnit att äldre förskolebarn som inte kan förklara hur 
många och vilka ljud som finns i ett ord kan få problem. Om barnet i ett ord som exempelvis 
sol, inte klarar att få ihop de separata ljuden till ordet, ligger det i riskzonen för kommande 
läs- och skrivproblem i traditionell undervisning. Liberg påpekar här att det är viktigt att för-
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skolan står fast vid sin barnsyn att lärande ska ske på barnens villkor och inte styras av sko-
lans förväntningar för att passa in.  
 

3.2.2 Språkets betydelse 
Språket är ett redskap för att förmedla tankar, känslor och behov och livsviktigt för samspelet 
uttrycker Vygotskij (1934/1999). När man talar om språk tänker man mest på det talade eller 
skrivna ordet skriver Svensson (1998), men språk är så mycket mer. Språk är ett sätt att kom-
municera och bland annat talspråk, skriftspråk, kroppsspråk, teckenspråk, blissymboler och 
punktskrift ingår i begreppet språk. Det går även att kommunicera genom musik, dans, drama 
och olika konstformer. Johansson (2003) forskar om barns lärande och pedagogisk verksam-
het i förskola. Hon utrycker att språk är mer än de ord som uttrycks. Olika gester, minspel och 
tonfall är en del av människors personligheter och som uttrycker mycket. Bjar och Liberg 
(2003) menar att vi använder vårt språk för att förmedla behov, känslor och synpunkter till 
omvärlden men också för att utveckla tankeförmågan. Med hjälp av språket kan problem och 
svårigheter lösas genom att diskussioner kan föras med både oss själva och andra i vår om-
givning fortsätter Svensson. 
 
Kraven på goda språkliga förmågor som att tala, läsa och skriva är i dagens samhälle höga. 
Lindö (2002) betonar att språket är en förutsättning för att kunna tillägna sig kunskap. Resul-
tatet kan dock se olika ut beroende på vem det är som tillägnar sig kunskapen och i vilket 
sammanhang det sker.  Ett fungerande språk behövs för att göra sig förstådd och för att förstå 
omvärlden, vilket är en förutsättning för att klara sig i samhället. Genom språket ges männi-
skor möjlighet att skapa och utveckla sin identitet, nå samhörighet, kunna tillägna sig kunskap 
och att påverka. Språket är en del av vår identitetsutveckling skriver Svensson (1998), då vi 
genom vårt sätt att uttrycka oss, kan ge tecken om vilken geografisk-, ålders- och yrkesgrupp 
vi tillhör. Bjar och Liberg (2003) uttrycker att vi skapar förståelse av oss själva genom de 
sammanhang och relationer som vi ingår i. Vidare anser författarna att vi uttrycker oss på oli-
ka sätt i tal och skrift beroende på om vad och vem vi talar med eller skriver till.  
 
3.2.3 Språkutveckling 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) uttrycker att barns förmåga att kommunicera är 
medfödd och att språket växer fram och utvecklas tillsammans med vuxna och kamrater i bar-
nets omgivning. Även Tornéus (2000) och Strömqvist (2003) betonar att det är i samspel med 
sin omgivning där det ges möjlighet till varierad kommunikation med andra människor som 
barn lär sig och utvecklar sitt språk. Med en stimulerande omgivning fortsätter språket att 
utvecklas under hela livet menar Strömqvist, som forskar om samspelet mellan språk, kom-
munikation och tänkande i barns och ungdomars utveckling. 
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) skriver att redan vid födseln kommunicerar det 
lilla barnet med sin omvärld genom blickar, minspel, joller, skrik, gråt, skratt och gester. 
Vuxna i barnets omgivning tolkar och svarar på barnets uttryck, vilket gör att barnet tillägnar 
sig språket i samspel med sin omgivning. Små barns språk är beroende av sammanhanget och 
för att tolka det rätt behöver det talade språket kompletteras med kroppsspråk menar Söder-
bergh (1979). Det lilla barnet behöver höra språket samtidigt som det ser, för att koppla ihop 
att språk och verklighet hör ihop och dessutom att det upprepas i likadana situationer. Då kan 
barnet förstå att ord betyder något och vad de betyder. För barn som är döva eller sena i talet 
kan teckenspråk eller tecken till tal göra en avsevärd skillnad i deras möjligheter till kommu-
nikation, redan när barnen är mycket små hävdar Söderbergh. 
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Språkutvecklingen sker enligt Montessori (1987) i etapper och runt två och ett halvt års ålder 
behärskar barnet upp emot trehundra ord, för att i sexårsåldern ha ett ordförråd på flera tusen. 
När barnet är i treårsåldern kan barnet se på sin omgivning medvetet och barnet blir också 
mer språkligt medvetet. Om vi följer barnets naturliga språkutveckling och stöttar barnet i 
deras språkliga medvetenhet om språkets delar som fonem, stavelser, ordklasser och me-
ningsbyggnad, kan deras språkutveckling förenklas. Barn tillägnar sig även grammatiken be-
tydligt lättare och naturligare i fyraårsåldern än när de kommit upp i skolåldern. Montessori 
prövade att ge förskolebarn ordbilder som anknöt till barnens sociala miljö och till barnens 
erfarenheter. Barnen lärde sig fort och ville ha fler ord och större utmaningar. 
 
Enligt Ramey och Ramey (2004) är det är svårt för barn att ta igen språkliga brister fullt ut 
senare i livet om de halkat efter i sin utveckling. Barnets samlade erfarenheter från hem, för-
skola och andra miljöer barnet kommer i kontakt med avgör graden av kompetens hos barnet. 
Barn behöver redan i förskolan stimuleras och ges rikliga lärandetillfällen när det gäller språ-
ket för att utvecklas på ett bra sätt. En rik språkmiljö ger barnen bättre förutsättningar som de 
har nytta av, när de sedan ska lära sig läsa och skriva. Ett stort ordförråd och förståelse för ett 
mer avancerat talspråk och en fonologisk medvetenhet ger barnet ett bra utgångsläge för fram-
tiden. Att göra barnen uppmärksamma på texter, bokstäver, ljud och meningar redan i försko-
lan är viktigt, samt att förskolan håller en hög kvalitet. För att stimulera barnets kognitiva och 
språkliga utveckling ska pedagogerna uppmuntra barns utforskande lärande och uppmärk-
samma framsteg. En god läsförmåga är betydelsefull för att nå framgång i skolan fortsätter 
Ramey och Ramey. 
 
Lindö (2002) anser att barn behöver mycket stimulans för att utveckla sitt språk. Som vuxen i 
barnets omgivning kan man tänka på att berätta och förklara det man gör och vad som ska 
hända, vilket ger barnet en förståelse och möjlighet att tillägna sig ett stort ordförråd. Barnet 
lär sig språk i en miljö där det får höra talat språk skriver Svensson (1998). Personer i barnets 
omgivning talar till barnet och ofta utgår dessa samtal från det som betyder något för barnet 
och som är viktigt för situationen. Genom att uppmuntra barnen att berätta och prata mycket 
stimuleras det talade språket menar Taube (2007b).  
 
Utifrån en helhetssyn på barns lärande betonar Lindö (2002) vikten av att förena talande, lä-
sande och skrivande i sammanhang som barnet uppfattar som meningsfulla och viktiga. Taube 
(2007a) anser att ett sätt som stimulerar barns språkutveckling vidare, är att engagera barnet i 
samtal om det som händer bortanför här och nu situationen. Kraven på språket ökar då, efter-
som talaren måste sätta sig in i lyssnarens situation. Barns språk är ofta situationsbundet skri-
ver Liberg (2003b). Det är därför viktigt att barnet får möjlighet att samtala med personer i 
dess närmsta omgivning, som kan förstärka och sätta ord på det barnet ger uttryck åt. Till en 
början är det viktigt att tala om och knyta an till det som engagerar barnet, för att successivt 
utvidga samtalet. Ju äldre barnet blir, desto viktigare är det att barnet ges möjlighet att tala 
med personer som det inte känner så väl. Barnet måste då tänka på att uttrycka sig tydligt, 
vilket stimulerar språkutvecklingen.  
 

3.3 Omgivningens påverkan 

I barnets språkutveckling spelar flera faktorer in, som de miljöer barnet ingår i och de männi-
skor de möter i språkligt samspel.  
 

3.3.1 Miljöns betydelse 
Lindö (2002) framhåller att både hemmet och förskolan har stor betydelse för barns språkut-
veckling och språkliga medvetenhet, då grunden för utvecklandet av barns språkliga förmåga 
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läggs tidigt. Genom att skapa en miljö som är trygg och språkstimulerande kan språksvårighe-
ter förebyggas. Barn som växer upp i en språkstimulerande miljö har ofta ett rikt ordförråd 
och börjar många gånger skriva tidigt. Barn tillägnar sig språk i samspel med andra där hand-
ling förstärker språket. Betydelsen av att byta miljö för att prata utanför här och nu situationer 
är också otroligt viktig för att utveckla den språkliga medvetenheten, samt att möta många 
människor att prata med. Söderbergh (1979) beskriver i sin undersökning hur en flicka, 
knappt två år gammal, får ett mer utvecklat verbalt språk och använder sig inte enbart av ut-
pekande och situationsberoende uttryck, jämfört med en drygt två år gammal flicka. Den 
yngsta flickan använder mer substantiv som objekt och kan berätta om händelser utanför här 
och nu situationer så lyssnaren förstår. Hon utvecklar ett mer varierat språk och får större ord-
förråd som hon använder, samt pratar om det som varit och det som ska hända. Flickan för en 
dialog till skillnad från det äldre barnet som bara bekräftar med ord vad hon gör i stunden och 
ofta använder kroppsspråk för att förtydliga. 
 
Liberg (2006) framhåller vikten av att stimulera barnen barnens lärande genom att skapa olika 
rum för att väcka deras nyfikenhet. Genom att ordna skrivhörnor och uppmuntra barnen att 
lekskriva brev till sina kamrater eller till en vuxen, ökar också motivationen då skrivande till 
en mottagare ger mening åt aktiviteten. Att skriva ner texter till sånger, rim och ramsor och 
låta barnen få möjlighet att utforska texten, upptäcka bokstäver de känner igen, se likheter och 
olikheter på ett lekfullt sätt främjar utvecklingen. Liberg fortsätter med att betona barns skilda 
sätt att lära, vilket kräver att vi ger dem de redskap de behöver. Vissa barn lär sig genom att 
se, andra genom att höra eller genom att skriva och för en del barn underlättas inlärning ge-
nom att kommunicera verbalt med andra. Även Lindö (2002) påpekar betydelsen av att alla 
barn ska få undersöka på sitt sätt för att de ska utvecklas. För att väcka barnens intresse för 
böcker kan en trivsam läsmiljö ordnas skriver Dahlgren et al. (2006). Denna miljö ska inbjuda 
till att titta i och läsa böcker, både själv och tillsammans med andra. Böckerna bör finnas upp-
ställda så att de är inbjudande, lätt tillgängliga och inspirerar till högläsning eller till att bar-
nen själva tittar i dem. Böckerna bör varieras efter barnens intressen och bytas ut regelbundet.  
 
Vuxna i barnets omgivning som använder läsning och skrivning på ett naturligt sätt i varda-
gen, är goda förebilder. Genom att visa att man själv läser och skriver, kan barnet få uppfatt-
ning av att det är viktigt och det kan väcka nyfikenhet inför att själv vilja läsa och skriva 
(Lindö, 2002). Rik tillgång på bra böcker och sagoberättande av vuxna som är engagerade och 
läser med inlevelse för barnen, sprider ett intresse för läsning och för det skrivna ordet. Bar-
nens ordförråd ökar och genom att utgå från bokens värld och koppla den till sin egen, kan 
boken bli stöd för språkutvecklande samtal om barnens egna upplevelser. Det kan även leda 
till samtal om hur det var för länge sedan och inspirera till att fantisera om framtiden. Tillgång 
till material för dramatisering ger nya infallsvinklar och nya berättelser som den vuxna till-
sammans med barnen kan skriva ner (Taube, 2007b). 
 
Eriksen Hagtvet och Pálsdóttir (1993) skriver att dela in barnen i mindre grupper ger bättre 
förutsättningar för att alla barn ska få chans att vara språkligt aktiva. I Johanssons (2003) 
forskningsrapport som bygger på en undersökning om den pedagogiska verksamheten för de 
yngsta barnen i förskolan, framkom det att pedagoger förhåller sig olika till hur barns språk 
bör stimuleras. De flesta pedagoger ansåg att det är viktigt att ta tillvara de situationer som 
uppstår i förskolans vardag till att samtala medvetet med barnen. Genom att organisera var-
dagssituationer och aktiviteter så att barnen är i mindre grupper, kan bra tillfällen till sampel 
mellan barn och pedagog uppnås. Där kan samtalet komma mer i fokus.  
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Genom att läraren ordnar en stimulerande miljö runt barnet skapas förutsättningar till indivi-
duellt lärande menar Montessori (1987). De första sex åren anser Montessori är livsviktiga för 
det livslånga lärandet och för hur barn med omsorg och stöd kan ta in kunskap. Barnet bär på 
en inre kraft att vilja lära sig och klarar att självständigt tillägna sig ett fullständigt språk utan 
att vara medvetet om det. Det krävs en språklig miljö för att barnet ska tillägna sig begrepp, 
satser, ljud och förståelse för hur språket är uppbyggt. Att orden kan ändra betydelse beroende 
på betoning, sammanhang och ordföljd. 
 

3.3.2 Pedagogens roll                                                                                                                                                                                                                                                               
Barn lär sig språket bäst genom att de får utforska det själva och att rätta barnets felsägningar 
i form av brytnings- eller uttalsfel, gör inte att barnets språk utvecklas. Genom att den vuxne 
bekräftar det barnet säger genom att återupprepa med rätt böjningsform eller uttal får barnet 
möjlighet att på egen hand så småningom förändra till rätt uttryck. Att direkt kritisera fel leder 
inte till språkutveckling, utan kan snarare hämma den. Att upptäcka språket ska vara roligt 
och barnet ska uppmuntras att utforska och leka aktivt med språket (Söderbergh, 1979).  
Genom att den vuxne i samtal med barnet använder ett beskrivande och förklarande språk 
med utvecklat ordförråd, stimuleras barnets språkliga medvetenhet. Att samtala om händelser 
som barnet varit med om tidigare eller som barnet ska uppleva snart, är också en viktig faktor 
anser Söderbergh (1979). Barnet måste använda ett mer uttrycksfullt språk för att den vuxne 
ska förstå. För att barnet ska känna motivation är det en fördel om barnet får berätta för någon 
som inte vet vad som hänt i den aktuella situationen. Genom att ge barnet fraser eller ord som 
stöd för berättelsen att utgå från, underlättar det för barnet att minnas och berätta. För att bar-
nets språkutveckling ska stimuleras på ett bra sätt krävs att vuxna dagligen ger varje barn rik-
liga tillfällen till kvalitativa samtal menar Söderbergh. När små barn leker och samspelar med 
varandra använder de ofta enkla fraser och kroppsspråk för att förstå och göra sig förstådda. 
Vuxna har ett ansvar att förbereda barnen för att kunna klara sig språkligt även i andra, mer 
krävande sammanhang. 
 
Arnér och Tellgren (2006) har genomfört en studie i syfte att undersöka hur barn ser på sin 
tillvaro tillsammans med vuxna. I undersökningen har det visat sig att barn gärna har samtal 
med vuxna och kamrater. Men många gånger verkar barn uppleva att tiden inte räcker till för 
att de ska hinna utveckla samtal med vuxna. Författarna betonar att för att vara delaktig i sam-
tal med barn måste vuxna vara intresserade, ställa frågor samt ha en vilja till samspel. Vid 
samtal mellan barn och vuxna är det viktigt med ömsesidighet. Goda samtal kan komma till 
stånd när den vuxne möter barnet med intresse och inlevelse och barnet känner förtroende för 
den vuxne.  
 
Lundberg (2006) betonar vikten av att barnet möter läsning med glädje, lust och nyfikenhet. 
Då blir lärandet lättare och barnet intresserat av att läsa mer. Pedagogen har här en viktig roll 
att erbjuda barnen texter som är spännande, fantasifulla och anpassade efter barnen. Enligt 
Montessori (1987) har vuxna ett stort ansvar att undanröja hinder och ge barnet rätt stöd för 
att ta till vara de kreativa krafter barnet har. Läraren ska kunna entusiasmera och inspirera 
barnen till aktivitet. Om vi erbjuder barnet aktiviteter som intresserar det och som bygger vi-
dare på barnets tidigare erfarenheter, ger det motivation och lust till att sträva efter nya erfa-
renheter. Genom att ge barnet konkret material kan det få utlopp för sin vetgirighet menar 
Montessori. Miljön runt barnen ska vara strukturerad och stimulera fantasi och kreativitet och 
underlätta för dem att koncentrera sig. Läraren måste vara lyhörd och uppmärksam för att inte 
störa barnet som arbetar koncentrerat. 
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Dahlgren et al. (2006) betonar att lärare behöver ha goda kunskaper om hur barn lär och om 
det ämne som barnet ska erövra kunskaper i, för att kunna skapa möjligheter för barnet att 
tillägna sig kunskap. Om läraren känner sig trygg i sin roll och skapar goda relationer med 
barnen, leder det enligt Taube (2007b) till en positiv lärandemiljö för barnen. Vuxnas rimliga 
förväntningar på barnet och uppmuntrande stöd, gör också att barnens självbild stärks och de 
motiveras att sträva mot nya mål i sin utveckling fortsätter Taube. För att barnet ska våga ut-
trycka sig behöver det mötas av respekt och uppmuntran när det talar menar Taube (2007a). 
Barnet måste känna att det som han eller hon uttrycker, upplevs som viktigt och betydelsefullt 
av omgivningen.  
 

3.3.3 Samspel 
Lindö (2002) uttrycker att språket utvecklas vid samspel med andra i vår omgivning. Det är 
därför betydelsefullt att det finns vuxna i barnets närhet som är engagerade och bekräftar och 
stöttar barnet. Detta skriver även Johansson (2003) om i sin forskningsrapport. Barnet behö-
ver bekräftelse genom att vuxna lyssnar uppmärksamt samtidigt som man har ögonkontakt 
med barnet. För att utveckla den språkliga medvetenheten är det viktigt att ställa frågor, upp-
repa och utöka det barnet talar om samtidigt som barnet måste ges tid att uttrycka sig. Vidare 
betonar författaren att samtal mellan barn och vuxna bör bygga på en ömsesidighet där allas 
ord är viktiga. I samspelet är alla barn betydelsefulla.  
 
