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Sammanfattning 
 
Arbetets art: Lärarexamen med inriktning mot förskola och förskoleklass  
 210 högskolepoäng. 
 
 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 högskole-

poäng i utbildningsvetenskap. 
 
Titel:  ”Det är ju så lätt att man bara tänker i traditionella banor”  
 
Engelsk titel:  ”It's just so easy to think traditionally  ” 
 
Nyckelord: Förskola, förskollärare, lärare, språk, språkstimulans, språkutveck-

ling.    
 
Författare:  Cecilia Borghed och Charlotta Gustafsson  
 
Handledare:  Ylva Odenbring  
 
Examinator: Maud Ihrskog 
 
 
 
BAKGRUND: 
I bakgrunden behandlas begrepp som är centrala för vår studie. Vi tar upp tidigare forskning 
och relevant litteratur som berör syftet. Vi tar även upp förskolans betydelse för barns 
språkutveckling och språkutvecklingens plats i styrdokument för förskolan. 
 
SYFTE: 
Syftet med undersökningen är att undersöka hur åtta förskollärare resonerar kring det peda-
gogiska arbetet med att stimulera språkutvecklingen hos barn. 
 
 
METOD: 
Utgångspunkten för undersökningen är kvalitativ metod och undersökningsverktyget är in-
tervju. Urvalet består av åtta förskollärare som är verksamma i förskolan.  
 
RESULTAT: 
De lärare i förskolan som medverkat i vår undersökning beskrev alla att de har en ganska 
bred erfarenhet av att arbeta pedagogiskt med att stimulera barns språkutveckling. Lärarna 
uttryckte att det var viktigare att se helheten av verksamheten än att stimulera språkutveck-
lingen med särskilda aktiviteter. Men högläsning beskrivs som en viktig aktivitet för att 
stödja barns språkutveckling och utveckla ordförrådet. Samtal med barn i vardagen sågs av 
respondenterna som den viktigaste delen att prioritera för att stimulera språkutvecklingen.  
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Inledning 
   
Vi har valt att fokusera vår studie på lärare i förskolan och deras syn på vikten av stimulans 
för att främja barns språkutveckling. Anledningen till vårt val är att vi själva har ett stort 
intresse av barns språkutveckling. Under vår yrkesverksamhet inom förskolan har vi arbetat 
med att främja barns språkutveckling och kommunikation på olika sätt och ser vårt exa-
mensarbete som en möjlighet att fördjupa oss ytterligare, samt skaffa oss en bredare erfaren-
het och kunskap om hur lärare resonerar kring språkstimulans i förskolan.  
 
Vi anser att språket, som är det huvudsakliga medlet för mänsklig kommunikation, är en 
mycket viktig del av barns lärande. I dagens samhälle läggs stor vikt vid kommunikativ 
kompetens, det vill säga språk- och läsförmåga. Svensson (2009, s. 3) skriver att språket är 
en viktig del när man lär sig något. Vidare beskriver Svensson att språkutvecklingen har sin 
början när vi föds och att den är en livslång process. Särskilt stor vikt vid språkstimulans bör 
läggas mot barn där man förmodar att de inte får tillräcklig språkstimulans i hemmiljön 
(2009, s. 3). Det verbala språket är ett av människans viktigaste redskap i det sociala sam-
spelet med andra. Förskolan är den första instansen i skolvärlden och där läggs mycket av 
grunden för barns vidare utbildning och en medveten pedagogik kring språkstimulans är 
viktig. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006, ss.72-76) beskriver att redan från det att 
barnen är små kan de stimuleras till kommunikation varför det är av betydelse att barn om-
ges av en stimulerande förskolemiljö för att språket ska utvecklas på bästa sätt. En miljö ska 
berikas av idéer och mångfald samt kunna uppfattas med sinnena för ge en så bra utveckling 
som möjligt (Davidsson 1999, s.60) 
 
 
Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare i förskolan resonerar kring det pedagogiska 
arbetet med att stimulera språkutvecklingen hos barn. 

 

Frågeställningar 
 

• Vad är enligt lärarna det mest centrala att erbjuda barn i förskolan för att främja en 

god språkutveckling?  

•    Vilka arbetssätt/arbetsredskap utgår lärarna från för att ge barnen språklig stimulans? 
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Bakgrund 
 
I detta avsnitt kommer vi att ta upp relevant litteratur för studien samt redogöra begreppen 
språk, språkstimulans och språkutveckling som är centrala. Vi tar även upp förskolans bety-
delse för barns språkutveckling och språkutvecklingens plats i styrdokument för förskolan. 
Det finns en omfattande forskning och många olika teorier om hur barns språkinlärning går 
till. Ingen annan del av barns utveckling har studerats så intensivt som språkutvecklingen. 
Framför allt har man studerat språkutvecklingen hos förskolebarn, alltså barn mellan 1- 6 år, 
skriver Arnqvist (1993, s. 21). Söderbergh (1988, s. 9-10) redogör vidare för att intresset för 
barns språkutveckling har funnits länge. Redan i slutet av 1700-talet har man funnit en do-
kumenterad och detaljerad dagboksstudie över läkaren Tidemmans son Friedrichs språkut-
veckling under första året. I mitten av 1800-talet började tyska och österrikiska läkare föra 
journal över barns tidiga språkutveckling men först på 1900-talet kommer forskning i ämnet 
igång, enligt Söderberg.  
  

Centrala begrepp 

I detta avsnitt förklarar vi begreppen språk, språkstimulering och språkutveckling. 
 
Språk 
Språk är ett medel för överförning och information och här finns det olika vägar att gå. Vi 
har med vår undersökning lagt fokus på talspråket men också skrift- och kroppsspråk är vik-
tiga delar av människans sätt att kommunicera (Allwood 2002, s. 14). Intressant är att språ-
ket är ett hjälpmedel för en viss grupp människor att överföra information på. Det finns 
oändligt många språk i världen och vissa påminner om varandra och andra inte. I Sverige 
har vi ett officiellt huvudspråk som är svenska (Allwood 2002, s. 18).  
 
Språkstimulering 
Eriksen Hagtvet (2006, s.4-7) definierar språkstimulans i detta sammanhang som pedago-
giska aktiviteter och moment i vardagen på förskolan där lärarna tar tillfället i akt att stimu-
lera barns språkutveckling och väcka barnets intresse och lust till att använda språket. För-
fattaren säger att i pedagogiskt arbete med barn är leken en utgångspunkt och dialogen mel-
lan barn och vuxna av största vikt för en god språkstimulering ska äga rum menar Eriksen 
Hagtvet (2006, s.6). Småbarns åldern är en utmanande kombination av möjligheter. Språk-
stimulering och barnets utveckling som individ hör ihop. Medvetna satsningar på språksti-
mulering i denna ålder ger en viktig utdelning senare i livet enligt Eriksen Hagtvet (2006, 
s.7-9).  
 
Språkutveckling  
Här har vi  utgått ifrån Arnqvists (1993, s. 38) definition som beskriver att tal- och språkut-
veckling är den process där barn lär sig ett talade språk och språkutvecklingen sker hela li-
vet. Det finns många olika teorier som försöker förklara barns språkutveckling och Arnqvist 
(1993) beskriver att det är tre grundläggande förklaringar till den språkliga utvecklingen hos 
barn. Först och främst beror den på en yttre påverkan, för det andra så är det en medfödd 
förmåga att utveckla ett verbalt språk och för det tredje ömsesidigheten mellan den medföd-
da förmågan och en stimulerande miljön.  
 
Arnqvist (1993, s.10) beskriver att språkets primära roll är att förmedla ett budskap och att 
yngre barn använder språket för att förmedla sina behov. I 0-5 årsåldern sker den största 
delen av språkutvecklingen. Barnets mottaglighet och motivation för lärande är hög under 
dessa år. Under de år som barn går på förskolan händer det mycket med barnets utveckling 
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på många olika plan och man kallar denna tid för en pedagogisk guldålder enligt Eriksen 
Hagtvet (2006, s. 6). Förskolan har även färre krav än skolan vilket ger barnen mer tid, ro 
och tillfällen att lära på egen hand och i samspel med andra menar författaren (2006, s. 8).  
 