Montessori (1987) hävdar att barnet under de första åren lär sig omedvetet, för att under de 
senare förskoleåren ta till sig kunskaper mer medvetet och utveckla sin förmåga att tänka och 
förstå. Genom leken bearbetar barnen sina tankar och får utlopp för sin fantasi. Rollekens 
betydelse för språket är enligt Söderbergh (1979) enorm då barnet bearbetar erfarenheter från 
andra miljöer och situationer och får möjlighet att gå utanför sin egen värld. I fantasins värld 
får barnet andra roller och kan använda ett annat språk i rollsamspel eller i dialog med sig 
själv. Paralingvistiska uttrycksmedel som förstärker det som sägs är röstvolym, hur fort man 
talar, betoningar, rytm och rösthöjd. I samspel med andra barn i till exempel rollek använder 
sig barnen medvetet av detta när de härmar andra personer hävdar Söderbergh.  
 
I leken använder barnen de kunskaper och erfarenheter de tillägnat sig i de miljöer och kultu-
rer de varit delaktiga anser Vygotskij (1930/1995). Genom egna erfarenheter i leken, kan för-
ståelse för omvärlden utvecklas menar Kullberg (2006). Barnen deltar tidigt i livet i olika le-
kar. Ordkunskap och ordförråd utvecklas i lekens värld genom att ord och handling blir till 
förståelse. Liberg (2003b) skriver att rollekar är viktiga för barnets utveckling. I rollekar ges 
barnen möjlighet att prova olika roller samtidigt som egna erfarenheter bearbetas. Barns sam-
spel vid lek ger många tillfällen till att samtala med varandra och det händer att situationer 
uppstår där barnen leker i och med språket.   
 

3.4 Språkets betydelse för ett fortsatt lärande 

Språket är viktigt för läs- och skrivinlärningen och den matematiska inlärningen och för att 
kunna tillägna sig kunskap över huvud taget. Om barnet ska lyckas i sitt lärande och ha moti-
vation att lära behöver barnet känna självtillit och en tro på sig och sin förmåga. 
 

3.4.1 Självtillit 
Barnet anpassar sig och socialiseras in i den miljö det föds, samt anammar dess språk och 
traditioner enligt Montessori (1987). Kvaliteten på omhändertagandet av barnet ända från 
födseln är grundläggande för barnets fortsatta utveckling och självtillit. Barnet har en önskan 
och vilja att bli självständigt och om barnet omges av en kärleksfull, tillåtande och stimule-
rande miljö, inspireras barnet till lärande. Genom att vuxna i barnets omgivning svarar på 
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barnets uttryck som meningsfulla och intressanta, läggs grunden för att barnen ska tro på sig 
själv som en språklig samtalspartner skriver Liberg (2003b). Självtillit och lust till lärande är 
enligt Kullberg (2006) oerhört viktigt för att barnet ska känna motivation. Att känna tillit till 
sin egen förmåga, är betydelsefullt när man ska lära sig att läsa och skriva. Taube (2007b) 
betonar att om barnen möts av respekt från omgivningen och välvilja, vågar även de barn pra-
ta som kan ha svårigheter att uttrycka sig. Då lärare förmedlar till barnen värderingen att alla 
ska mötas av respekt och få säga sin mening och själv lyssnar aktivt och barnet känner att det 
ges tid och stöd när det behövs, stärks barnens självförtroende. 
 
För att lärandet ska fungera bra är det angeläget att förutom att ha en språklig medvetenhet 
och motivation, också använda effektiva strategier. Barn som inte tror sig klara av att lösa ett 
problem, tappar lusten att försöka av rädsla för misslyckanden. Motivationen sjunker och bar-
net undviker helst att ställas inför likartade uppgifter istället för att övervinna problemen och 
gå stärkt ur situationen. Barnets självförtroende försämras, vilket kan ge effekter även på 
andra områden. Vid lärande samverkar barnets förmågor och grad av deltagande, med uppgif-
tens form och hur lösningen ska presenteras. För att barn ska ha kvar sin nyfikenhet och lust 
att lära behöver de känna att de kan lyckas. Vid ständiga misslyckanden värderar barnen sig 
själva negativt och de undviker liknande situationer om de kan. De övervinner inte problemen 
de ställs inför som kan leda till utveckling av lärandet (Taube, 2007b). 
 
Läsning kommer inte naturligt uttrycker Taube (2007b), utan barnet behöver vägledning för 
att kunna knäcka koden. Det är viktigt att ge barnen förutsättningar för att lyckas. När barn 
börjar bli medvetna om det talade språket och kan urskilja ljud, höra och se likheter och skill-
nader i ord, finns förutsättningarna för att kunna lära sig läsa och skriva. De kan höra stavel-
ser, rimma på ord och är uppmärksamma på uttalsavvikelser. De flesta barn behöver hjälp för 
att komma underfund med språkets fonologi och med tidig språklek under förskoleåren ger vi 
barnen en bra grund för läs- och skrivinlärningen menar Taube. Idag anses förskolebarn vara 
mer kompetenta när det gäller sitt eget lärande. Barn som under de senare förskoleåren ställs 
inför problemlösning som ligger nära deras egna intressen och kunnande använder sig ofta av 
olika strategier för att lösa uppgifter uttrycker Taube. 
 
3.4.2 Läs- och skrivinlärning 
Enligt Taube (2007a) ger goda kunskaper i att läsa, bättre förutsättningar för att tillägna sig 
kunskap. Dagens samhälle ställer höga krav på god läsförmåga och dessa krav ser ut att öka i 
det informationssamhälle som vi har idag. En bra läsförståelse är en grundförutsättning för att 
klara de flesta av skolans ämnen. Att vara en god läsare ger större möjlighet till vidare studier 
som kan leda till ett arbete som man önskar och till att vara en samhällsmedborgare som kan 
agera och påverka. Vidare uttrycker Taube att ett rikt ordförråd, kännedom om bokstäver, 
förmåga att uppmärksamma språkljud, samt att ha en lust för att läsa är viktiga förutsättningar 
för en positiv och tidig läsinlärning. Ett medvetet arbete med språklekar i förskolan av lärare 
med goda kunskaper kan underlätta barnens läsinlärning. Att ha tillägnat sig ett rikt ordförråd 
har visat sig ha stor betydelse för läsutvecklingen fortsätter författaren. För att tidig läsinlär-
ning ska nå lyckosamma resultat, är det viktigt att barnet utvecklar medvetenhet om sitt talade 
språk, att det utvecklar språklig medvetenhet. Smith (2000) framhåller att det som driver barn 
att vilja läsa är en önskan om att kunna och det har inget med belöningar eller beröm att göra. 
Skriftspråket ska vara meningsfullt och barnen ska förstå vad som skiljer skriftspråk från tal-
språk för att barn ska kunna lära sig läsa. 
 
Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) beskriver hur lärare i förskolan kan förbereda bar-
nen för kommande läs- och skrivinlärning genom att göra barnen uppmärksamma på symbo-
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ler samt hur de kan användas i samband med bilder i till exempel temaarbeten för att kommu-
nicera med andra. Genom att läraren ställer öppna frågor där barnen får reflektera och komma 
med egna lösningar, utvecklas både tankar och problemlösningsmodeller. Att sedan göra egna 
böcker i ämnet och antingen skriva själv eller få hjälp med texten är något även förskolebarn 
kan. Finns ett intresse för bokstäver och ord ska barnet uppmuntras att utveckla sina färdighe-
ter. Barnen behöver ofta vägledning för att bli medvetna om vad läsning och skrivning är och 
hur skriven text kan användas. När läraren ställer frågor till barnen i Pramling Samuelssons 
och Mårdsjös forskningsstudie om vad läsning och skrivning är, börjar de reflektera och bar-
nens olika svar ger nya idéer till andra barn. Barnens förståelse för begreppen förändras och 
utvecklas med nya erfarenheter. 
 
Liberg (2003b) uttrycker att användandet av olika sinnen kan gynna läsandet och skrivandet. 
Genom att få samtala, lyssna, dramatisera, skriva för hand eller på dator, rita och måla det 
man läser och skriver om, kan texten lättare förstås. För att barnet ska kunna lära sig att läsa 
och skriva behöver det enligt Lindö (2002) kunna gå utanför här och nu situationer och inte 
bara förstå det som förekommer i den aktuella situationen. Liberg (2003a) betonar vikten av 
lässamtal. Detta kan man göra redan med det lilla barnet vid högläsning genom att knyta saker 
och ting i böcker till saker som finns i barnets närmaste omgivning. Detta kan utökas till att 
samtala om händelser och situationer som barnet självt varit med om. Så småningom kan man 
försöka leda barnets intresse och uppmärksamhet både framåt och bakåt i texten genom att 
fråga vad barnet tror kommer att hända och om barnet kan återberätta det som lästs. Detta 
antas ha betydelse för barns möjligheter att lyckas i sin läs- och skrivutveckling.  
 
Dahlgren et al. (2006) uttrycker att det är viktigt att lärare i barnets närvaro är insatta i skrift-
språkets processer. Denna kunskap behövs för att kunna möta varje barn där det befinner sig 
och ge stimulans, vägledning och uppmuntran, för att ge barnet möjlighet att erövra skrift-
språket. Det är lärarens ansvar att fånga barnets intresse och stödja det. Skriftspråket bör pre-
senteras för barnet i vardagliga situationer som upplevs meningsfulla av barnet. Liberg (2006) 
menar att erbjuda material som barn behöver för att kunna skriva ner, själv eller med hjälp av 
en vuxen, en berättelse kring det de ritar och målar ger ett extra värde. Genom att dokumente-
ra och kanske sätta upp bilden på väggen ger det ytterligare möjligheter till reflektion och 
utvecklande samtal. Vid studier av hur barn lär sig läsa och skriva i konkreta situationer fann 
forskarna under slutet av 1960-talet att de båda förmågorna är beroende av varandra skriver 
Liberg. Genom att läsa stimuleras den skriftspråkliga utvecklingen och genom att skriva sti-
muleras läsningen.  
 
Söderbergh (1997) skriver om hur en språkforskning kallad Emergent Literacy har kommit 
fram till att barn som vistas i en förskolemiljö där skrivande och läsande ingår som en naturlig 
del, visar intresse för att själva börja utforska färdigheten att läsa och skriva. Från tidig lek-
skrivning och lekläsande övergår barnen alltmer till att skriva riktiga ord och meningar samt 
att läsa själva. Emergent Literacy kan förklaras som vägen fram till skriftspråkande. Emergent 
Literacy-forskningen framhåller vikten av att barnet får vägledning av redan läskunniga män-
niskor i deras omgivande miljö. Till skillnad från Emergent Literacy-forskningen har en lik-
nade forskning, Literacy from Infancy, funnit att små barn klarar av att självständigt upptäcka 
det skrivna språket mycket snabbare. Detta genom att de stimuleras till lustfylld lek i samspel 
med andra, med hela ord som har anknytning till barnets begreppsvärld. Ord som är betydel-
sefulla för barnet. Med denna metod kan barn redan vid två års ålder lära sig ord och läsa 
självständigt långt före skolstarten. Söderbergh hänvisar här till svenske kyrkoherden Cad-
mus, som redan år 1800 förde ut sina tankar och erfarenheter om barns tidiga läsning genom 
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helordsmetod. Cadmus betonade också vikten av att barnets självlärande skulle ske genom lek 
i samspel med en vuxen och utgå från barnets intresse och bygga på ord som barnet förstår.  
 
3.4.3 Matematisk förståelse 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) uttrycker att språk och lärande utvecklas i samspel 
med varandra. Små barn lär sig dagligen nya saker i olika situationer och i möten med männi-
skor. I kommunikation med vuxna och andra i dess omgivning skapas det mening och en möj-
lighet att göra världen begriplig, vilket har stor betydelse för den matematiska förståelsen. 
Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2006) möts barn dagligen av en mängd matema-
tiska begrepp i sin vardag. När vuxna i barnets omgivning är delaktiga i barnets upplevelser 
kan vi sätta språk och matematiska begrepp på dem. Sterner (2007) menar att en av lärarens 
viktigaste uppgifter i förskolan är att kommunicera med barn om det som sker, för att främja 
att språket utvecklas. Genom att föra en dialog med barnet där man benämner och sätter ord 
på det som händer runt omkring och på barnets egna upplevelser och känslor, kan språk och 
handling bilda en helhet. För att så småningom klara sin vardag i skolan är det enligt Kullberg 
(2006) viktigt att förstå grundläggande begrepp som först, i mitten, sist, bakom, framför osv. 
Dessa begrepp kan övas i förskolans vardagliga situationer och i lekar. 
 
Emanuelsson (2007) anser att det är viktigt med högläsning. Att läsa högt för barn ger dem 
möjlighet att tillägna sig nya ord och begrepp, vilket ger ett rikare språk. Detta underlättar för 
att förstå matematik. Vidare uttrycker Emanuelsson att det finns matematik i alla barnböcker 
som lärare bör rikta barnens uppmärksamhet mot, vilket kan ge barn och vuxna gemensamma 
matematikupplevelser. Här gäller det att vuxna själva kan se och ta tillvara den matematik 
som finns i böckerna och åskådliggöra det för barnen. Emanuelsson betonar att det är oerhört 
viktigt att lärare har kunskap och medvetenhet om språkets betydelse för läsinlärning, läsför-
ståelse och matematisk inlärning. 
 

3.5 Pedagogiska verktyg 

Med lustfylld lek och lärande aktiviteter utifrån barnens intressen skapas förutsättningar för 
lärande. Barn blir motiverade när aktiviteter känns meningsfulla och utmanande. 
 

3.5.1 Språklek  
Taube (2007a) skriver att undersökningar visar att läs- och skrivsvårigheter kan förebyggas 
med hjälp av språklekar som stegvis ökar i svårighetsgrad. Ju tidigare man börjar leka och 
experimentera med ord och ljud desto större förutsättningar har barnen att bli medvetna om 
språkets form. Enligt Svensson (1995) bör språklekar ingå i förskolans vardag. Tillfällen med 
språklekar bör helst genomföras dagligen för att barnen inte ska glömma övningarna. Språk-
lekarna behöver varieras, samtidigt som det också är viktigt att de upprepas och ökar i svårig-
het. Vidare betonar författaren att det ska vara roligt att leka med språket. Granberg (1999) 
uttrycker att rim och ramsor stimulerar till att ordförrådet ökar, rytmkänslan och finmotoriken 
tränas samt att barnet förbereds för läs- och skrivinlärning. Enligt Lundberg (2007) har forsk-
ningen inte visat att lek med rim och ramsor skulle ha positiv inverkan på läsinlärningen. Lek 
med rim och ramsor är ändå viktigt för att barnen ska bli fonologiskt medvetna och uppmärk-
samma på hur orden låter, istället för att bara tänka på vad orden betyder. Att rimma ger även 
språkglädje i förskolan och är lämpligt för barn i fyra- femårsåldern som ofta älskar att rim-
ma. 
 
Taube (2007a) skriver om Bornholmsprojektet som visade att den språkliga medvetenheten 
hos barn kunde stimuleras med språklekar, rim och ramsor. Genom att använda språklekar 
kunde läsinlärningen underlättas och lässvårigheter förebyggas. Lundberg (2007) påvisar hur 
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ett arbetssätt som först prövats i förskolegrupper på den danska ön Bornholm, gett barn en 
bättre grund för läsinlärning. Bornholmsmodellen som använts framgångsrikt under snart tju-
go års tid i svenska förskolor, främst förskoleklasser, bygger på att använda språklek för att 
läsinlärningen ska gå smidigare och minska risken för de barn som annars kan få problem 
med att lära sig läsa. Genom att ägna ungefär en kvart om dagen under en sammanhängande 
period på cirka femton veckor till språklek, blir barnen mer språkligt medvetna. De får genom 
att leka med språket på ett meningsfullt och lustfyllt sätt en förståelse för språkljud, meningars 
uppbyggnad och hur ord kan delas eller sättas samman. 
 
Lundberg (2007) ger förslag på hur arbetet med språklekar kan läggas upp och anser att det 
kan vara lämpligt att börja med att låta barnen lyssna till olika ljud för att öva uppmärksamhe-
ten. Nästa steg kan vara att genom språklek få barnen uppmärksamma på meningar och hur de 
kan delas i ord, samt att se ordets form och inte bara dess innehåll. Vidare är det lämpligt med 
språklekar för att kunna urskilja vilket ljud ord börjar eller slutar på. Språklekar för att kunna 
dela upp ett ord i de olika ljuden eller att sätta samman alla ljuddelar till ett ord. Slutligen kan 
språklekar användas för att barnen ska förstå vilka bokstäver, tecken, som representerar varje 
ljud. 
 
Grafon är ett material för språkljudslek i förskolegrupp som utarbetats utifrån kunskapen om 
att det är många barn som möter skolan med brister i sitt tal och språk. Det är viktigt att ha 
förmågan att kunna höra och skilja på olika språkljud, att vara fonologiskt medveten. Med 
materialets hjälp finns möjlighet att på ett lekfullt sätt stimulera och utveckla barnet till fono-
logisk medvetenhet. Bokstavsljuden kopplas samman med bild, lyssnande, rörelse och härm-
ning för att barnen ska få uppleva med flera sinnen. Materialet bör användas regelbundet un-
der korta stunder och i grupp för att ingen ska behöva känna sig osäker (Nyman-Johansson, 
2002). 
 
3.5.2 Litteratur  
Svensson (1995) menar att böcker är ett bra redskap för att ge barn ett rikt språk. Genom 
böckernas värld kommer barnen i kontakt med olika språkliga uttryckssätt då författare ut-
trycker sig på olika sätt. När barn får lyssna på och samtala om böcker utvecklas språket, fan-
tasin stimuleras och nyfikenhet för skriftspråket väcks. Taube (2007a) uttrycker att högläsning 
främjar barnets ordförråd, då barnet genom böcker möter ord som det inte stöter på i vardagli-
ga samtal. Högläsning kan ge ännu mer om den som läser högt stannar upp och samtalar med 
barnet om det som lästs. Författaren betonar också att högläsning kan väcka barnets nyfiken-
het och intresse för böcker, vilket kan inspirera barnet till att själv vilja lära sig läsa. Barn lär 
på olika sätt och lärarens uppgift är att se var barnet befinner sig och ge barnet rätt utmaningar 
utefter det menar Eriksen Hagtvet och Pálsdóttir (1993). Genom att följa bokens text med 
fingret ord för ord, uppmärksammas barnet på att text och tal hör ihop.  
 
Lundberg (2007) framhåller att högläsning ger möjlighet till samtal om innehållet och att kny-
ta det till saker som har hänt eller som ska hända. Detta stimulerar språkutvecklingen hos bar-
net och även begreppsutvecklingen. Barnen möter ett tydligare och mer utvecklat språk än vid 
vanliga samtal, med fler nya ord. De får också en uppfattning om berättelsers uppbyggnad och 
struktur, som inledning, handling och avslutning. Lundberg betonar hur viktig högläsning är 
även för uppbyggnad av ordförråd och att den tränar barnet i uppmärksamhet, koncentration 
och uthållighet, vilket är viktiga egenskaper som behövs vid läsinlärning. Lindö (2002) har 
forskat om att använda sagor och skönlitteratur i undervisningen. Barnen gavs rikligt med 
tillfällen till högläsning och samtal. Barnen uppmärksammades på strukturen i sagor och litte-
ratur och resultatet från forskningen tyder på att barnens förmåga att återberätta övades upp. 
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Detta underlättar barnets förmåga att skapa egna berättelser, både muntligt och skriftligt och 
läsförståelsen stimuleras.  
 

3.5.3 Ordbilder                                                                                                                         
I Nya Zeeland används helordsinlärning framgångsrikt vid läsinlärning och denna metod är 
idag alltmer vanlig även här i Sverige enligt Taube (2007b). Genom att lära sig hela ord istäl-
let för bokstav för bokstav får barnen ett meningsfullt lärande redan från starten. Högläsning 
ur storbok där alla barn kan ta del av berättelsen genom att både se och höra, gör att barnen 
blir engagerade. För att barnet ska lyckas lära sig läsa och skriva med hjälp av helordsmetod, 
krävs det menar Liberg (2006) att orden är betydelsefulla för barnet. Enligt Davidsson (i 
Borgström, 2006) som studerat femtio nybörjarläsare, börjar barn läsa med en kombination av 
olika lässtilar. Nybörjaren läser ofta vanliga ord direkt genom att de känner igen det som en 
bild. 
 
Einarsson (2004) beskriver hur små barn i Öjaby förskola lär sig att läsa och skriva enligt hel-
ordsmodellen som bygger på Söderberghs forskning om tidig läsning. I Öjaby förskola har de 
arbetat med ordbilder som en naturlig del i den övriga verksamheten. Genom leken med ord-
bilder får barnen möjlighet att själva utefter egna erfarenheter knäcka koden för att kunna läsa 
och skriva. Med ord som anknyter till barnens värld och är meningsfulla för dem sker lärandet 
i ett sammanhang. Ett ökat intresse och engagemang för hur pedagogen i förskolan kan stimu-
lera barnens språkliga medvetenhet växte fram genom denna modell, skriver Einarsson. 
                              

3.5.4 Språkmaterial           
Liberg (2006) ger som förslag att samla föremål i bokstavsburkar för att stödja den gramma-
tiska förmågan även hos förskolebarn. Barnen görs delaktiga genom att de aktivt får bidra 
med föremål till burkarna och burkarna inbjuder till lärande lek om vilka ord som börjar på 
samma bokstav. Genom att använda glasburkar och ställa dem väl synliga i alfabetisk ord-
ning, ger man ytterligare en dimension till lärande. 
 
Ett redskap som ofta används i förskolan är enligt Johansson (2003) språkpåsar eller språklå-
dor. Dessa påsar och lådor kan innehålla konkret material till sånger, ramsor och sagor för att 
väcka barnens intresse samt tydliggöra ord och uppmärksamma olika begrepp. Genom att 
väcka barnens intresse med spännande moment och överraskningar kan inlärning av ord och 
begrepp stödjas och underlättas. Eriksen Hagtvet och Pálsóttir (1993) uttrycker att sagor kan 
berättas visuellt. När sagan berättas tas hjälp av bilder som sätts på väggen eller av tredimen-
sionella figurer och saker som förstärker de betydelsefullaste orden i berättelsen. Detta gör att 
sagan blir synlig för barnen. Under tiden sagan berättas eller läses, visas och flyttas figurer 
och saker utifrån berättelsens handling. Genom att berätta sagor med rekvisita ges barnen 
möjlighet att uppleva med flera sinnen som syn, hörsel och känsel. Flera barn kan se sagan 
samtidigt, vilket kan ha positiva effekter på koncentrationen, som dessutom bevaras lättare än 
vid högläsning utan konkreta saker och figurer.  
 
TAKK är benämning för Tecken för stöd i kommunikation för personer med språkstörning. 
Vid en eventuell språkstörning kan barnets tal och kommunikation komma igång med hjälp av 
tecken som görs med händerna. Rörelserna är lätta att uppfatta och lätta att känna igen. Teck-
nen kan underlätta för barnet att lära sig ord och att själv börja uttrycka sig. Barnet ges möj-
lighet att öva språket på en enkel nivå och kan vara en länk till ett språk att kommunicera 
med. Samtidigt som man använder tecken talar man som vanligt. De viktigaste orden i talet 
förtydligas med hjälp av tecken. Genom att flera personer i barnets omgivning kan använda 
aktuella tecken ges barnet större möjlighet att kommunicera och uttrycka sig. Vuxna i barnets 
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omgivning har en viktig roll i att uppmuntra barnet vidare i sin utveckling genom att lära sig 
ord som är betydelsefulla och viktiga för barnet (Heister Trygg, 2006). 
 
För att tidigt kunna uppmärksamma de barn som har problem med inlärning av språk finns det 
ett arbetsmaterial för förskolan. Tidig registrering av språkutveckling, TRAS, kommer ur-
sprungligen från Norge. Detta är ett verktyg för förskollärare för att kunna sätta in resurser 
tidigt när de ser att något barn behöver extra stöd (Klepstad Faerevaag, 2004). Fördelen är att 
då förskollärarna blir medvetna om vad de ska observera och hur de ska gå vidare utifrån de 
resultat de får, får barnen hjälp tidigt och i de vardagliga situationerna på förskolan. Förskol-
lärarnas kompetens höjs. De språkområden som ingår i TRAS är samspel, kommunikation, 
uppmärksamhet, språkförståelse, språklig medvetenhet, uttal, ordproduktion och menings-
byggnad. Frost (2004) beskriver språklig medvetenhet som att kunna reflektera över språkets 
innehåll och form. När barn börjar fråga om språket är det angeläget att vi vuxna bekräftar 
barnets intresse och uppmuntrar det. Om barnet inte visar intresse för rim och ramsor och 
sånglekar vid två- treårsålder och har svårt att komma ihåg ramsor och sånglekar vid tre- fyra-
årsåldern, kan det vara ett tecken på att barnet har svårigheter. Genom att använda sig av 
språklek mer intensivt i mindre grupper i vardagliga situationer kan vi väcka intresse hos bar-
net. Upprepning är viktig menar Frost och genom språklekar får barnen också en känsla för 
rytm. Han betonar att språkleken ska vara barnens lek och att de ska känna att de kan och att 
det är roligt. Vid fyra- femårsåldern börjar många barn att lekskriva och det är då betydelse-
fullt att vi pedagoger stimulerar det. 
 

3.6 Teorier kring barns språkutveckling 

Eftersom kunskap är föränderlig, är det intressant att framförallt se vad som skrivs i litteratur 
och texter som bygger på ny forskning. Erfarenheten vi nu har genom utbildning till lärare i 
förskola, har däremot visat att mycket av de slutsatser som forskare kom fram till för länge 
sedan fortfarande håller. Det finns många teorier om hur barn tillägnar sig språk. Två bety-
dande teoretiker inom pedagogisk verksamhet är Lev S. Vygotskij och Jean Piaget. I deras 
synsätt finns både likheter och skillnader, och båda teoretikerna utgår från att språket och tan-
kens utveckling hör ihop. Enligt Evenshaug och Hallen (2001) anser både Vygotskij och Pia-
get att det är barnet själv som skapar sin kunskap.  
 
Enligt Vygotskijs (1934/1999) sociokulturella perspektiv lär sig barnet till stor del språk ge-
nom att imitera andra. Samspel, kultur och miljö har stor betydelse på den kognitiva utveck-
lingen, med minnesfunktion, förmåga att reflektera och lösa problem. Tillsammans med lära-
ren eller andra personer med mer erfarenhet, kan barnet lära sig nytt för att sedan kunna an-
vända den nya kunskapen på egen hand. Vygotskij menar att det är i den ”närmaste utveck-
lingszonen” (s.330) lärande sker, men barnet måste ha nått en viss mognad för att kunna ut-
vecklas. Vygotskij är enig med Piaget om att det barnet tänker är mer utvecklat och utförliga-
re än det barnet säger, men till skillnad mot Piaget anser Vygotskij att språket stödjer tankeut-
vecklingen. 
 
Vygotskij (1934/1999) talar om hur barnet använder sig av egocentriskt tal, ett språk för sig 
själv, för att bearbeta de nya intryck och begrepp barnet möter. Det egocentriska språket hjäl-
per barnet att utveckla det inre talet, tänkande och problemlösningsförmåga. Egocentriskt 
språk är vanligt i förskoleåldern, men kan även förekomma senare när barnet ställs inför nya 
problemsituationer. Barnets begreppsbildning börjar med att barnet lär sig ordets namn skri-
ver Vygotskij. Successivt knyter barnet mer information om begreppet och med barnets ut-
veckling av medvetenhet, tänkande och förmåga att jämföra, utvecklas också kunskapen om 
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det. För att det ska bli ett meningsfullt lärande hos barnet, måste det vara medvetet om ordet 
och dess innebörd och inte vara ett utantillärande. Med medveten undervisning är det möjligt 
att lära barn nya begrepp. Dessutom leder de nya erfarenheterna tillsammans med tidigare 
erfarenheter ofta till utveckling av tidigare begrepp hos barnet.  
 

Då barnet klarar att till exempel namnge bokstäverna och lagra det i minnet och om barnet 
kan koncentrera sig på sådant det egentligen inte spontant är intresserat av, finns förutsätt-
ningar för inlärning menar Vygotskij (1934/1999). När barnet kan tänka och se sambanden 
mellan ljuden och de skrivna symbolerna är det också möjligt för barnet att lära sig skriva. 
Med förmåga att skilja ut ljud och språkets olika delar blir de medvetna om språkets former 
och betydelse. 
 
Evenshaug och Hallen (2001) beskriver Piagets teori som utgår från att tänkandet påverkar 
barns språkliga utveckling. Piaget betonar människans samspel med saker och händelser i 
dess omgivning. Barn skapar själva kunskap och förståelse då de ställs inför konkreta uppgif-
ter som de kan se och göra. Enligt Svensson (1998) menar Piaget att barnet lär sig om världen 
genom upplevelser och erfarenheter, som det erfar med alla sina sinnen. Dessa upplevelser 
och erfarenheter fogas samman och utvecklar tänkandet. Evenshaug och Hallen skriver att de 
första orden barnet lär sig utgår från de saker och upplevelser som det känner igen. Piaget 
utgick ifrån att tänkandet kommer före språket då barnet utvecklar tankar om saker och hän-
delser som det ännu inte har ord för. Språket är inte någon nödvändig förutsättning för den 
kognitiva utvecklingen. 
 
Enligt Arnqvist (1993) uppfattade Piaget att barnet använder ett egocentriskt tal där det ofta 
pratar med sig själv, utan någon avsikt att meddela sig med andra. Språket är egocentriskt för 
att barnet talar till sig själv och för att barnet inte kan se saker ur någon annans perspektiv. 
Barnet kan inte utskilja sig själv från omgivningen. Evenshaug och Hallen (2001) skriver att 
enligt Piaget sker barns utveckling i olika stadier, där varje fas innebär ett visst sätt att tänka 
på. Dessa stadier delas in i fyra huvudstadier som barnet går igenom i tur och ordning, utan att 
det tas någon hänsyn till dess omgivning och kultur.  
 
Evenshaug och Hallen (2001) tar upp kritik av Piagets teori. Då Piaget gjorde sina studier 
handlade de ofta om barnets relation till saker. Han förbisåg att redan små barn är mer intres-
serade av samspel med andra människor än av saker. Piaget tänkte inte heller på att experi-
mentsituationerna bör vara kända, meningsfulla och intressanta för att fånga barnets intresse. 
Hur barnet uppfattar och tar sig an uppgiften bör tas i beaktande. Forskning säger att barns 
kognitiva utveckling inte sker i de stadier som Piaget påstod utan att utveckling sker ständigt. 
 
Söderbergh (1979) skriver om den behavioristiska uppfattningen om barns språkutveckling 
som företräds av Skinner på 1950-talet. Behaviorister anser att miljön har stor betydelse, då 
barnet lär sig språket genom att imitera och upprepa det språk som talas i dess omgivning. 
Genom positiv förstärkning där barnet får ta emot omgivningens godkännande och beröm när 
det imiterar riktigt, stärks barnets beteende. Barnet avskräcks från att använda fel språkform 
då det rättas och omgivningen visar sitt missnöje. Svensson (1998) uttrycker kritik mot den 
behavioristiska uppfattningen. Barns språkutveckling kan inte endast bero på miljön i barnets 
omgivning. Att lära sig språk genom att imitera och upprepa det andra säger och genom posi-
tiv förstärkning, kan inte räcka som förklaring. Enligt den behavioristiska teorin anses barn 
lära sig språket genom att imitera det språk barnet hör av människor i sin närmaste omgivning 
(Söderbergh, 1979). Genom att tydligt visa och säga till barnet när de säger ord eller ljud rätt 



 21

genom att ge beröm eller visa ogillande när de uttrycker sig fel, antog behavioristerna att bar-
net skulle lära sig språket. Detta anser inte språkforskare enligt Söderbergh. 
 
Svensson (1998) skriver om den nativistiska teorin som representeras av lingvisten, språk-
forskaren, Noam Chomsky på 1960-talet. Nativister menar att barns språkutveckling startar 
mer eller mindre av sig själv, om barnet får lyssna till språket och ges möjlighet att tala med 
andra. Att lära sig tala är naturligt då människan föds med språkanlag. Enligt den nativistiska 
teorin är en grammatisk förmåga till en del medfödd. Förhållandet att barn under åren mellan 
1,5-3,5 lyckas lära sig många ord, kan bilda fullständiga meningar utefter hur ord kombineras 
efter ungefär samma principer, tror de alltså är medfött till viss del och gäller för flera språk i 
världen (Söderbergh, 1979). Enligt Evenshaug och Hallen (2001) innebär den nativistiska 
teorin att man inte lär sig ett språk, utan att det mognar fram.  Svensson menar att kritik mot 
den nativistiska teorin är att inlärningen av språket inte går så fort som nativisterna anser. En 
fara med denna teori kan vara att vuxna i barnets omgivning inte är uppmärksamma på att det 
kan föreligga ett problem, eftersom man tror att språkutvecklingen går helt av sig själv. Bar-
net får då inte den hjälp det kan behöva. 
 
Arnqvist (1993) skriver om Roman Jakobsons teori om fonologisk utveckling, som innebär att 
alla barn utvecklar denna enligt en given ordning. Många ställer sig tveksamma till hans slut-
sats, eftersom barn utvecklas så olika. Enligt Liberg (2006) betyder fonologisk utveckling att 
kunna urskilja språkljuden som är språkets minsta betydelseskiljande delar och förstå hur 
språkljuden sätts samman i ord. Jakobson hävdar också, enligt Arnqvist, att barns första joller 
inte kan kopplas till språkutvecklingen, vilket lett till kritik eftersom det genom studier visat 
sig att barn använder samma ljudsammansättning även när de börjar prata.  
 
3.6.1 Diskussion om val av teori 
I Evenshaug och Hallen (2001) beskrivs Piagets teori som innebär att barnets utveckling går i 
stadier och att språket inte skulle ha betydelse för tankeutvecklingen. Erfarenhet av nyare 
forskning visar att barns utveckling inte följer det stadiemönster som Piaget uttrycker. Beha-
viorismens tankar om straff och belöning anser vi vara olämpliga, då straff ofta ger skuld och 
skamkänslor som gör att barnet kan tappa tron på sig själv och sin förmåga. En god självkäns-
la och självtillit är en av förutsättningarna för lärande. Chomsky anser enligt Evenshaug och 
Hallen att barnet lär sig språket på egen hand när det är moget för det, men undersökningar 
visar att med stimulans kan språkutvecklingen påverkas i positiv riktning. 
 
Vygotskijs (1934/1999) kulturhistoriska teori med sociokulturellt perspektiv anser vi stämmer 
väl överens med vårt ämne. Vygotskij hävdar att barnet skapar sin egen kunskap själv, men 
läraren har stor betydelse för att stimulera barnet till att sträva mot nya erfarenheter och kun-
skaper. Enligt Vygotskij utvecklas barnets språk i samspel och genom imitation av andra barn 
och vuxna. Medveten stimulering av språket utvecklar barnets tänkande om språket och för-
ståelse för språkets innehåll och form. Sambandet mellan ljud och symboler klarnar för bar-
net, vilket är en förutsättning för att barnet ska kunna lära sig att läsa och skriva. De förutsätt-
ningar som krävs för att språk ska utvecklas är en inre motivation, en stimulerande omgivning 
och betydelsefulla människor att kommunicera med. Vygotskij beskriver detta som att det 
sociala samspelet är viktigt och att språket är ett betydelsefullt redskap för lärandet. Han beto-
nar också den kulturella miljöns påverkan på barnets lärande, alltså under vilka förhållanden 
barnet växer upp och vilka olika kulturer barnet möter. 
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4   Metod 
I detta avsnitt beskrivs hur vi gått tillväga vid val av metod och redskap, viken urvalsgrupp 
som medverkat i vår undersökning samt hur undersökningen har genomförts. De etiska prin-
ciper som tagits hänsyn till kommer att redogöras för, hur bearbetning och analys av det in-
samlade materialet gått till samt en diskussion kring undersökningens tillförlitlighet. 
 