 
Man brukar dela in språkvetenskap i två huvudområden; diakronisk språkforskning som 
handlar om språkets historia och utveckling, samt synkronisk språkforskning som inte tar 
hänsyn till språkets historia utan fokuserar på språket här och nu där sociala aspekter är vik-
tiga delar (Sigurd & Håkansson 2007, s 10). De teoretiska utgångspunkterna har varit olika 
under de senaste decennierna och Svensson (2009, s. 23) menar att det är viktigt att känna 
till olika teorier för att kunna reflektera över dagens syn på hur språkutveckling går till samt 
de pedagogiska konsekvenserna av detta synsätt. Det som är gemensamt för i stort sätt alla 
teorier om barns språkutveckling är att de behandlar och belyser samspelat mellan arv och 
miljö. Enligt Sigurd och Håkansson (2007, s.149) är det diskussionen om vilket som ses som 
anses ha störst betydelse, arv eller miljö som skiljer de olika teorierna åt. Sigurdsson och 
Håkansson (2007, s.19) skriver att forskningen visar att i stort sätt alla barn går igenom lik-
artade stadier i sin språkutveckling  oberoende av stimulans från föräldrarna eller förskolan. 
 
Enligt Arnqvist (1993, s.24) kan barns språkutveckling studeras och diskuteras ur en mängd 
olika perspektiv. Varje perspektiv ger oss nya intressanta kunskaper om barns språkutveck-
ling. Barn i olika delar av världen uppvisar en förvånansvärd samstämmighet i inlärnings-
mönstren när det kommer till språkutveckling. De första ljuden samt jollret är det samma 
hos alla barn, och kommer vid en viss ålder. De första orden kommer vid ettårsålder och den 
första tvåords mening kommer vid tvåårsåldrar. Vid femårsåldrar behärskar de flesta barn de 
grundläggande grammatiska reglerna. Håkansson (1998, s. 19) menar att barn präglas tidigt 
av rytmen i det språk som omger dem och känner igen sitt modersmål redan vid ett par må-
naders ålder. 
 
I diskussionen av barns språkutveckling görs en indelning av olika aspekter som påverkar 
språkutvecklingen skriver Arnqvist (1993, s. 21-23). Dessa fyra delar redovisas nedan: 
 
Fonologi utvecklas under ett antal olika perioder och det finns inga skarpa gränser mellan de 
olika perioderna, men ordningen för stadierna är lika för alla barn. Vid fyra års ålder har de 
flesta svenska barn tillägnat sig hela det svenska fonemsystemet.  
Semantik kommer av det grekiska ordet sema som betyder ”tecken”. Semantik är vetenska-
pen som handlar om hur barnen lär sig ordens innebörd och betydelse.  
Pragmatik handlar om hur man använder språket och de regler som finns runt kommunika-
tion mellan människor som till exempel turtagning och röstlägen.  
Grammatik är det system av regler som beskriver hur stavelser kombineras för att bilda ord. 
 

Språkutveckling i pedagogisk verksamhet 
En god språkutveckling i samspel förutsätter att barn i förskolan omges av vuxna som stöd-
jer och underlättar barns språkande samt samtalar när det finns en vilja hos barnet självt att 
vidga sina erfarenheter. Fast (2007, s.37) beskriver lärandet som sker kontinuerligt som ett 
resultat av daglig samvaro med andra människor. Förskolan skall vara en levande social och 
kulturell miljö som stimulerar barnen till initiativ och som utvecklar deras sociala och kom-
munikativa förmågor. Att stödja barns språkutveckling kräver öppenhet inför deras nyfiken-
het och lust att lära. Genom att bemöta barnets tal, som uttryck för kommunikation, grund-
lägger man hos dem ett språkligt självförtroende och fortsatt lärande av språkets framväxt. 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006, s.72) menar också att barn får förebilder av hur 
man tar till sig och använder språket, genom att de får delta i olika sammanhang där den 
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vuxne tar initiativ och bjuder in dem att delta. Förskolan är en arena för detta samspel.  
 