4.1 Val av metod 

När en undersökning ska genomföras är det vanligt att en kvalitativ eller kvantitativ metod 
används. Backman (1998) menar att vid en kvalitativ metod är man intresserad av hur en per-
son upplever och tolkar en händelse eller situation utifrån sin egen kunskap och erfarenhet. En 
kvalitativ metod innehåller skrivna eller talade formuleringar och innehåller inte siffror eller 
tal. När frekvenser som hur många, hur ofta eller hur vanligt förekommande något är, lämpar 
det sig bäst med kvantitativ metod enligt Trost (2007). 
 
Patel och Davidsson (2003) uttrycker att val av metod och redskap som används för att samla 
in data, måste väljas utifrån vad som passar bäst för att få svar på undersökningens syfte. Med 
utgångspunkt från detta fastställdes att en kvalitativ metod skulle användas. Enligt Patel och 
Davidsson används en kvalitativ forskningsmetod när undersökningens frågeställning handlar 
om att tolka och förstå människors upplevelser och uppfattningar. Thurén (2007) skriver att 
vid en kvalitativ metod läggs det stor vikt vid tillfälliga händelser och de små detaljerna har 
stor betydelse. I vår undersökning valdes en kvalitativ metod med intervju som redskap då 
vårt syfte är att undersöka hur lärare i förskola beskriver sitt arbete med att stimulera barns 
språkiga medvetenhet. 
 

4.2 Intervju 

Enligt Backman (1998) är intervju ett vanligt förkommande redskap i kvalitativ metod. Kvale 
(1997) uttrycker att syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att förstå ämnet utifrån den 
intervjuades perspektiv. Genom en vilja att försöka förstå andras uppfattningar och genom att 
låta människor berätta utifrån egen erfarenhet om en händelse, situation eller ett fenomen 
stärks den intervjuade i sin roll. Avsikten med intervju är att notera och tyda meningen i vad 
den intervjuade säger och hur den uttrycker det. Under en kvalitativ intervju menar Kihlstöm 
(2007a) att det är intervjupersonens uppfattningar om ett fenomen som är det intressanta.  
 
Kihlström (2007a) menar att vid planering av en intervju måste först undersökningens syfte 
vara klart. Det är viktigt att intervjuaren funderar på och skriver ner sin egen förförståelse om 
ämnet, för att inte ställa ledande frågor och därmed styra samtalet. Genom att vara medveten 
om sin egen förförståelse, kan man i möjligaste mån bortse från den under intervjun. Kvale 
(1997) skriver att strukturen på forskningsintervjuer kan skilja sig åt. Intervjuerna kan vara 
allt från väl organiserade med i förväg uppgjorda frågor som följs, till att vara öppna interju-
ver som har ett bestämt syfte, men där inga frågor är fastställda i förväg. En halvstrukturerad 
forskningsintervju liknar till formen ett vardagligt samtal fortsätter Kvale, men skillnaden är 
att den har ett bestämt mål. Intervjun utförs enligt en intervjuguide som innehåller en struktur 
med förslag till frågor, med möjlighet att ställa följdfrågor som stöd för samtalet. Enligt Kihl-
ström ställs inte följdfrågorna i en bestämd ordning, utan de följer intervjupersonens tankar. 
Genom att lyssna och ställa lämpliga följdfrågor, kan man bygga vidare på intervjupersonens 
svar. 
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Patel och Davidsson (2003) skriver att intervjuerna måste planeras väl och att intervjufrågorna 
bör granskas kritiskt, för att de inte ska kunna missförstås av intervjupersonen. Personen mås-
te förstå frågornas innehåll och uppfatta dem som det är tänkt. Enligt Kvale (1997) är det in-
tervjuaren som styr riktningen på samtalet och ser till att båda parter håller sig till ämnet. In-
tervjufrågorna behöver vara utformade så att de är lätta att förstå och inbjuder till ett positivt 
samspel mellan intervjuare och intervjuperson. Som intervjuare är det viktigt att skapa god 
kontakt med intervjupersonen och bygga upp en stämning som inger trygghet. Genom att visa 
intresse, respekt och lyssna uppmärksamt på svaren kan det stödja intervjupersonen att berätta 
om sin uppfattning och sina känslor.  
 
Inför intervjuerna beslöt vi oss för några få huvudfrågor (bilaga 1) då förhoppningen var att få 
så rika svar som möjligt om hur lärare i förskola beskriver att de stimulerar barns språkliga 
medvetenhet. Genom att använda oss av öppna intervjuer kunde vi utgå från våra huvudfrågor 
med möjlighet att ställa följdfrågor utifrån intervjupersonernas berättelser. I det informations-
brev (bilaga 2) som förskollärarna fick inför intervjuerna, framgick vårt syfte med undersök-
ningen, men i de huvudfrågor som ställdes valde vi att formulera frågorna efter barns språkli-
ga utveckling. Detta beroende på att vi förmodade att svaren då skulle ge oss ett bredare inne-
håll, samt att vi verkligen ville veta hur de arbetade och om det visade sig i svaren att de arbe-
tade just med att stimulera barnens språkliga medvetenhet. 
 

4.3 Urval 

Kvale (1997) skriver att undersökningens syfte har betydelse för hur många personer som bör 
intervjuas. Befintliga resurser måste också tas hänsyn till, då renskrivning och analys av inter-
vjuer kräver mycket tid. Vidare betonar Kvale intervjuernas kvalitet istället för kvantitet. Det 
kan vara en fördel att genomföra färre antal intervjuer eftersom det ger mer tid för förberedel-
ser, renskrivning och analys av de intervjuer som utförs. Vi genomförde intervjuer med 6 lära-
re som alla är verksamma i förskola.  
 
Under senare år har det framkommit att förskoleåren är viktiga för den språkliga utveckling-
en, samt kommande läs- och skrivutveckling. Med ett medvetet arbetssätt tror vi att barn kan 
få stöd och stimulans som främjar den språkliga medvetenheten. Vårt urval gjordes med vet-
skap om att vissa av förskoleavdelningarna arbetar med språket i fokus. De lärare vi valde att 
intervjua har arbetat i förskola i ett varierande antal år, med mellan 2,5 år till 20 års erfarenhet 
av yrket. Två av lärarna arbetar på samma förskola, men på varsin avdelning. De övriga arbe-
tar på olika förskolor. Två lärare arbetar med yngre barn, 1-3 år, tre stycken arbetar med äldre 
förskolebarn, 3-6 år och en arbetar på en förskola med barn i åldrarna 1-6 år. Förskolorna lig-
ger både i centralorten och i mindre samhällen i en kommun i sydvästra Sverige. Enligt Kihl-
ström (2007a) kan det vara svårt att intervjua någon man känner, då det kan leda till en förut-
fattad mening om vad respondenten tänker svara. Vi valde därför medvetet att inte fråga nå-
gon ur våra egna arbetslag om de ville delta i vår undersökning.   
 

4.4 Genomförande 

Innan intervjutillfällena tog vi kontakt med de förskollärare som valts ut av oss, för att få de-
ras medgivande till att delta i undersökningen. Samtliga förskollärare som tillfrågades, svara-
de ja. Under dessa samtal bokades intervjuerna in och vi lät lärarna själva komma med öns-
kemål om tid och plats, för att vi skulle kunna få sitta ostört. Kihlstöm (2007a) menar att det 
är viktigt att intervjuer genomförs i lugn och ro, utan risk att avbrytas. Det bör finnas gott om 
tid för intervjupersonen att svara på frågorna, samt för att hinna reflektera över sina svar. 
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Både för den som intervjuar och den som blir intervjuad är det viktigt att inte vara rädd för 
tystnaden som kan uppstå och bli stressad över den. Vidare skickades informationsbrev (bila-
ga 2) ut via e-post till de deltagare som gett sitt samtycke, då Patel och Davidsson (2003) ut-
trycker att vid intervjuer är det bra att ge information i flera steg. Här presenterade vi oss själ-
va samt gav information om undersökningen syfte, om de etiska reglerna och om vår önskan 
att spela in intervjuerna. Ett medvetet val som gjordes av oss var att inte lämna ut intervjufrå-
gorna i förväg till någon av intervjupersonerna. Vi önskade deras spontana tankar och åsikter, 
vilket kanske inte framkommit om de kunnat förbereda sig innan intervjutillfället. Det kan 
hända att vårt resultat blivit annorlunda om intervjufrågor lämnats ut innan intervjuerna.  
 
Då förhoppningen var att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna hade vi önskemål om att 
göra ljudinspelning och bad därför om tillstånd att få spela in intervjuerna på Mp 3 spelare, 
vilket godkändes av alla. Om inte intervjupersonerna samtyckt till detta, hade intervjuerna 
skrivits ner för hand. Enligt Patel och Davidsson (2003) är fördelen med ljudinspelning att 
intervjupersonernas fullständiga svar kommer med. Kihlström (2007a) skriver att genom att 
anteckna stödord under intervjun kan man lätt gå tillbaka till det som väckte mest intresse och 
för att inte ställa samma följdfrågor igen. Penna och papper fanns till hands under intervjuerna 
för att vi skulle kunna anteckna under samtalets gång. Genom att inte behöva anteckna hela 
intervjun, kunde vi koncentrera oss på vad intervjupersonen sa och på att observera dess 
kroppsspråk. Patel och Davidsson anser att en nackdel med ljudinspelning är att det kan ta 
lång tid att skriva ut intervjuerna. Vid ljudinspelning kan intervjupersonerna påverkas negativt 
genom att de känner sig hämmade av bandspelaren och inte berättar så spontant som de kan-
ske skulle ha gjort vid intervju utan bandspelare. 
 

Enligt Patel och Davidsson (2003) är det bra att testa frågorna på en lämplig person eller 
grupp för att ha möjlighet att ändra intervjufrågornas formulering och innehåll. Vid provinter-
vju ges möjlighet att vid behov förändra intervjufrågorna för att de inte ska missförstås av 
intervjupersonerna och för att de ska upplevas som relevanta. Lantz (1993) menar att vid en 
provintervju bör dessa intervjupersoner tillhöra samma grupp som senare ska medverka i un-
dersökningen. Innan intervjutillfällena diskuterade vi igenom våra intervjufrågor med vår 
handledare. Därefter genomfördes en provintervju med en verksam lärare i förskola. När vi 
lyssnat igenom provintervjun ansåg vi att vårt val av huvudfrågor kändes bra. Erfarenheten 
från provintervjun ledde till att vi beslöt oss för att ställa fler följdfrågor för att få fram ännu 
utförligare svar. Vi var båda två närvarande vid provintervjun samt vid de sex intervjutillfäl-
lena som tog mellan 28-50 minuter vardera. Fem intervjuer skedde i mindre rum på de olika 
förskolorna. En intervju skedde hemma hos en av oss intervjuare, då intervjupersonen arbetar 
på en förskola som saknar personalrum. 
  

4.5 Etiska överväganden 

I den här undersökningen har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna inom huma-
nistisk-samhällsvetenskaplig forskning. De utgörs av ett informationskrav, som beskriver an-
ledningen till forskningen till de personer som lämnar uppgifter eller ingår i undersökningen. 
Informationen ska vara tydlig och innefatta alla delar som antas ha betydelse för deras med-
verkan. Deltagandet sker av fri vilja och avbryts om och när de så önskar. Vidare utgörs de 
forskningsetiska principerna av ett samtyckeskrav. Deltagarna ger då tillåtelse till att ingå i 
undersökningen. Deltagarna får inte vara i beroendeställning till dem som gör undersökningen 
och det får inte ske någon övertalning. När som helst under arbetets gång får deltagaren av-
bryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Konfidentialitetskravet innebär att all information om personer som deltar i undersökningen, 
som kan avslöja identitet eller annan känslig information som kan skada individen, måste för-
varas på ett säkert sätt och helst innefattas av ett tystnadspliktsavtal. Uppgifter som skrivs och 
lämnas ska vara omöjliga för utomstående att koppla samman med individen. De forsknings-
etiska principerna innefattar också ett nyttjandekrav vilket betyder att all information som 
samlats in om individen vid forskningstillfället, inte får användas kommersiellt eller i andra 
sammanhang som inte är vetenskapliga. Informationen får ej heller användas på sätt som kan 
påverka den enskildes förhållanden, om inte individen så önskar (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
I arbetet med att skriva detta examensarbete har hänsyn tagits till de forskningsetiska princi-
perna (Vetenskapsrådet, 2002). Informationsbrev som skickades ut samt intervjufrågeställ-
ningar var godkända av vår handledare. Innan intervjuerna påbörjades informerades intervju-
personerna om de rättigheter de har enligt de forskningsetiska principerna. Undersökningens 
syfte, samt hur den går till klargjordes. Information gavs om att intervjuerna är frivilliga och 
att intervjupersonerna har rätt att avbryta sin medverkan när helst de vill. Eftersom vi önskade 
spela in intervjuerna tillfrågades intervjupersonerna ännu en gång om de samtyckte till detta. 
Vidare informerades om att examensarbetet är en offentlig handling, där allmänheten kan 
komma att ta del av den färdiga undersökningen. Vi berättade att personers eller förskolors 
riktiga namn inte kommer att användas i undersökningen för att de inte ska kunna identifieras 
av utomstående. Efter det att materialet är analyserat kommer inspelningarna att raderas. Av-
slutningsvis informerades intervjupersonerna om att de insamlade uppgifterna inte används 
för kommersiellt bruk eller till andra syften som inte är vetenskapliga. Intervjumaterialet 
kommer endast att användas i den här undersökningen. 
 

4.6 Analys/bearbetning 

Att förbereda det insamlade intervjumaterialet för analys, innebär att materialet skrivs ut från 
talat språk till skrivet språk. Kvale (1997) anser att det är viktigt att de som skriver ut inter-
vjuerna använder samma tillvägagångssätt för att vid en analys kunna jämföra intervjuerna 
med varandra. Efter varje intervju delades intervjuerna upp mellan oss för att lyssna igenom 
materialet och ordagrant skriva ner hela intervjuerna på dator, vilket resulterade i totalt 34 
sidor dataskriven text. Därefter delgav vi varandra intervjusvaren som noga lästes igenom av 
oss båda.  
 
Analys av det insamlade materialet från en datainsamling kan enligt Malmqvist (2007) inne-
bära att man sorterar uppgifterna för att därefter ordna dem i kategorier. Intervjusvaren har 
bearbetats och analyserats genom att vi tillsammans har diskuterat och resonerat kring det 
insamlade materialet. I vårt nedskrivna material letade vi efter återkommande begrepp som 
kunde ses som centrala samt efter skillnader i svaren i förhållande till vårt syfte och våra frå-
geställningar. Så småningom hittades mönster i svaren och de insamlade uppgifterna gruppe-
rades utifrån det. Malmqvist menar att pennor i olika färger kan användas för att underlätta 
analysarbetet, vilket vi använde för att markera vad som kunde tänkas höra ihop. Materialet 
ordnades i olika kategorier under olika rubriker och det resultat vi fått fram i vår undersökning 
skrevs därefter ner. För att göra texten i resultatet tydligare har rikligt med citat använts från 
de insamlade uppgifterna.  
 

4.7 Tillförlitlighet och giltighet 

Vid kvalitativa studier menar Patel och Davidsson (2003) att genom att kunna se särdrag och 
fenomen i innehållet, tolka och kunna återge människors uppfattningar, kan en god validitet 
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uppnås. I en kvalitativ studie ska hög validitet råda genom hela forskningsprocessen. Ett rele-
vant och täckande insamlat material lägger grunden. Vår undersökning bygger på hur sex lä-
rare i förskola beskriver att de stimulerar barns språkliga medvetenhet. Intervjuerna ger en 
bild av några pedagogers tankar och åsikter och kan inte anses omfatta hela yrkeskåren, vilket 
kan vara en brist för tillförlitligheten. Genom att de intervjuade arbetar på olika avdelningar 
och förskolor anser vi har gett oss en bredare spridning på svaren än om alla arbetar på samma 
avdelning eller förskola. 
 
Validitet handlar enligt Kihlström (2007b) om undersökningens giltighet. Resultatet från 
forskningen ska vara lätt för andra att ta del av och förstå. Därför bör det skrivas på ett struk-
turerat och tydligt sätt. Forskarens förmåga att analysera och se det som är speciellt eller van-
ligt förekommande och sedan lägga fram sin teori om resultatet som trovärdigt, är betydelse-
full. I startskedet med att genomföra detta examensarbete diskuterades vårt val av metod och 
redskap igenom med vår handledare som även godkände intervjufrågorna för ökad validitet. 
Genom att göra en förstudie kan tänkbara problem undvikas i undersökningen menar Kihl-
ström (2007b). Vi genomförde därför en provintervju med en lärare som arbetar i förskola. 
Provintervjun gick vi tillsammans igenom för att se om frågorna varit ledande och om svaren 
som vi fått följts upp med kompletterande frågor. 
 
Enligt Kihlström (2007b) innebär reliabilitet att det forskningsrapporten beskriver är väl för-
ankrat och mycket sannolikt, att undersökningens resultat är tillförlitligt. Genom att vara två 
personer som gör studien tillsammans och kan jämföra sina slutsatser får resultatet en högre 
reliabilitet. För ökad tillförlitlighet var vi båda två närvarande vid samtliga intervjuer. Under 
en kvalitativ intervju är det intervjupersonens uppfattningar om ett fenomen som är det intres-
santa. Då svaren enligt Kihlström kan bli mer tillförlitliga om intervjupersonerna får berätta 
om situationer som de själva varit med om, lät vi våra intervjupersoner berätta utifrån sig egen 
erfarenhet. Kihlström skriver att undersökningens tillförlitlighet ökar vid inspelning av inter-
vjuer. Vid alla intervjutillfällen användes en Mp3 spelare för att spela in intervjuerna, då det 
kan vara svårt att hinna med att för hand skriva ner hela intervjusvar. Detta gav oss också 
möjlighet att lyssna igenom intervjuerna flera gånger för att få bästa resultat och för att höra 
om vi uppfattat intervjupersonerna rätt när det insamlade materialet skrevs ut ordagrant. Vid 
nedskrivning av det insamlade materialet var vi noga med att använda oss av samma tillväga-
gångssätt genom att ordagrant skriva ner intervjupersonernas berättelser. 
 
Kihlström (2007b) uttrycker att för att få ökad validitet är det bra att använda sig av flera red-
skap i undersökningen. I vårt fall hade det varit lämpligt att även genomföra observationer för 
att styrka intervjuerna, vilket hade ökat denna undersöknings validitet. Då tiden kändes knapp, 
avstod vi från fler metoder än intervjuer. Målsättningen för oss har varit att tydligt beskriva 
hur vi gått tillväga i vår undersökning för att ge den så hög tillförlitlighet som möjligt. Vi är 
dock medvetna om att vid en upprepad undersökning kanske inte samma resultat erhållits, då 
vi vid intervjuerna ställde följdfrågor utifrån intervjupersonernas tankar och berättelser. I vårt 
skrivna resultat har texten förtydligats med citat, vilket enligt Kihlström ökar undersökning-
ens tillförlitlighet. Då vi båda två har arbetat som barnskötare i förskolan under många år, 
finns en risk att vi tolkat intervjupersonernas svar och berättelser utifrån våra egna erfarenhe-
ter. Undersökningens tillförlitlighet kan i så fall ha påverkats.  
 

5   Resultat 
Under denna rubrik kommer resultatet av vår undersökning att beskrivas. I vårt resultat från 
intervjuerna som genomfördes med sex förskollärare, redovisar vi deras synsätt och vilken 



 27

roll de anser sig ha på barns språkutveckling när det gäller att stimulera till språklig med-
vetenhet. Miljöns betydelse för språkutvecklingen och hur förskollärarna ser på sin egen ut-
bildning och den kunskap de fick beträffande stimulering av språklig medvetenhet ska vi ock-
så redogöra för i resultatet. Citat som belyser och sammanfattar viktiga aspekter av vad som 
framkommit vid intervjuerna har lagts in för att förtydliga texten. Begreppen respondent och 
intervjuperson används synonymt i detta arbete.  
 

5.1 Språkutvecklingen under förskoleåren 

Att förskoleåren är händelserika och betydelsefulla för barnens språkutveckling och att barnen 
lär sig mycket under relativt kort tid framhöll samtliga förskollärare vi intervjuade.  

 

Det hinner ju hända mycket under tiden dom är här, på en småbarnsavdelning. Där kan 
du ju verkligen följa den språkliga utvecklingen från det att man bara egentligen kanske 
jollrar dom flesta i början… och enstaka ljud. Till att kunna formulera sig och uttrycka 
vad man vill och vad man tänker och vad man känner fram emot tre årsåldern. Och kunna 
sätta ord på det man gör. 

 
Språket har lika stor betydelse som att lära sig gå och springa och matte och allt som ett 
barn ska tillägna sig då, så det är jätteviktigt, otroligt viktig del i barns utveckling. /…/ 
Som en del utav en helhet faktiskt. 
 

En förskollärare menade att språkutvecklingen pågår hela tiden och att barnen lär sig språk i 
allt de gör på förskolan.  

 

Barns språkliga utveckling – den bara är ständigt förekommande!  
 

Något som betonades under intervjuerna var att varje barns språkutveckling är individuell. 
Alla barn med en normal utveckling har en likartad språkutveckling, men den språkliga miljö 
som barnet befinner sig i sätter tidigt spår. 
 

Ja, det är ju en utveckling som börjar från den dagen dom föds… som fortsätter hela den 
perioden som jag jobbar med dom här på förskolan och det är ju en utveckling som är 
helt individuell. 
 

En av förskollärarna uttryckte beträffande språkutvecklingen: 
 

Den är väldigt olika, från individ till individ. Jag vet knappt vad jag ska säga, för jag tän-
ker på min grupp, nämligen. Dom har olika utgångsläge och vad mycket det skiljer. Jag 
jobbar just nu med ganska många barn som inte har svenska som modersmål.  
 

Några av pedagogerna berättade om att de har barn med annat modersmål i sina barngrupper. 
En av dem uttryckte att detta var en ny situation för henne och att hon fick pröva sig fram för 
att hitta arbetssätt som passar. Pedagogen beskrev hur viktigt kroppsspråk och gester är för 
att förtydliga vad man menar. Hon upplevde det som häftigt att barnen lärde sig det svenska 
språket så snabbt genom att härma andra barn och vuxna. 

 

5.2 Pedagogens roll 

Under intervjuerna framkom att pedagogen i förskolan är viktig för att ge barnen utmaningar 
som kan föra språkutvecklingen vidare. Pedagogens roll som med sin erfarenhet kan ge barnet 
utmaningar att nå ett steg längre i sitt lärande betonades av flera respondenter.  
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Vi pedagoger har ju en jättestor roll, givetvis, i att föra utvecklingen framåt och att det får 
ta dom här stegen. Dels att vi lyssnar på barnet, att man verkligen är en aktiv lyssnare 
som ställer motfrågor, spinner vidare på, knyta an till tidigare erfarenheter… 
 
… det handlar ju om att inspirera, väcka nyfikenhet, väcka lust, kunna erbjuda en miljö 
som är språkstimulerande. Min roll är ju inte på något sätt att vara lärare, inte det minsta, 
utan vi jobbar ju utifrån… hjälp mig göra det själv… 
 
Det är väl min roll liksom, att man ska försöka lyssna in vad dom vill veta och använda 
ett ganska så rikt språk. Att man använder olika ord, att man försöker pratar om ord, 
språkets betydelse. 

 

Några av förskollärarna betonade att pedagogens roll är att uppfylla det individuella barnets 
behov och möta varje barns på dess nivå. 
 

Det är ju framför allt att se varje barn och se varje barns behov och det är ju olika. Och att 
alla barn ska få ta det utrymmet som de behöver. Det absolut viktigaste är att man ser alla 
barn och att ge tid för alla barn. 
 

Flera av intervjupersonerna framhöll vikten av att prata med barn och inte bara till dem. Barn 
behöver möta vuxna som med glädje pratar med dem. Vuxna som möter barnets uttryck som 
något meningsfullt, lägger grunden för ett språkligt självförtroende som leder till att barnet 
tror på sig själv.  
 

 Att man pratar med dom och att man finns där. Och att man pratar med dom och inte åt 
dom och till dom. Det är ju det, en konversation. 
 

Några pedagoger pratade också om betydelsen av att ha ett reflekterande arbetssätt och stän-
digt utvärdera för att kunna förändra arbetet så det gynnar gruppen såväl som varje enskild 
individ.  
 

Vi tar första kvarten till utvärdering och reflektion över veckan som varit. Vad har vi gjort 
den här tiden och vad ska vi fortsätta med? Hur går vi vidare? 

 
… man försöker fånga upp situationer som man försöker att tolka tillsammans. Alltid nån 
situation varje dag som man kan tänka Ja, hur tänkte dom där, varför blev det så eller var-
för blev det si. Och det tycker jag att vi har rätt levande i vårt arbetssätt. 

 
Någon av de intervjuade uttryckte att ett reflekterande arbetssätt kommer med den erfarenhet 
som man tillägnar sig vid arbete som förskollärare. 

 
… man har det lite inbyggt i sig att reflektera och utvärdera, tycker jag nu när man har 
jobbat så många år. Att man liksom gör det efter varje… Ja den här gruppen behöver mer 
av rim och ramsor, märker jag. 

 
Pedagogen visar här på betydelsen av att utgå från den grupp med barn man har och anpassa 
pedagogiken efter behoven. 
 

5.2.1 Pedagogens kompetens 
De flesta utav intervjupersonerna ansåg att de inte fått tillräckliga kunskaper i barns språkut-
veckling i sin utbildning till förskollärare. Då lärare i förskola har till uppgift att stödja alla 
barns språkliga utveckling, krävs det goda kunskaper om detta. 
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 Det var inte så mycket tankar om barns språkutveckling. Det har också ändrats mycket 
att… alltså idag är det ett komplett barn som kommer till oss på förskolan, det är ju ingen 
vi ska fylla upp med precis det vi tycker är bra utan dom är ju individer när dom kommer. 
Jag tror ju barnsynen har förändrats ganska mycket på tjugo år också. 
 
Vi hade mycket pyssel och grejer och… man jobbade inte så som vi gör idag. Det var 
mer lära… nu ska jag visa… nu ska vi ha samling så alla kan… alltså det var mer plane-
rat utan kanske tanke på barns lärande så som det är idag. Det var mycket metoder hur 
man skulle göra och… nej jag känner… nej det är en bit som saknades faktiskt. 
 

En gemensam tanke förskollärarna gav uttryck för var att erfarenheten spelar stor roll. 
 

Det har man lärt sig med resans gång, tycker jag mycket. Men visst fick man utbildning, 
det klart att man fick, men erfarenhet ger ju också. Det gör det verkligen.  

 

Emellertid var de pedagoger som vi intervjuade nöjda med den kompetensutveckling som 
erbjuds i kommunen.  
 

/…/ vi har fått mycket bra kompetensutveckling tycker jag när det gäller barns språk och 
så. … lyssnandets pedagogik har vi ju haft… just att man lyssnar in och man kan inte köra 
sitt eget race. 
 
Nu har man ju förmånen och få gå nu… alltså kompetensutveckling hela tiden när man är 
i yrket och jag tycker vi har fantastiskt bra i detta rektorsområde. Man får påverka och vi 
får vara med och vi har mycket att säga till om och språket har vi ju satsat mycket på nu 
då.  

 
De flesta av förskollärarna uttryckte att det fanns mycket tydliga och formulerade mål att 
sträva mot för att stimulera till språklig medvetenhet, nedskrivet på de olika förskolorna. En 
av intervjupersonerna berättade att ett av förskolans främsta mål var att ha roligt med språket 
för att få pratsamma barn som vågar uttrycka sig. 

 
Vi har ju ett språkprojekt, däri har vi ju väldigt tydligt formulerat vart vi vill. Det är ju 
strävansmål så att säga, så man blir ju aldrig färdig med det, utan man kommer ju alltid 
vidare, men vi jobbar ju väldigt mycket aktivt och väldigt medvetet med barns språkut-
veckling.   
 
Genom drama, genom egna sagoböcker, genom att gå till biblioteket… Allt detta har vi 
med i våra mål, men vi jobbar med det på olika sätt kan man säga, olika nivåer. Det känns 
bra, tycker jag. Det har vi nedskrivet i vår arbetsplan, givetvis.  

 
En av respondenterna berättade att det inte fanns något uttalat mål för arbetet med att stimu-
lera språket nedskrivet på förskolan. Vidare uttryckte förskolläraren att förskolan har mål 
som man ska sträva och arbeta mot och att vad som främjar barns språkliga utveckling har 
man med sig som pedagog.  

 

5.3 Miljöns betydelse 

De olika miljöer barn vistas i påverkar deras utveckling och barn har olika utgångsläge när de 
kommer till förskolan. Förskollärarna beskriver detta och vikten av att arbeta medvetet för att 
barnen ska få så goda förutsättningar som möjligt. 
 

En del barn har ju ett klart språk eller så pratar mycket när dom kommer och det är 
mycket nyanser i språket medan andra barn är ganska tysta när dom kommer hit och där 
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får man de första orden, som man upptäcker så där, så det är ju ett arbete vi jobbar med 
varje dag i förskolan, försöker vara väldigt goda förebilder. 

 
Flera av respondenterna uttryckte pedagogens roll som förebild samt vikten av att använda ett 
vårdat och rikt språk. För att alla barn i förskolegruppen ska få tillräckligt med stimulans och 
utmaningar i sin språkutveckling, har pedagogerna olika strategier för detta. En av responden-
terna berättade att hon arbetar med modellen ansvarsbarn där hon betonade att alla barn i 
gruppen blir sedda och talade till varje dag. Några av pedagogerna uttryckte att för att kunna 
möta alla barn delas barnen in i olika intresse- och/eller åldersgrupper. 
 

Alla är inte lika och alla har inte samma förutsättningar. /…/  vi jobbar utifrån barnens in-
tressen och samlas i små tvärgrupper. 
 

En förskollärare beskrev en metod som underlättar för ett barn, men som också kommer övri-
ga barn i gruppen till del. All form av språk som kan ge barnet stöd i sin kommunikation, är 
viktigt att ge utrymme för i verksamheten. 
 

… som vi har ett barn hos oss som inte har så mycket språk. Vi arbetar med tecken som 
stöd då, hm. TAKK tror jag det förkortas. Vi vet inte om det här barnet kommer att tala 
så det är en förstärkning. Man tecknar det betydelsebärande ordet i en mening då. … De 
andra barnen snappar ju väldigt fort också. Det blir ju ett till språk för dom också då. När 
man äter frukt och vi ska äta banan och det kan ju dom säga även när det barnet inte är 
här, så dom tar ju del av det så det är ju ett plus faktiskt. Det är ytterligare en språklig, 
språkbit då som dom får lite gratis. 
 

Hur verksamheten och miljön organiseras har enligt respondenterna betydelse för vilket språk 
som förekommer i samspel och vid övriga kommunikationer i förskolans vardag. 
 

Miljön tror jag är grunden till allt för har man en miljö som inte fungerar, så till vida att 
det blir mycket springande lek. Då får du ju ett helt annat språk, både från dom vuxna och 
sinsemellan än vad du får om du har en miljö som inte inbjuder till detta. Det blir mer 
förmaningar från vuxna och det blir ett hårdare språk från barnen sinsemellan. 

 
Att miljön runt barnen är viktig och behöver vara inspirerande uttryckte alla intervjupersoner. 
Det behöver finnas utrymmen för att kunna dra sig tillbaka och sitta i lugn och ro. Några av 
pedagogerna framhöll vikten av att ha stimulerande bilder och material att samtala kring. Att 
planera miljön så att den inte är överarbetad betonades också. 
 

Trevlig miljö främjar all utveckling. Självklart är miljön jätteviktig… man kan ha bok-
stäver upphängda på väggarna som också kan främja språkutvecklingen på ett sätt, även 
om de kanske inte kan bokstäverna så finns de nära hela tiden. Och miljön kan ju vara att 
det finns en bandspelare med sånger på, att det finns en dator med lek- och lärspel. En 
trevlig miljö där det finns mycket att tillgå… böcker… där har vi en stor grej. 

 
Något som en av förskollärarna betonade var betydelsen av att det finns material framme som 
stimulerar barnen till att läsa och skriva i vardagen. Barn behöver i meningsfulla sammanhang 
få se att det skrivna ordet är ett sätt att kommunicera. Att i vardagliga situationer få många 
och varierade möjligheter att se användningen av det lästa och skrivna språket kan väcka bar-
nens intresse och nyfikenhet för att själva läsa och skriva. 
 

Jätteviktigt att man har papper och pennor framme och… att det finns i barnens höjd, fy-
siskt att det är planerat för de här barnen. Att dom kan själva, att det är en säker miljö, 
men även det här att dom är delaktiga i det vi gör, när vi skriver lappar hem till deras för-
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äldrar… nu ska vi skriva… liksom att man pratar mycket. Att man pratar mycket om 
skrivandet. 

 
Under intervjuerna belyste pedagoger hur betydelsefullt det är att anpassa miljön efter de barn 
man har i gruppen idag. En av förskollärarna talade om hur några barn varit delaktiga i att 
förändra miljön. Tillsammans skapade barn och pedagoger ett sagorum som var väldigt upp-
skattat och omtyckt av barnen. När nya barn började på förskolan visade de inte alls samma 
intresse för sagorummet. Detta uppmärksammade pedagogen på vikten av att förändra miljön 
efter den aktuella barngruppen.  
 

Miljön är alltid viktig vad det än gäller, tycker jag. Jag kan säga att det behöver ju inte all-
tid vara så där nytt egentligen. Men det får va lite genomtänkt. Att man kanske också änd-
rar miljön utifrån barnens behov. För man får ju helt annorlunda barngrupper och samhället 
förändras och allting förändras. Man får nog va lite flexibel kanske och göra om miljön lite, 
tror jag. Och utemiljön är ju också jätteviktig. Man ska inte bara tänka språk inne. 
 
Jag tror man får titta mycket på var samspelar barnen någonstans. Att det är det som ska 
va fokus för hur vi ändrar miljön. Vilka miljöer samspelar dom i och vilka miljöer sam-
spelar dom inte i. /…/ Och ha ett mål med varför man ändrar. 
 

Miljöns betydelse för samspel som nämndes i förra citatet får oss att gå in på hur just barns 
samspel påverkar språkutvecklingen. En av intervjupersonerna beskrev hur barngruppen valde 
sina egna favoritställen för lek, som enligt pedagogen inte alls var särskilt inspirerande. Att 
även utemiljön är viktig framkom under ett par intervjuer. Några av förskollärarna uttryckte 
att språk ska inte bara tänkas inne, utan man kan gå ut i skogen och träna språk. 
 

5.4 Samspel 

Samspelet mellan barnen påverkar också varje barns språkutveckling, vilket betonades av 
samtliga förskollärare. I samspel med andra kan det ske en språklig utveckling genom att bar-
net får möjlighet att använda språket i olika sammanhang. Barnens begreppsvärld och ordför-
råd ökar i det samspel som uppstår vid rollek och konstruktionslek, framhöll en av pedago-
gerna.  
 

Ju fler ord, desto bättre kan man ju uttrycka sig och desto lättare får man ju i det sociala 
samspelet med andra, alltså kommunikationen och språket är ju så centralt. För det skapar 
ju kontakter och utvecklar ju det sociala samspelet. 
 

Under intervjuerna uttryckte några av respondenterna att leken är oerhört viktig för barns 
språkutveckling för där uppstår samtal och samspel i för barnen meningsfulla sammanhang. 
 

… Två och halvtåringarna är väldigt gärna i dockvrån. Och där kan man på avstånd sitta 
och lyssna in väldigt mycket. Man hör dialogen och hur dom samtalar och samspelar. En 
annan sak som är jättepopulär just nu är att bygga koja. Och där måste man ju också ha 
ett samspel och där är ju språket jätteviktigt. Hur ska du annars kunna samverka för att få 
till den här kojan. Där måste du verkligen, på alla sätt försöka uttrycka dig på ett sätt så 
dom andra förstår vad du menar.  

 
Dom utforskar språket genom sin lek /…/ ett barn som pratade jättedåligt bara för ett 
halvår sen, pratar jättemycket nu när man börjar leka mer med andra och så. Det är ju jät-
teintressant att sitta och höra hur dom börjar prata långa meningar helt plötsligt i samvaro 
med en annan människa.  
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Ett av förskolans uppdrag som ska genomsyra verksamheten är värdegrunden. Pedagogerna 
betonade att med lekens hjälp ska barnen lära sig hur man talar till varandra och hur man är 
mot varandra.  
 