I en undersökning som utfördes på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling år 2005 i 
avsikt att få bättre kunskap om den pedagogiska verksamheten för barnen i förskolan beskri-
ver Johansson pedagoger i förskolans syn på arbetet med att stimulera språkutveckling. Jo-
hansson (2005, s.12) understryker i sin undersökning att barns möjlighet till lärande och 
utveckling i förskolan påverkas av yttre villkor, som barngruppernas storlek, personaltäthet 
och pedagogernas arbetsuppgifter samt uppgifternas omfattning. Självklart spelar pedago-
gerna syn på lärande och barns utveckling en viktig roll. De kan ha ambitioner att stödja 
barns lärande i alla situationer och att ge barnen ett stort utrymme i samtal och tillåta dem att 
försöka själva, men verkligheten på våra förskolor ser i många fall annorlunda ut menar Jo-
hansson (2005, s. 98). Pedagogernas strategier skiljer sig när det gäller språkutveckling be-
skriver Johansson i sin undersökning. De flesta pedagogerna i undersökningen anser att sam-
talet i vardagen är viktigt och att arbetet med att stimulera barns språkutveckling är ständig 
pågående dialog mellan barn och vuxna. Det egna förhållningssättet har, menar pedagoger-
na, en stor betydelse. Det är av största vikt att skapa kommunikationsprocesser i vardagen, 
men det räcker inte med att ständigt samtala. Det handlar om hur man samtalar. Här är den 
ömsesidiga aspekten kommunikationen mellan barn och vuxna viktig. Alla som ingår i sam-
spelet är betydelsefulla parter beskriver Johansson (2005, s.194). Kommunikationen är inte 
bara det som barnen uttrycker verbalt, utan hela deras sätt att vara. Vuxnas närvaro i barns 
erfarenheter och meningsskapande är en förutsättning anser Johansson (2005, s.23).  
 
I sin artikel skriver Gilsby (2010) om barns språkutveckling. Författaren hänvisar bland an-
nat till Junefeldt (2008). Junefeldt intresserade sig för den tidiga kommunikationen mellan 
barnet och närstående vuxna. Hon gjorde slutsatsen att den relationen är grunden för dialog 
och dialogen är grunden för all kommunikation. De två första åren är ytterst viktiga för 
barns fortsätta språkutveckling. Pedagogerna som arbetar på förskolan har en viktig roll i 
barns språkutveckling påpekar Gilsby (2010, s.33). Gilby beskriver att ett av problemen i 
förskolan, som påverkar barns språkutveckling, är att antalet barn per pedagog i grupperna i 
förskolan är för många. Konsekvensen av detta blir att många barn inte får möjlighet till den 
kommunikation ansikte mot ansikte som är så viktig. Att kommunikation ansikte mot ansik-
te är så viktigt beror på att små barn till att börja med enbart kan uttrycka sig kroppsspråkligt 
med minspel och gester. Den vuxne svara då med verbalt tal och när barnet möter den vux-
nes ansikte får barnet tillgång till läpprörelsen som på fackspråk kallas synligt fonem. Barnet 
imiterar då den vuxne och får vidare respons till synligt fonem (Gilsby 2010, s.33).  
 