/…/ det ska va väldigt få styrda aktiviteter… så att barnen lär sig att leka tillsammans och 
va tillsammans och hur man beter sig tillsammans. /…/ de ska lära sig hur man pratar 
med varandra och vikten av att kunna prata med varandra. 
 

En av pedagogerna berättade att de har en dator stående på ett lågt bord i allrummet vänd mot 
tamburen. På denna dator visas det bildspel från förskolans vardag eller från aktuella aktivite-
ter. Här ges många tillfällen till både samtal och samspel mellan barnen, men även med peda-
goger och föräldrar. 
 

Vi har en bildspelsdator och där är ju barnen verkligen delaktiga i sitt eget lärande och får 
uppleva situationen igen. Hitta nya saker, dom sätter ord på det dom gör.  /…/ Och det 
väcker nya tankar och dom kommer ihåg på ett annat sätt och kan spinna vidare på det i 
ett samtal då. /…/ Där får du ju också igång en dialog, ”Vad hände där? Minns du? Vad 
gjorde vi?” så det tycker jag väl också blir en språklig stimulans. 

 

När barnen sitter i mindre grupper i olika aktiviteter skapas möjligheter till andra typer av 
samtal där fantasi och kreativitet kan få utlopp framkom under intervjuerna.  
 

 En aktivitet som språkligt är bra, är just play-do lera. Man diskuterar, man formar, man 
visar och pratar om vad det är.   

 
En av förskollärarna menade att varje möte mellan människor är en utveckling. Leken är en-
ligt henne det bästa för att stimulera barns språkutveckling.  
   

5.5 Språkstimulering i förskolans vardag 

Pedagogerna gav uttryck för vikten av att ta tillvara vardagliga situationer till att samtala 
medvetet med barnen. Genom att spinna vidare på det som intresserar barnen kan samtalen 
utvecklas vidare.  
 

… man försöker få den här stunden när man drar upp dragkedjan och pratar med det bar-
net lite extra eller …att man försöker ställa frågor så de inte bara svarar ja och nej utan att 
de kan få svara med sina egna ord liksom. Vad ska vi ha på oss mer?”… vad behöver vi 
idag… att de får uttrycka sig själva då. Inte bara – hämta regnjackan!  

 

Att finnas hos barnen där de befinner sig i verksamheten är oerhört viktigt, betonade en av 
respondenterna. Genom att vara där barnen är kan man som pedagog stötta och uppmuntra 
barnen, hjälpa dem att lösa konflikter och sätta ord på känslor.  

 

Mycket tycker ju jag handlar om just det här samtalet med barnen. Tillsammans med bar-
nen, dialogen med barnen. De är det grundläggande som jag ser det. Att man ger tid och 
man finns med i deras omedelbara närhet här och nu. I leken. Kan sätta ord på det dom 
gör. Kan knyta an till tidigare erfarenheter och hela den här biten. Man kan svara på deras 
frågor och tankar och så. 
 

Att miljön kring måltiderna är viktig framhöll flera av förskollärarna. Några av dem uttryckte 
att de tar tillvara dessa tillfällen för att medvetet stimulera barns språkutveckling. 
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Det ska vara lite trivsam miljö alltså så att det är lite mysigt att sitta där och småprata och 
äta och… man väntar till en kompis är klar, man behöver inte ha bråttom liksom… och 
då kan man berätta om det där man kanske gjorde igår.  
 
Vid måltiderna tycker jag man lägger ner mycket vikt vid samtalen. Vi är noga med att 
barnen inte liksom… mjölk! Utan kan jag få mjölk… mjölken tack… liksom att man får 
en mening… kan jag få gurka… inte bara säger ordet eller bara pekar. Att man säger hela 
meningar till varandra och så.  
 

En av pedagogerna uttryckte att det är viktigt att tänka på sitt eget språk och inte vara rädd för 
att använda svårare ord. I sitt sammanhang utvecklas språket.  
 

Att man försöker ha en dialog med varje barn, både lyssnar in och talar med barnet om 
sånt som dom är engagerade i och om sånt som dom känner till, att det är känt. Att man 
tänker på sitt eget språk, det är ju också jätteviktigt vad man använder för ord och… Och 
sen så tror jag att man inte undviker ord heller /…/  Man kan använda cirkel, man kan 
använda rund. Man kan använda fyrkant och man kan använda kvadrat.   
 

Samtal kring böcker är en ovärderlig metod i arbetet med att stimulera språket ansåg en av 
förskollärarna. Att besöka biblioteket tillsammans med barnen där de får möjlighet att låna 
böcker som intresserar dem, framkom också som en viktig del i förskolan. 

 

Boken, läsning och samtal kring. Använda språket. Du kan ju omöjligt använda så mycket 
ord i ett samtal som du gör, du kan ju inte ha ett naturligt samtal med en tvååring, treåring 
som kanske tycker att det är jättespännande med en saga. Du kan ju aldrig ha det samtalet 
med dom orden och det språkbruket. På nåt sätt, en berättelse med bilder i grunden och 
sen så kanske mer och mer text och mindre bilder, blandat lite så.  
 

Att samtala med barnen om det man har läst utvecklar barnens ordförråd berättade förskollä-
raren vidare. Att kunna reflektera över böckernas texter och bilder leder till att innehåll och 
sammanhang kan förstås, vilket stärker den kommande läsutvecklingen. 
 

Vi läser väldigt mycket, har blivit mycket mer medvetna om vad det har för betydelse 
även innehållsmässigt vad man läser. Vi har inte bara som en efter maten aktivitet utan 
medveten läsning där vi väljer böcker som är bra för våra barn både när det gäller genus 
och även andra synpunkter då det gäller språkutveckling och sen… samtalet är jätteviktigt 
att man sitter med, lyhörd och klär barnets aktiviteter i ord… 

 
Ett par av förskollärarna beskrev hur arbetet med Grafon stimulerar till ökad språklig med-
vetenhet hos barnen. Grafon är enligt förskollärarna ett fantastiskt material som används för 
språkljudslek där barnen genom lekfulla övningar lär sig bokstavsljud. 
 

/…/ Grafon och språkpåsar. /…/ det är egentligen mest inriktat på de här som kanske har 
någon språksvårighet, men man lär sig så mycket mer /…/ de kanske lär sig bokstäverna 
istället och det är ju också en typ av språklig utveckling. I förlängningen av språkutveck-
lingen kommer läsinlärningen. Så man har en vidare tanke och inte bara att nu använder 
vi det här för dom som inte kan säga r… utan vi använder det först och främst för de barn 
som inte kan säga r…men de andra lär sig detta. Det är ju det hela tiden att man har en 
medveten tanke om hur man arbetar och varför. 

 
Vikten av att ta tillvara den dagliga verksamheten i förskolan som lek, aktiviteter och rutinsi-
tuationer för möjlighet till spontana samtal med barnen för att stimulera språket framkom 
många gånger under intervjuerna med förskollärarna. 
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5.6 Lustfyllt språklärande 

Några av respondenterna framhöll vikten av att väcka intresse och nyfikenhet för att lärandet 
ska vara lustfyllt. Det är viktigt den språkliga förmågan stimuleras på ett lekfullt sätt. 
 

Jag har ett gäng som älskar att göra egna sagoböcker /…/ Så jag har en sagotärning med 
bilder på som dom rullar och så kanske det kommer upp ett slott  /…/ Men så har dom 
börjat berätta egna sagor kring det. Och så sitter jag och skriver jättefort  /…/  Sen skriver 
jag ut det på datorn och dom ritar till och gör framsida. /…/ dom skriver själva vad sagan 
heter /…/  Det har används som godnattsagor till och med, nattat sina syskon med, så det 
har verkligen varit roligt. 
 

Under intervjuerna beskrev förskollärarna flera olika situationer som kan inspirera barnen till 
att använda rim och ramsor. Genom att använda ett för barnen inspirerande material stimule-
ras flera av barnens sinnen.  

 
Ramslådor och rim  tycker jag personligen är jättekul för barnen blir så intresserade och 
tycker att det är spännande. Trollerilådor, det ligger alltid nån grej där i.  
 
Jag har en gul låda. Och jag har hittat på att det är en kudde däri från Indien. Det blir ju 
jättespännande. Och så kan man ju lägga i nån liten grej som handlar om det man vill, en 
liten minikrokodil eller nåt och så tar jag nån ramsa om en krokodil. /…/ för att få igång 
det där att det ska va kul med ramsor och rim. Och handdockor och lite sånt där. 
 
/…/ glädjen i att upptäcka att språket är överallt. Att inte det är att språket är något man 
bara ska lära sig när man kommer till skolan. Vi ser på våra barn nu, dom hittar skyltar 
överallt, det kör förbi lastbilar och dom hittar bokstäver… när vi sitter och äter så var det 
en paprika häromdan, inte en bokstav men det var en siffra, att dom ser liksom, den såg ut 
som en trea. Dom hittar symboler överallt i vardagen. 

 
Man klappar stavelser med ord, långa och korta ord och såna saker på samling också. Ja, 
rim och ramsor har man ju också, ordens uppbyggnad och så. Få en känsla för, få en upp-
levelse för /…/ 

 
Att våga berätta inför sina kamrater som lyssnar, stärker barnets självkänsla, betonade en av 
pedagogerna. Hon berättade att de använder olika medel för att stimulera språket, varav drama 
kan vara ett. 

 
/…/ att jobba med drama. Och där har vi ju en språkutvecklingsbit, tycker jag där man lär 
sig att agera och prata inför andra och så. 

 
Att använda sig av spännande material för att fånga barnens uppmärksamhet ansågs betydel-
sefullt av förskollärarna. Barn behöver få uttrycka sig med alla sina språk, där alla sinnen 
stimuleras. Språkpåsar, trollerilådor och handdockor kan göra språklekar fängslande och öka 
motivationen.  
 

5.6.1 Tidig läsinlärning 
För att göra barnen mer språkligt medvetna och göra skriftspråket mer synligt för barnen, be-
skriver flera av respondenterna hur de arbetar med tidig läsinlärning enligt Öjaby modellen. 
Inspirerade av deras arbetssätt berättade flera av våra förskollärare om hur de själva förändrat 
sitt arbetssätt och nu arbetade med att använda ordbilder på detta sätt. 

 

Vi jobbar aktivt med barn och det skrivna ordet. Att vi försöker använda det skrivna ordet, 
bokstäver, ord så ofta vi kan och i många olika sammanhang så att barnen ser det. Ofta. 
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Dom kan till slut förstå att dom där bokstäverna och dom där orden står för nånting. Lika-
väl som du kan förmedla dig med språket, det kan du förmedla via text, med ord. 

 
Förskollärarna beskriver användandet av ordkort som läsmetodik för små barn. Ordkort inne-
bär att barnet samlar på namn på människor och saker i dess närmsta omgivning och som 
betyder något för barnet. Detta blir för små barn en lek med skrivna bilder, där barnet lär sig 
att känna igen ordbilderna. En pedagog berättade att även föräldrarna blev delaktiga i arbetet 
med ordbilder. 
 

… alla barn har sin egen lilla ordlåda … mest är dom ju fyllda med familjens namn, med 
husdjur kanske, med människor som betyder mycket för dom, det är mycket namn på 
människor fortfarande, men sen är det en del som stoppat i… ja traktor och hund, ord som 
förknippas med saker dom tycker om att göra. Sätter man sig med ett barn och tar fram 
ordlådan så kommer det genast fram någon mer /…/ Det är ju inte bara det här att man ska 
lära sig känna igen bokstäver. Det är inte syftet utan man kan prata kring dom här sen då. 
/…/ dom får berätta nåt som inte jag vet. Ibland vet man ju saker som man frågar om, men 
då är det dom som sitter inne med all kunskap. 
 

Nästa citat visar på vikten av att som pedagog lyssna in barnens egna initiativ. 
 

… vi hade en liten kille, de (familjen) var med i hundkojeklubben och så satt vi och prata 
och jag föreslog… ska vi skriva bil… nää sa han… det tyckte jag var lite konstigt då han 
som var så intresserad … då sa han… vi ska skriva hundkoja… så han har hundkoja i sin 
låda, det blir verkligen personligt. 
 

Några av förskollärarna uttryckte att ordbilder kan finnas med i barnens vardag. Genom att 
barnen får se det skrivna ordet samtidigt som de hör ordet i sitt rätta sammanhang kan barnen 
utveckla förståelse för ord.  
 

Vi har till exempel ett leksnöre, där skriver vi namnet på lekar som vi har lekt. /…/ förra 
veckan hade vi pomperipossa som lek. Då skrev vi pomperipossa och så har man liksom 
en hel skatt utav lekar som vi kan. Då kan man ju också använda det en dag när man inte 
vet vilken lek man ska leka, då kan man ju plocka fram alla korten… titta här är ju en 
massa lekar vi kan… vilken ska vi välja idag.  

 
En av pedagogerna berättade om hur sagopåsar kan användas för att ge ytterligare en dimen-
sion till språkligt lärande. En välkänd saga som barnen hört flera gånger blir utgångspunkt 
och barnens förslag ger underlag till de ordkort som sedan blir strukturen för sagan. Med 
hjälp av dessa ordkort kan barnen sedan själva berätta sagan.  

 
 Vi har en sagopåse då med trollet och de tre bockarna Bruse och så har vi en äng och en 
bro och så fick barnen själva … jag skulle försöka och fånga dom här viktiga orden /…/  
det kan ju bli ord som jag inte alls har tänkt på eller… men vi började i alla fall med att 
sjunga sången först och sen sa jag… då tog jag fram mina lappar och då vet dom direkt att 
nu är det viktiga ord vi ska skriva och så sa dom direkt lilla bocken och så skrev vi det 
och så la vi den vid den lilla bocken och så mellanbocken och så skrev vi den och stora 
bocken och trollet och bro, så räckte en liten tjej /…/ upp handen ”tycker vi ska skriva å” / 
…/ och då fick vi ju sju ord som vi skrev och som var hela sagan. … dom leker ju mycket 
med dom här sagopåsarna själva. 

 
Några förskollärare uttryckte att vi vuxna inte ska vara rädda för att göra barnen uppmärk-
samma på texter och de skrivna orden, utan uppmuntra barnen till att lekläsa och lekskriva. 
Barn behöver inte vänta tills de ska börja skolan med att lära sig läsa och skriva, men det är 
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viktigt att anpassa lärandet efter varje barn och att detta sker i för barnen meningsfulla situa-
tioner menade förskollärarna vidare. 
 

5.6.2 Barns eget utforskande 
Vid intervjuerna framkom hur barnen själva och i samspel tog initiativ till utforskande språk-
lek. Det är viktigt att språket stimuleras på ett lekfullt sätt där barnen får uppleva glädjen i att 
använda och undersöka språket för att utveckla medvetenhet.  

 

/…/ barnet skriver sitt eget namn. De första är ju lite så där… ringar i luften och sen blir 
det alltmer bokstavsliknande så småningom. 
 
/…/ mycket samtal om bokstäverna… hur dom ser ut…  
 
Upptäcker man att det här barnet är intresserat, då kan man ta fram vissa material. 
 
En kille då som börjar på c och han hittar ju den överallt i böcker och… där är jag. Det är 
lite häftigt. 

 
När barnen är intresserade och motiverade att börja skriva, upptäcka symboler och urskilja 
likheter och olikheter ska de uppmuntras menade några pedagoger. Ofta kan det starta ett 
samspel och ett delat lärande med andra barn. 
 

Vi har ju ett par stycken som kommer kanske med rim i ord och rim i namn och så här. 
Och då försöker man ju spinna på det /…/ Dom provar ju ord och ändrar på ord. 

 

Här uttryckte en förskollärare vikten av att som pedagog vara uppmärksam och ta vara på de 
situationer när barnen själva startar en aktivitet som kan utveckla lärandet. 

 

Dom jämför väldigt ofta bokstäver. Det är din bokstav och samma bokstav. Till och med 
så att dom kan gå till bokstav nummer två. Och titta, där är samma igen. 

 
Barnen har ju mycket lådor med namnlappar själva /…/ som dom sitter och plockar med. 
/…/ att man i små lådor kan ha sina bokstäver och ta fram och lägga sina namn. Och lägga 
kompisens namn, klippa ut och sätta ihop. Och att jag plockar upp liksom ”vems namn 
kan detta va”. Att dom får gå och hämta sitt namn /…/   
 
Barnen leker med dom (ordkorten) och vi har dom med oss /…/ det är konkreta situatio-
ner. Det måste vara situationsbundet… och varje barn har sina egna… 

 
Här ger pedagogerna några bra exempel på hur barnen själva och tillsammans med andra 
barn och vuxna utforskar språket. 
 

Avslutande sammanfattning 

I svaren vi fått framkommer att en av grundförutsättningarna för att barn i förskolan ska känna 
delaktighet, kunna samspela och leka tillsammans, är att ha ett språk och kunna kommunicera. 
Pedagogen har en viktig roll för att främja barns språkliga medvetenhet. Genom att vara upp-
märksam på barnens behov och språkliga utveckling, kan förskolläraren ge barnen den stimu-
lans som kan föra utvecklingen vidare mot en ökad språklig medvetenhet. Att samtala med 
barnen i alla vardagssituationer, använda ett vårdat och rikt språk, samt att använda högläs-
ning dagligen för att utveckla språket, var samtliga förskollärare eniga om. Flera av respon-
denterna belyste miljöns utformning, både den fysiska och den språkliga, som mycket viktiga 
faktorer. Även om flera förskollärare i vår studie beskrev ett arbetssätt som främjar barnens 
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språkliga medvetenhet, använde inte någon av dem begreppet språklig medvetenhet i sina 
svar. Några exempel som pedagogerna redogjorde för var hur barnen skapade egna sagoböck-
er, uppmärksammade bokstäver och ordbilder och lekte med rimord. Alla intervjupersoner 
framhöll hur viktigt det är att lärandesituationerna är meningsfulla för barnen och att de visar 
en nyfikenhet och ett intresse för att leka med språket.  
 

6   Diskussion 
Diskussionsavsnittet kommer att inledas med att vårt resultat diskuteras utifrån undersökning-
ens syfte och frågeställningar, vår teoretiska ram och tidigare forskning. Didaktiska konse-
kvenser kommer att redogöras för och därefter följer ett resonemang kring det metodiska till-
vägagångssättet. Avsnittet avslutas med förslag till fortsatt forskning.  
 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur de förskollärare vi intervjuat beskriver att de 
arbetar för att stimulera barns språkliga medvetenhet. Förskollärarna fick i informationsbrevet 
(bilaga 2) tydliggjort vårt syfte med undersökningen, hur förskollärare beskriver sitt arbete 
med att stimulera barns språkliga medvetenhet. Vid intervjuerna valde vi att ställa frågor (bi-
laga 1) om hur pedagogerna ser på barns språkliga utveckling, utan särskild betoning på 
språklig medvetenhet. Vi frågade vidare hur de ser på sin egen roll och kompetens samt mil-
jöns betydelse. Resultatet av intervjuerna visar att det skiljer en del mellan svaren. Vissa av 
förskollärarna pratar mer om språkutveckling i stort, medan andra ger uttryck för att vara mer 
medvetna om sin egen roll för språkutvecklingen hos barnen och även hur de arbetar för att 
barnen ska bli mer språkligt medvetna även om de inte använder sig av begreppet. 
 
6.1.1  Förskolläraren som inspiratör och vägledare 
I vår undersökning uttryckte respondenterna hur betydelsefullt det är att de lyckas fånga bar-
nens intresse och utgå från deras erfarenheter. Vygotskij (1934/1999) betonar pedagogens 
viktiga roll att ge barnen utmaningar som gör att deras lärande utvecklas, både enskilt och 
tillsammans med andra. För att barnen ska bli språkligt medvetna behöver de hjälp av en mer 
erfaren person, som får barnen att ta ytterligare steg i sitt lärande. Lundberg (2006) belyser 
pedagogens roll som inspiratör och vägledare. Förskollärare kan genom att arbeta med språk-
stimulering under lekfulla former, ge barnen en ökad språklig medvetenhet. När barnen sedan 
börjar skolan är de bättre förberedda. Flera av våra intervjupersoner talade om vikten av att 
som pedagog kunna inspirera och väcka lust och nyfikenhet hos barnen, varav en förskollära-
re betonade sin roll som den som hjälper barnet att kunna klara sig själv. Barn vill kunna själ-
va och vi ska uppmuntra dem till det. Detta beskriver Vygotskij som att ge det lilla stöd som 
behövs för att klara av en uppgift själv. Pedagogen har en viktig roll i att ge barnet förutsätt-
ningar för att lära. Stödstrukturer är betydelsefulla för lärandet, varav pedagogen kan vara en. 
De nya kunskaperna ska komplettera och utveckla de gamla kunskaperna. Lärandet måste 
vara intressant och meningsfullt fortsätter Vygotskij.  
 
Enligt vår mening är det viktigt att genom att vara en trygg, empatisk och tydlig ledare, som 
förmedlar positiva förväntningar på barnet och en tro på barnets förmåga, stärks barnets själv-
känsla. När barnet känner sig betydelsefullt och att det kan, växer tilliten och lusten för att 
lära. Taube (2007a) menar att om barnet möts med respekt, rimliga krav och uppmuntran ges 
barnet en bättre självbild och det vågar uttrycka sina ord och känslor. Vi anser att genom att 
utmana barnens tankar utvecklas lärandet och barnen blir engagerade och motiverade. Att 
bekräfta för barnen att de arbetar med matematik, när de arbetar med olika matematiska pro-
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blem och att tydliggöra begreppen att läsa och skriva är viktigt för att öka medvetenheten. 
Lundberg (i Borgström, 2006) menar att barn behöver uppmuntran för att kunna knäcka ko-
den om hur språket fungerar, hur ord kan delas upp i mindre delar och hur ljud ser ut med 
bokstäver. Att som lärare förmedla glädjen i att kunna läsa är anser vi är otroligt viktigt. 
 
6.1.2 Förskollärarens roll -  erfarenhet och kunskap 
Något som nästan alla respondenter var eniga om var att de inte fått tillräckliga kunskaper om 
barns språkutveckling och hur den ska stimuleras under sin utbildning. Kunskap är till viss del 
färskvara.  Samhället har förändrats och även synen på barns kompetens och hur barn lär. Vår 
mening är att förskolans arbetssätt måste förändras utefter detta. Att det är viktigt att se till 
vilken barngrupp man har och vara öppen för förändringar i miljön, för att verksamheten bätt-
re ska passa gruppen och varje individ ansåg en av intervjupersonerna. Genom att läraren är 
trygg i sin roll och känner att hon har tillräcklig kunskap, ger bra förutsättningar för att läran-
de ska ske anser Dahlgren et al. (2006).  
 
Kullberg (2006) skriver att det är viktigt att lärare genom kontinuerlig kompetensutveckling 
får ta del av pedagogisk forskning. Detta ger lärarna möjlighet till att ifrågasätta och utveckla 
sin egen pedagogiska verksamhet. De intervjuade pedagogerna i vår studie underströk att de 
fått bra och kontinuerlig kompetensutveckling just när det gäller språkutveckling. Vid inter-
vjuerna betonades att erfarenhet har stor betydelse och genom att arbeta i arbetslag sker ett 
utbyte av tankar och idéer. Flera av förskollärarna talade om att de regelbundet reflekterade 
och utvärderade språkutvecklingsarbetet. Genom reflektioner och utvärderingar i arbetslaget 
kan arbetet och arbetssätten utvecklas vidare. Under våra intervjuer framkom att det är viktigt 
att ta till vara de olika kompetenser som finns i ett arbetslag. Vi anser att genom att utnyttja 
arbetslagets olika kompetenser kan barnen ges ett varierat lärande. När alla får arbeta med det 
de är bra på och tycker är roligt förmedlas den känslan till barnen, vilket gynnar lärandet posi-
tivt.  
 
En viss skillnad i respondenternas berättelser angående målen för verksamhetens arbete när 
det gäller språklig medvetenhet kunde utläsas. De flesta av förskollärarna uttryckte att det 
fanns mycket tydliga och formulerade mål att sträva mot nedskrivet på de olika förskolorna. 
På en förskola arbetar de på olika sätt och på olika nivåer med att stimulera varje barns språk-
utveckling, vilket fanns nedskrivet i arbetsplanen. Däremot fanns det inte något uttalat mål för 
arbetet med språket nedskrivet på en av förskolorna. Enligt läroplanen för förskolan (Utbild-
ningsdepartementet, 1998) är det arbetslagets uppgift att tillsammans planera och utföra arbe-
tet så att alla barn i gruppen kan få stöd och stimulans i sin språkliga utveckling. Vår mening 
är att i ett arbetslag är det viktigt att diskutera och reflektera tillsammans för att kunna arbeta 
och sträva åt samma mål.  
 
6.1.3 En språkstimulerande miljö  
Samtliga respondenter uttryckte att barns erfarenheter och förutsättningar beträffande språket 
är olika när de kommer till förskolan. Lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv innebär att 
vi lär i samspel med vår omgivning (Vygotskij, 1934/1999). Vi lär av varandra genom turta-
gande, imitation och problemlösning i en stimulerande miljö. Med detta menas att barn lär i 
samspel med andra och förebilder är viktiga inspirationskällor. Genom att pedagoger utmanar 
barnen med frågor, nya situationer och upplevelser växer intresse och lust för att lära. Om den 
vuxne ställer frågor som kan leda in barnet på rätt väg eller ger instruktioner som kan hjälpa 
barnet vid problemlösning kan utveckling påskyndas. Vygotskij betonar att lärandet är ett 
samspel mellan tre aktiva parter – barn, lärare och social miljö. Enligt Vygotskij visar hans 
undersökning ”att den närmaste utvecklingszonen har större direkt betydelse för den intellek-
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tuella utvecklingens dynamik och för barnets framgång än” (s.330) barnets egentliga utveck-
lingsnivå. Lindö (2002) menar att det är betydelsefullt att lärare har ett förhållningssätt som 
tar hänsyn till det språk och de erfarenheter varje barn har. Det är viktigt att vi som pedagoger 
möter barnen där de är i sin språkutveckling och arbetar aktivt, speciellt för att stimulera de 
barn som har ett mindre utvecklat språk. Lundberg (2006) talar om barns förutsättningar. 
Språkutvecklingen skiljer sig från individ till individ och den miljö barnet växer upp i ger 
barnen olika mycket språklig kunskap.  
 
En av respondenterna berättade att de har förändrat sitt arbetssätt och arbetar mycket aktivt 
och medvetet med barns språkutveckling. Hon betonade också vikten av att ta med föräldrar-
na i detta arbete. Förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 1998) uttrycker vikten av att 
förskolans arbete sker i samarbete med hemmet. Med en bra relation mellan föräldrar och 
pedagoger kan ett gemensamt förtroende skapas. Det är viktigt för att vi tillsammans ska ge 
barnet de bästa förutsättningarna. Hur barn lär och hur snabbt de lär, skiljer sig också åt och är 
mycket individuellt framkom vid intervjuerna. Vid utvecklingssamtal diskuteras barnets 
lärande utifrån portfolion, samt hur vi ska gå vidare och utveckla verksamheten för barnet.   
 
I vår undersökning framkom att förskollärarnas arbete med att stimulera barnen till ökad 
språklig medvetenhet, genom att uppmärksamma barnen mer på ord som form gav resultat. 
Smith (2000) hänvisar till att all text vi möter i vardagen runt oss i form av skyltar, dags- och 
veckotidningar, matsedlar är meningsfull för barnen och att vi vuxna kan bli bättre på att 
uppmärksamma och använda det. Barn kan lära av att se det skrivna i verkliga situationer och 
så småningom pröva sina lösningar. Pedagogerna beskrev precis som föregående författare 
hur barnens intresse växte och hur de på ett helt nytt sätt visade nyfikenhet på vad det stod på 
skyltar, lastbilar, planscher och i böcker. Smith betonar också den vuxnes betydande roll här 
som vägledare som läser för barnet när barnet visar intresse. Om barnet har svårt att kunna 
urskilja språkljud, försvårar det för barnets läsinlärning menar Lundberg (2006). Att lära sig 
läsa är inget som går av sig själv, utan det krävs att barnet är medvetet om språket och hur 
språket är uppbyggt. 
 
Ett av förskolans uppdrag enligt Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) är att bygga en 
språk- och lärandemiljö där varje barns språk utvecklas. Några av förskollärarna talade om att 
bilder och texter i miljön kan inspirera till språkutvecklande samtal. Det får ett djupare inne-
håll och mening om barnet får delta mer aktivt med egna erfarenheter från andra situationer 
och om barnet utmanas att tänka och fantisera. Vikten av att ha en väl organiserad verksamhet 
och en inbjudande miljö som lockar barnen att utforska språket både enskilt och i samspel 
med andra betonades av samtliga intervjupersoner. Här hänvisar vi till Vygotskij (1934/1999) 
som menar att barn utvecklas bäst i en varierad och stimulerande omgivning. Det är viktigt att 
material finns framme och att det finns i barnets höjd, samt att det är anpassat för de barn som 
är i verksamheten.  För att barnen ska kunna ta egna initiativ och ha inflytande ska de själva 
kunna välja aktivitet och material i stor utsträckning.  
 
En av intervjupersonerna betonade just betydelsen av att barnen får möjlighet att uttrycka sig 
med alla sina språk. Vygotskij (1934/1999) ger uttryck för att variation och mångfald främjar 
utveckling och barn ska få möjlighet att utveckla alla sina språk. Vi anser att genom att an-
vända olika språkliga uttrycksformer som sång och musik, rim och ramsor, drama och ska-
pande, kan barnen få stimulans genom många sinnen och den språkliga medvetenheten kan 
utvecklas. Liberg (2006) anser att det är lättare att lära sig om flera sinnen används. Miljön 
kan stimulera språkutvecklingen positivt om man skapar platser som inbjuder barnen till att 
använda sig av flera språkliga uttryckssätt. Lek och samspel fungerar oftast bättre om barnen 
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ges möjligheter att vara i mindre grupper. I resultatet fann vi att flera av förskollärarna talade 
just om att dela barnen i mindre grupper för att kunna möta varje barn. Vår uppfattning är att 
vid smågrupper är det lättare att se varje barn och ge alla möjlighet att uttrycka sig. Det är 
även lättare att koppla språklekar till barnens intressen och behov.  
 
I vårt resultat framkom det hur betydelsefullt det är att barnen har ett språk för att kunna 
kommunicera, uttrycka känslor och samspela i lek. Lek är viktigt och i Lpfö 98 (Utbildnings-
departementet, 1998) betonas att barn erövrar kunskap genom lek, samspel och reflektioner 
tillsammans med barn och vuxna i sin omgivning. Enligt resultatet av vår undersökning och 
enligt vår mening bör leken få stort utrymme, för barnen lär sig otroligt mycket av andra barn, 
inte minst språkligt. Barns mest betydelsefulla väg till språklig och social utveckling i förhål-
lande till jämnåriga sker enligt Vygotskij i leken skriver Evenshaug och Hallen (2001). Lek 
och fantasi såg Vygotskij som grundläggande för att barnen ska bearbeta sina erfarenheter och 
agera på ett mer moget sätt än annars. Rikare verklighet ger mer möjligheter till fantasi. I roll-
lek imiterar barnen ofta vuxna eller populära fantasifigurer från film, serier eller böcker menar 
vi. Barnen tar andras roller och använder även ett mer utvecklat språk än de gör annars. Det 
behöver finnas material som stimulerar barnen till lek då Eriksen Hagtvet (2006) skriver att i 
leken kan barnen göra upptäckter och erfarenheter inom trygga ramar. I leken vågar barnen 
pröva det som kan kännas svårt att göra i verkligheten. Barnen kan experimentera med att 
lekskriva och lekläsa utan krav. 
 
6.1.4 Språkutvecklande samtal 
Några av förskollärarna betonade att samtalet är viktigt och att också gruppen har stor bety-
delse för barns språkutveckling. Språket är ett betydelsefullt verktyg menade Vygotskij 
(1934/1999). Användandet av verktyg sker antingen genom imitation, instruktion eller i sam-
spel med andra. Vygotskij menar att vi lär och vi lär känna varandra genom dialogen. I vårt 
resultat framkom vikten av att som pedagog verkligen lyssna på barnen och ge dem tid att 
prata färdigt. Detta att verkligen lyssna aktivt som pedagog, samt att vara närvarande uttryck-
tes vid intervjuerna. Vår mening är att det är viktigt att barnen möts av respekt och att vi visar 
ett genuint intresse genom att lyssna, ställa frågor och ge stödjande kommentarer till deras 
berättelser. Detta stärker barnens förmåga att uttrycka sig.  
 
Under en intervju talade en förskollärare om hur hon medvetet använde för barnen nya be-
grepp, som exempelvis triangel, för att utvidga barnens ordförråd. Genom att vuxna använder 
ett mer nyanserat och avancerat språk i meningsfulla sammanhang ges barnen förutsättningar 
för språkutveckling. Som pedagog kan man lägga sig på den övre gränsen av barnets förmåga 
för att ge dem draghjälp i sin utveckling, vilket Vygotskij (1934/1999) benämner den ”när-
maste utvecklingszonen” (s.330). I Kullbergs (2006) forskning har det framkommit att barn 
utmanas och utvecklas av att höra ord och begrepp innan de förstår dem. Genom att barnen 
flera gånger får höra olika ord i sitt rätta sammanhang ger erfarenhet av ordets betydelse, vil-
ket gör att barnen så småningom lär sig dessa termer. Enligt Vygotskij lär sig barn nya be-
grepp genom att de ingår i ett sammanhang. När barnet stöter på nya begrepp behöver barnet 
tid för att ta till sig begreppet och anpassa det till tidigare erfarenheter.  
 
De intervjuade förskollärarna var eniga om högläsningens betydelse för att främja språkut-
vecklingen och aktiviteten förekom vid flera tillfällen under dagen. Förskollärarna betonade 
också vikten av att erbjuda lockande och fantasifulla böcker med tilltalande bilder som kan 
utveckla samtalet till andra situationer som hänt eller ska hända. Fördelar med högläsning är 
enligt Smith (2000) att barnen då kan få grepp om att skriftspråket är uppbyggt på ett annat 
sätt och skiljer sig språkligt från det talade. Dessutom får barnen ta del av texter som ger nya 
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erfarenheter och som ger motivation till att höra och läsa mer. Smith betonar att om barnet 
möts av engagerade människor och ser hur de använder skriftspråket som naturligt och själv-
klart, kan förmågan att lära sig läsa jämföras med hur barn lär sig prata. Då det enligt Svens-
son (1998) behövs hög nivå av språklig medvetenhet för att återge berättelser och sagor, är det 
viktigt att detta tränas regelbundet. Vid högläsning har barnet möjlighet att ställa frågor om 
nya begrepp om pedagogen inbjuder till samtal om texten och innehållet i boken, vilket ger en 
större bredd som gynnar begreppsbildningen. Detta framkom också vid våra intervjuer. 
 
Förmågan att kunna lära sig läsa och skriva bygger på att barnet har en språklig medvetenhet. 
Högläsning menar vi är en aktivitet som ger många erfarenheter, som rikare ordförråd, förstå-
else för det skrivna språket och dess symboler. Att samtala om tidigare upplevelser eller 
kommande händelser är också en viktig del i stimulering av ordförråd och språkutveckling för 
en kommande läs- och skrivinlärning. Liberg (2003a) skriver att det är viktigt att barn lär sig 
att umgås med böcker, att de får en förståelse för att böcker är en källa till glädje och kunska-
per, vilket vi anser stämmer väl överens med våra tankar. Våra respondenter uttryckte vikten 
av att erbjuda barnen litteratur som stimulerar fantasin och kreativiteten. En pedagog nämnde 
värdet av att barnen får variation så inte bokhyllan rymmer samma böcker hela tiden. 
  
En av våra respondenter beskrev i intervjun hur hon försöker prata lite extra med barnen vid 
tambursituationen. Barn behöver många tillfällen till att använda sitt språk. Liberg (2006) 
menar att alla tillfällen i förskolans vardag bör tas tillvara för samtal med barnen. Vi anser att 
det är viktigt med medvetna samtal med barnen för att främja språkutvecklingen. Samtalen 
kan utvecklas genom att man pratar om det som intresserar barnen. Genom att vid samtal med 
barnen ställa frågor som behöver besvara med mer än ett ja eller nej, stimuleras barnen till att 
använda sitt språk.  
 