Hur man talar med barn är sociokulturellt betingat och skiljer sig i olika kulturer. I västvärl-
den är det vanligt med så kallat barnanpassat tal när vi talar med bebisar. Med barnanpassat 
tal menas att man som vuxen bland annat ändrar sitt röstläge, talar i korta meningar och upp-
repar sig. Ett välutvecklat språk är grunden för skriftspråksutvecklingen. Barn som redan i 
förskolan har en väl utvecklad grammatik har en utmärkt läsförståelse i årskurs tre och fyra. 
En utvecklad grammatik får barn menar Junefeldt genom dialog med vuxna (Gilsby 2010, 
s.32).Ett sätt att skapa bättre förutsättningar för kommunikation är att dela in barnen i mind-
re grupper beskriver Johansson (2005, s.194). Man kan även göra förändringar i den fysiska 
miljön. Man möblerar om, alternativt kan man vid måltider placera barn och vuxna så att 
möjlighet till kommunikation förstärks. Vissa pedagoger poängterar också betydelsen av att 
prata mycket, även med de yngsta barnen som ännu inte talar. På så vis lär sig barnen språ-
ket och bygger upp ett passivt ordförråd, som så småningom blir aktivt (Johansson 2005, s. 
195). 
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Språkets plats i läroplan för förskolan 
Två aspekter av språkets betydelse för barn lyfts fram i läroplan för förskolan (1998, 2006). 
Vikten av språkstimulans i förskolan bekräftas av att språket fått större utrymme i styrdo-
kumenten och andra officiella texter enligt Svensson (2009, s.1).  I Läroplan för förskolan 
beskrivs det att lärarnas arbete i förskolorna bör bestå av pedagogisk verksamhet stimulerar 
och stödjer barnets utveckling och lärande. Språk och lärande hänger oupplösligt samman 
liksom språk och identitetsutveckling vilket beskrivs i läroplan för förskolan (1998, 2006, 
s.6). I förskolan skall lärarna lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling 
samt uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga värl-
den. De ska verka för att alla barn får stöd och stimulans i sin språk- och kommunikations-
utveckling. De som arbetar i förskolan skall enligt läroplanen ge barnen stöd i att utveckla 
en positiv uppfattning om sig själva som en lärande och kreativ individ. Barnen skall få 
hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga, att tänka själv, handla, röra och lära sig. Det vill 
säga de skall utvecklas utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktis-
ka, sinnliga och estetiska (Lpfö 98, 2006, ss.6-7).  

 

Skriv- och läsutvecklingen  
De senaste åren har synen på skriftspråkutvecklingen förändrats och man ser i dag utveck-
lingen som en individuell process som inte följer samma mönster menar för alla Eriksen 
Hagtvet (2006, s. 8). Det finns forskning som visar att barn som får god språklig stimulans 
både i förskolan och hemmet ökar sin språkliga medvetenhet och på så sätt kan man före-
bygga läs - och skrivsvårigheter menar Åge (1995, s. 43). 
Perioden då barnet är runt 2 till 6 år utvecklas hjärnan som mest för att sedan befinna sig i en 
lägre utvecklingsfas vid 7 till 8 års ålder (Åge 1995). Åren före skolstarten är de viktigaste 
åren i en människas liv, och den mest intensiva utvecklingen sker under tiden som barnet 
vanligtvis går i förskolan. Det är imponerande hur många ord ett barn kan lära sig under den 
första levnads åren beskriver Åge (1995, s.13). Att synliggöra bokstäverna i alfabets ordning 
är av stor vikt menar Trageton (2007, s. 59). Författaren talar för användning av datorn, som 
ett komplement och menar att barnen på ett lekfullt sätt lär sig läsa när de skriver.    
Genom mycket forskning kring språk och hjärna vet vi i dag att läsning är en komplicerad 
funktion vilken är beroende av att många funktioner i hjärnan kan samverka för att läsning 
ska bli möjlig. Med sin metodutveckling leka, läsa och skriva beskriver Åge hur man kan 
vidareutveckla metoderna för barnen i förskolans möte med skolans läs- och skrivundervis-
ning, och i samband därmed finna vägar att hantera de läs- och skrivsvårigheter som vi alltid 
möter i våra nybörjar klasser (Åge 1995, s.18).  
 