Att ta vara på de naturliga möten för samtal som sker i förskolan för att utveckla språket, be-
tonades av samtliga intervjupersoner i vår egen studie. Matsituationen angavs vara ett lämp-
ligt tillfälle för att samtala och låta varje barn få komma till tals. Att förskolans måltider upp-
levs trevliga anser vi är viktigt. Vid samtal med barnen under måltiderna kan pedagogerna 
sätta ord på tidigare händelser och aktiviteter, vilket stimulerar språkutvecklingen. Vi vill att 
samtal blir en naturlig del vid måltiderna och att dessa tillfällen tas till vara som en stund för 
lärande. I Johanssons (2003) undersökning uttrycks vikten av att ta tillvara vardagssituationer 
för att stimulera barns språkutveckling. Genom att vid måltider medvetet placera barnen bred-
vid någon som de kan samtala med, kan kommunikationen gynnas.  
 
6.1.5 Aktiviteter som stimulerar barns språkliga medvetenhet 
Vid vår undersökning framkom att rim och ramsor är ett naturligt inslag i förskolans verk-
samhet. För att väcka barnens intresse och nyfikenhet används ofta språkpåsar eller språklå-
dor. Enligt Eriksen Hagtvet (2006) är det viktigt att träning av den språkliga medvetenheten 
sker inom lekens ram och på barnens villkor i naturliga sammanhang. Att ha roligt tillsam-
mans med språket och att vi pedagoger visar att vi tycker att det är roligt med språklekar, 
smittar ofta av sig till barnen. Genom att barnen blir intresserade av språket som form kan de 
bli mer villiga att experimentera med språket. De kan då förstå och uttrycka sig bättre i både 
det talade och skrivna språket. Enligt Ingvar (i Borgström, 2006), krävs återkommande öv-
ningar av rim och ramsor för att få en ökad fonologisk förmåga. Om barn har svårigheter med 
att hantera språkljud på olika sätt kräver det mer hjärnaktivitet och är mer ansträngande för 
dessa barn än andra barn. Genom att även visa orden som rimmar kan barnen bli mer medvet-
na om språkets lik- eller olikheter. Borgström (2006) hävdar att forskare är eniga om att 
språklek med rim och ramsor i förskoleåren stödjer utvecklingen av språklig medvetenhet. Att 
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ha ett välutvecklat ordförråd är också betydelsefullt för framtiden och ska grundläggas tidigt. 
Det är svårt att ta igen ett bristfälligt ordförråd senare i livet.  
 
Användningen av ordbilder redan i förskolan kan öka medvetenheten och intresset för det 
skrivna ordet. Flera av respondenterna beskrev att de arbetar aktivt med tidig läsinlärning ge-
nom helordsmetod. Dessa beskrev också för övrigt ett mer planerat och medvetet arbetssätt 
för att stimulera till språklig medvetenhet. Några av intervjupersonerna var bland annat inspi-
rerade av arbetssättet man använder i Öjaby förskola (Einarsson, 2004) där barn redan från ett 
års ålder möter det skrivna ordet. På detta sätt hoppas förskollärarna underlätta läs- och 
skrivinlärningen för barnen. Enligt Taube (2007a) finns det inte något dokumenterat samband 
mellan att den som använder sig av logografisk läsning senare kan läsa enligt den alfabetiska 
principen. I och med att barnen lär sig orden i sin helhet utifrån hur de ser ut, får de inte något 
begrepp om hur ord är uppbyggda och hur man skapar nya ord. Ordens delar kopplas inte till 
de olika bokstavsljuden.  
 
I vår undersökning framkom att språkpåsar är vanligt förekommande. Under en av intervjuer-
na uttryckte en av pedagogerna att sagopåsar kan användas tillsammans med ordkort för att 
väcka barnens intresse och utveckla till språkligt lärande. Sagans struktur byggs upp med 
hjälp av ordkort i samspel mellan barn och pedagog. Ett annat alternativ enligt vår erfarenhet 
kan vara att föremål i språkpåsar kompletteras med ordkort. Detta ger ett meningsfullt materi-
al där barnen kan se en tydlig koppling mellan ordets innehåll och form. Materialet blir ett 
verktyg som stödjer barnet i sitt lärande och sin utveckling (Vygotskij, 1934/1999).  
 
För att inspirera barnen att hitta på egna sagor berättade en förskollärare om hur hon använde 
en sagotärning med sex olika bilder. Utifrån de bilder som kom upp berättade först hon en 
saga och sedan uppmuntrades barnen utifrån sagotärningen att komma med egna förslag. Bar-
nens berättelser skrevs ner med hjälp av pedagogen och barnen skrev rubrik och ritade bilder 
till sina texter. För att barnens skrivande ska uppfattas meningsfullt är det enligt Liberg (2006) 
betydelsefullt att ha en mottagare till sin text. Sagoböckerna blev här mycket uppskattade av 
bland annat yngre syskon. Förskolläraren betonade flera gånger under intervjun, vikten av att 
våga prata inför andra, vilket även fler respondenter ansåg. Detta instämmer vi i, då en förmå-
ga att kunna och våga uttrycka sig har avgörande betydelse för framtiden. 
 

6.2 Didaktiska konsekvenser 

Taube (2007b) skriver om vikten av att börja arbeta med att stimulera barns språkliga med-
vetenhet redan i förskolan. Genom att under lekfulla former få ta del av språklekar, kan bar-
nen successivt utforska språkets uppbyggnad. Att läsa och skriva kan kännas mer kravfyllt än 
att tillsammans med en vuxen få leka med språket. Som förskollärare är det viktigt att vara 
medveten om betydelsen av att vara språkligt medveten. Genom att barnen på ett lustfyllt sätt 
får möta språklekar i naturliga sammanhang tillsammans med vuxna i sin omgivning, stimule-
ras den språkliga medvetenheten. Eriksen Hagtvet (2006) betonar att när de språkliga aktivite-
terna blir tråkiga rutiner som inte väcker barnens intresse och engagemang, bör nya vägar 
hittas. Lindö (2002) skriver att hon själv, och hänvisar även till Liberg och Söderbergh, ut-
trycker kritik mot Bornholmsmodellen, som kan fokusera för mycket på språkövningar som 
inte sätts in i för barnen meningsfulla sammanhang. Arbete med språklig medvetenhet får inte 
bli träning, utan måste ske i aktiviteter som upplevs som meningsfyllda. Vår mening är att det 
är viktigt att ha roligt med språket. Barn har en föreställning om nya problem de ställs inför, 
prövar och lär sig av misstagen menar Smith (2000). Förståelse och lärande är starkt förknip-
pat med varandra. Barn lär sig inte om det de ska lära sig saknar meningsfullhet eller när de 
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känner sig uttråkade för att de känner att de redan behärskar situationen. Läraren måste därför 
erbjuda ett meningsfullt lärande.  
 
Förskolans miljö har stor betydelse för hur vi främjar barns språkliga medvetenhet. Samtliga 
respondenter betonade vikten av en stimulerande miljö. Liberg (i Borgström, 2006) framhåller 
att det fortfarande finns förskolor utan böcker och att alla barn inte får lyssna till högläsning. 
Forskning visar att tidiga insatser i förskolan med språklek med ord har stor betydelse för för-
utsättningarna till läsinlärning fortsätter Liberg. Vi anser att en miljö som ger rik tillgång till 
språkutvecklande material, litteratur och högläsning ger barnen bättre förutsättningar för ut-
veckling och lärande. Flera förskollärare i vår studie berättade att de använder sig av språkpå-
sar och språklådor för att fånga barnens intresse och nyfikenhet. Johansson (2003) uttrycker 
att det är vikigt att ha klart för sig vilken uppgift språkpåsar ska fylla i arbetet med att stimule-
ra barns språkutveckling. Pedagoger behöver vara medvetna om att om syftet med språkpå-
sarna är att öva språket, lyfts språket ur sitt rätta sammanhang.  
 
Myrberg (i Borgström, 2006) belyser problematiken med att stora barngrupper i förskolan och 
som en följd där av, en orolig miljö, inte ger barn den språkutveckling de behöver. Detta ut-
tryckte även de förskollärare vi intervjuade. En rörig miljö med många barn ger ofta ett enkla-
re och hårdare språk med mer tillrättavisningar och mindre språkutvecklande samtal. Genom 
att organisera förskolans miljö som att dela in barnen i mindre grupper, får alla barn större 
möjligheter att komma till tals och bli lyssnade på. Att använda sig av spontant berättande och 
utnyttja vardags- och rutinsituationer för samtal ger många tillfällen att naturligt få in ett mer 
avancerat språkbruk i meningsfulla situationer. Att samtala mycket och prata utanför här och 
nu situationer, med ett nyanserat språk är viktigt för språkutvecklingen. Barnen måste få 
mycket tid för lärande lek där kommunikation mellan barnen främjas.  
 
Enligt Johanssons (2003) studie har flera förskoleavdelningar med yngre barn inte några ned-
skrivna mål när det gäller språkutveckling. Att det inte fanns formulerade mål för språkut-
veckling på alla förskolor, framkom även i vår egen undersökning. Enligt vår mening är det 
viktigt med gemensamma mål som arbetslaget tillsammans har diskuterat och skrivit ner. 
Myrberg (i Borgström, 2006) talar om att många av dagens lärare för yngre barn saknar till-
räcklig kunskap och kompetens om barns läs- och skrivinlärning. Det är viktigt att lärarut-
bildningen följer med och anpassar den efter detta behov. Våra egna erfarenheter från den 
utbildning vi snart avslutar visade att val av specialisering avgjorde om vi fick med denna 
kunskap eller inte. I kursen specialpedagogik som vi gick, känner vi att en stor del ägnades 
just åt läs- och skrivinlärning och vilka problem barn kan stöta på i sitt lärande. Då regeringen 
i dagarna i sin kommande budgetproposition vill satsa på fortbildning inom läs-, skriv- och 
matematikinlärning för pedagoger i förskola känner vi att vårt val av ämne är aktuellt. Vi an-
ser att det är mycket viktigt att lärare i förskolan har kunskap och kompetens för att stimulera 
barns språkliga medvetenhet. 
 

6.3 Metoddiskussion 

Vid val av vilken metod som ska användas för att genomföra undersökningen, skriver Patel 
och Davidsson (2003) att det primära är att få syfte och eventuella frågeställningar besvarade. 
Då vi var intresserade av att undersöka hur lärare beskriver att de stimulerar förskolebarns 
språkliga medvetenhet känns vårt val av metod och redskap bra. Vårt ställningstagande att 
inte utforma intervjufrågorna (bilaga 1) med begreppet språklig medvetenhet var en liten 
chanstagning. Eftersom vi verkligen ville veta hur förskollärarna beskrev att de arbetade med 
språket, valde vi medvetet att inte leda in dem i det mer begränsade området av språkutveck-
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ling. Begreppet språklig medvetenhet antog vi kanske var oklart och svårt att beskriva för våra 
respondenter. Vår förhoppning var att vi ändå skulle få ett underlag som visade på hur peda-
gogerna arbetade med att stimulera barns språkliga medvetenhet. Vi har fått ett rikligt och 
inspirerande material att hämta svar ifrån, tolka och analysera. 
 
Att vi båda två var närvarande vid provintervjun samt vid de sex intervjutillfällena, anser vi 
var en fördel. Vi turades om med att en av oss ansvarade för intervjun och ställde de öppna 
huvudfrågorna enligt vår intervjuguide, men båda ställde följdfrågor för utförligare svar. Tan-
ken var att den som inte var ansvarig under intervjuerna skulle skriva anteckningar och stöd-
ord som eventuellt kunde förtydliga vissa svar. Vi hade papper och penna till hands, men det 
var inte mycket som skrevs ner, då vi båda blev mycket engagerade i intervjupersonernas be-
rättelser och tankar om vårt ämne. Den som ansvarade för intervjun vid det aktuella tillfället, 
skrev också ut det inspelade materialet. Användandet av Mp3 spelare fungerade mycket bra 
och gav bra ljudkvalitet när det insamlade materialet skulle skrivas ut. Ett medvetet val som 
gjordes var att inte lämna ut intervjufrågorna i förväg till någon av intervjupersonerna, även 
om frågan kom upp från en av pedagogerna. Vi önskade deras spontana tankar och åsikter, 
vilket vi inte tror att vi fått om de kunnat förbereda sig innan intervju tillfället. Vår önskan var 
att alla intervjupersonerna skulle ha samma förutsättningar. Det kan hända att svaren blivit 
annorlunda om de fått frågorna i förväg och kunnat förbereda sig.  
 
Enligt Patel och Davidsson (2003) kan det vara ett drygt arbete att skriva ut intervjuerna, vil-
ket vi också upptäckte. Vi upplevde att det var ett mycket tidsödande arbete att ordagrant 
skriva ner de intervjuer vi genomfört. Att spela in intervjuerna tror vi dock är en förutsättning 
för att få med de utförliga svar vi fick. Vidare säger Patel och Davidsson att intervjupersoner-
na kan känna sig hämmade av ljudinspelning. Vi upplevde inte att någon av våra intervjuper-
soner hade svårt att prata under intervjuerna, trots att intervjuerna spelades in på Mp 3 spelare 
samt att vi var två intervjuare närvarande. Alla sex intervjuerna kändes avspända och lugna. 
Detta kan bero på att vi trots den ovana situationen kände oss relativt trygga i vår roll och i 
vårt val av ämne.  
 
Den respons vi har fått på våra intervjuer har varit positiv. Vi upplevde att intervjupersonerna 
var engagerade och berättade kontinuerligt och utförligt om ämnet. En av intervjupersonerna 
blev medveten om vad hon gör i arbetet med att stimulera barns språkliga medvetenhet genom 
att hon under intervjun satte ord på det hon gör i förskolans dagliga arbete. Vi anpassade oss 
också efter när förskollärarna hade möjlighet och tid att medverka vid intervjuerna, vilket kan 
ha bidragit till den avspända atmosfären. I efterhand har vi konstaterat att vi borde ha ställt 
fler följdfrågor under intervjuerna för att få en ännu djupare uppfattning i förskollärarnas re-
sonemang om stimulering av barns språkliga medvetenhet. Att detta inte gjordes beror sanno-
likt på vår ovana att intervjua och på vår erfarenhet av yrket. 
 

6.4 Fortsatt forskning 

Under tiden som vi genomfört denna undersökning, har vi än mer förstått vikten av vara 
språkligt medveten för att kunna lära sig läsa och skriva. Detta har väckt vårt intresse för att 
genomföra ett utvecklingsarbete på en till två förskolor med syfte att stimulera barns språkliga 
medvetenhet.  
 
Det hade även varit intressant att komplettera de intervjuer som vi genomförde med observa-
tioner för att själva kunna göra oss en bild av hur lärare arbetar med barns språkliga med-
vetenhet. Detta hade gett oss ett bredare perspektiv på undersökningen. 
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Tack 

Vi vill tacka alla de pedagoger som ställde upp på att bli intervjuade 
av oss. Utan er hade det inte blivit någon undersökning. Ett stort 
tack ger vi till våra intervjupersoners förskolebarn och medarbetare 
för att de lånade ut sin förskollärare till oss. Vi vill även tacka vår 
handledare Christer Wede för den hjälp och det stöd vi fått i att skri-
va detta examensarbete. Slutligen vill vi tacka alla i vår omgivning 
som stöttat oss under denna tid.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

 

Intervjufrågeställningar 
 
• Hur ser du på barns språkliga utveckling? 
 
• Hur ser du på din roll i barns språkliga utveckling? 
 
• Hur arbetar du konkret med att stimulera barns språkliga utveckling? 
 
• Vilka tankar har du om miljöns betydelse när det gäller barns språkutveck-

ling? 



 

Bilaga 2 Informationsbrev 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hej!                                                                                                                Borås 2008-09-04                                                                                                                   
                                                                                                                                  
Eftersom vi via telefon avtalat tid för intervju, vill vi här göra en kort presentation av oss 
och syftet till vår undersökning. Efter många års erfarenheter som barnskötare är vi två stu-
denter, Anki och Malin, nu på väg att fullfölja vår utbildning till lärare med inriktning mot 
förskola och förskoleklass på Borås Högskola. I vår utbildning ingår det att skriva ett exa-
mensarbete. 
 
Forskning visar på betydelsen av en medveten stimulering av språkförmåga och språklig 
medvetenhet under tidiga förskoleår. Alla lärare i förskola har ett viktigt uppdrag att utifrån 
förskolans läroplan (1998) uppmuntra och stödja barns språkutveckling, både när det gäller 
tal och intresse för skriftspråket. Med en bra språklig medvetenhet hos barnen kan problem 
med läs- och skrivinlärning förebyggas. Detta har väckt vårt intresse när vi nu ska skriva vår 
uppsats. Syftet med undersökningen är hur förskollärare beskriver sitt arbete med att stimu-
lera barns språkliga medvetenhet. Genom att studera och jämföra teorier, vetenskaplig forsk-
ning i ämnet om språklig medvetenhet och dess betydelse för lärandet och genom intervjuer 
av några lärare i olika förskolegrupper är intentionen att resultatet från vår forskning blir ett 
stöd i den kommande yrkesrollen.  
 
I vår undersökning tar vi hänsyn till de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet.  
Detta innebär att vi inte kommer att använda oss av lärares eller förskolors riktiga namn för 
att undvika identifiering av utomstående. Deltagandet är frivilligt och ni kan när som helst 
avbryta er medverkan. Varje intervju tar cirka 30-45 minuter och vi hoppas att ni samtycker 
till att intervjuerna spelas in på band eller Mp3 spelare. De inspelade intervjuerna kommer 
att ordagrant skrivas ut, för att därefter raderas. Intervjumaterialet kommer inte används för 
kommersiellt bruk eller till andra syften som inte är vetenskapliga, utan endast i den här un-
dersökningen. Då examensarbetet är en offentlig handling, kan vem som helst ta del av den 
färdiga undersökningen som beräknas bli färdig i november 2008.  
 
Finns det några funderingar eller frågor får du gärna höra av dig till någon av oss. 
 
Vi tackar på förhand och ser fram emot vår intervju med Dig! 
 
Vänliga hälsningar Ann-Christine och Malin 
  
Ann-Christine 
E-post: xxxx.x.x@xxxxx.xxx 

Telefon: xxx-xxx xx, xxx-xxx xx xx 
 

Malin 
E-post: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx 
Telefon: xxxx-xxx xx, xxx-xx xx xxx 
 