Literacy 
I en hel del av den forskning vi läst nämns begreppet literacy i samband med barns språkut-
veckling. Översättningen av literacy till svenska är ungefär skriftspråkande. Begreppet 
skriftspråkande tolkar vi som att en person är en läsande och skrivande person (Fahlen 2007, 
s.180). Fahlen beskriver att skriftspråkande/literacy är att lära sig läsa och skriva efter den 
”alfabetiska koden”. Bakom uttrycket ligger tanken att den skriftspråkliga förmågan är något 
som börjar utvecklas mycket tidigare än man förut trodde, redan under spädbarnsåldern och 
att det för en positiv utveckling krävs stöd i den miljö barnet befinner sig i. I teorier om 
barns läs – och skrivinlärning kan man urskilja två motsatta föreställningar menar Fast 
(2007, s.31). Den ena är att det finns en lämplig ålder då barnet är mottaglig för att lära sig 
läsa och skriva. Detta brukar kallas reading readiness. Barnet lär sig då att läsa på ett sätt 
som traditionen bjuder i Sverige, inlärningen är bokstavs- och bokbaserad och förlagd till 
skolan. Den andra föreställningen om barns läs- och skrivinlärning kallas literacy- forskning 
och bygger på att barn lär sig på många olika sätt, och inlärningen är inte förknippad med 
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skolan utan kan ske var som helst och när som helst beskriver Fast(2007, s. 31). Sett ur ett 
literacy-perspektiv finns det många studier som visar att familjen har en större betydelse för 
barns läs – och skrivutveckling än förskolan och skolan. Det är i familjen som grunden och 
synen på läs - och skrivutveckling sätts. Barn  ser sina föräldrar läsa, skriva, tala i telefon 
och använda datorer. De vill då göra likadant som sina föräldrar menar Fast (2007,s. 42). 
Föräldrarnas syn på lärande har en avgörande betydelse men då det idag är ganska ovanligt 
att barn inte går i förskola har även förskolans roll har en avgörande betydelse. Var familjen 
bor, i vilket sorts bostadsområde och vilken inriktning förskolan eller skolan har kan också 
ha en avgörande betydelse för synen på lärandet samt barnens framtida studier (Fast 2007, s. 
152). Vägen till att bli en skriftspråkande person kallas emergent literacy och denna process 
börjar inte vid en viss tidpunkt, det är något som utvecklas hela tiden. Perioden innan barnet 
”knäckt koden” kallas i litercy sammanhang för ”preliteracy-perioden”. Det stora steget tas i 
den stund som barnet inser att skriftspråket är ett kodspråk uppbyggt av bokstäver och bok-
stavsljud. Emergent literacy menas fritt översatt att något är på gång att hända. 
 
Högläsning av sagor och berättande 
En viktig utgångspunkt för att skapa motivation för språkligt lärande och utveckling är, att 
ge barn kunskap om vad läsning är, hur man gör när man läser, och inte minst varför man 
läser och skriver. Förståelsen för varför läsning och skrivning är ett viktigt och nödvändigt 
redskap borde grundläggas redan vid starten av den skriftspråkliga utvecklingen. De vuxna 
som omger barnet, i detta fall lärare i förskolan, påverkar genom sin attityd till läsning och 
skrivning. Barn behöver se vuxna som läser och skriver menar Eriksson Gustavsson (2007, s 
217). Vidare beskriver Eriksson Gustavsson (2007, s. 242) att under de tidiga åldrarna kan 
det vara svårt att få en uppfattning om vad det är som gör att vissa barn inte utvecklar sin 
läs- och skrivförmåga i den takt som förväntas, men bristande stimulans från förskolan kan 
vara en faktor.  
 
Svensson (2009, s.142) beskriver högläsning som mycket viktigt för att barn ska förstå vik-
ten av skriftspråket och för att skapa ett intresse för läsning. Högläsning där man, efter att ha 
läst en text ur en bok, samtalar om textens innehåll har stark effekt på språkutvecklingen och 
ger barn en upplevelse av läsförmågans syfte att kunna förstå och tolka en text, menar 
Svensson (2009, s. 150). Flera respondenter beskriver att de läser för barnen i syfte att ge 
upphov till inspiration och lek och att högläsning är viktigt för språkutveckling och ger ett 
bredare ordförråd på det sätt som Svensson beskriver (2009, s. 143). Att läsa högt för barn 
väcker deras intresse för att lära sig läsa och skriva menar Fast, (2001, s.124). Fast menar 
även att högläsning på förskolan har betydelse för barnets senare intresse för litteratur och 
att det finns ett samband mellan att barn som lyssnat mycket på högläsningen ofta lär sig 
läsa tidigt (2001, s. 122). När man läser för äldre barn bör man, enligt Svensson (2004, s. 80) 
välja att läsa böcker utan bilder för att öva, till ett språk som inte är bundet av situationen.  
 
Berättandet beskrivs som en viktig del av språkutvecklingen och stödjer mötet mellan lek 
och lärande (Johansson & Pramling Samuelsson 2009, s.151). Författarna beskriver vidare 
att berättande finns i olika former. Som exempel ges berättande som uppkommet på initiativ 
från lärarna, berättande med utgångspunkt i barns lek (bidrar då till att utvidga leken) och 
berättandet med utgångspunkt i en särskild miljö. Skillnaden mellan berättade och högläs-
ning i förskolan är, menar Johansson och Pramling Samuelsson, att högläsning oftast an-
vänds som ett sätt att skapa lugn medan berättandets syfte är att skapa en upplevelse för bar-
nen. I berättelsen gäller det att öva på förflyttningen mellan ”på låtsas” och ”på riktigt”, vil-
ket kan vara svårare för oss lärare än barnen. Lärarens uppgift är, beskriver Johansson och 
Pramling Samuelsson, att knyta samman de olika trådarna, skapa ett sammanhang i berättel-
sen och hålla fast vid spänningen, annars dör berättelsen ut (2009, s.153). 
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Teoretisk ram 
 
Vårt arbete har sin utgångspunkt i den ryske filosofen och psykologen Lev Semjonovitj Vy-
gotskijs (1896-1934) teori om barn utveckling och lärande. Hans tradition har i pedagogiska 
sammanhang i Sverige kommit att benämnas sociokulturell teori som genomgående behand-
lar och diskuterar barns språk. Vygotskij har inspirerat många forskare till en mängd olika 
tolkningar av hans teorier, varav Roger Säljö är en vars forskning vi valt att utgå ifrån. Det 
sociokulturella synsättet skiljer sig från mognadsteorierna genom att man anser att lärandet 
först hämtar sin näring från den kultur man befinner sig i. Därefter omformar man erfarenhe-
terna till kunskaper som blir till något ”eget”(Svensson 2009, s. 32).  
  

Sociokulturell teori 
Den sociokulturella teorins förespråkare menar att barns utveckling ingår i ett samband där 
sociala, historiska och kulturella delar har betydelse, skriver Svensson (2009, s.32). Med 
begreppet kultur menar Vygotskij (1934, s.38) litteratur, konst, och estetik men också sam-
hällets kultur i just det området där man växer upp. Den sociokulturella teorin nämns ofta i 
samband med barns språkutveckling då den bygger på att språket är ett redskap för socialt 
umgänge med andra. Den sociokulturella utvecklingen kan i korthet beskrivas som lärande 
på en kollektiv nivå och den sociokulturella teorin bygger på att människans tanke och språk 
inte går att åtskilja eftersom de står i relation till varandra. Med utveckling avser Vygotskij 
tankeförmåga, språk, och mental och personlig utveckling. Grunden i den sociokulturella 
teorin är att barns utveckling sker i samspel med deras omgivning i högre grad än att det är 
en oberoende individuell process. Säljö (2000, ss.41-43) beskriver att utvecklingen av sko-
lan i Sverige har stor inverkan på hur vi i dag ser på lärandet och att skolpolitiska åtgärder 
har skapat konsekvensen på hur vi ser på lärande och hur kunskap bedöms. Det är skillnad 
på vad barn lär i dag mot för femtio år sedan och det är skillnad på vad barn lär sig på för-
skola och skola och i hemmet.  
 
Enligt Lindqvist (1999, s.7) beskriver Vygotskij att det krävs en aktiv elev, en aktiv lärare 
och en aktiv miljö för att lärande ska ske. Säljö (2005, s.112) menar att inom den sociokultu-
rella teorin är man särskilt intresserad av skillnaden mellan vad barn kan lära sig på egen 
hand och vad som kräver stöd från en vuxen. Inom den sociokulturella teorin ser man språ-
ket främst som en kommunikativ funktion och är vårt viktigaste uttrycksmedel för socialt 
samspel. Den vuxne har som uppgift att berika barnets språk och stödja barnet att komma 
vidare i sin språkutveckling och på så sätt även utveckla andra förmågor (Säljö (2000, s.9). 
Vygostkij (1934, s.422) talar om det egocentrade talet som en viktig del av barns utveck-
ling. Det egocentrerade talet utgör grunden till barnets tankeprocess och Vygotskij beskriver 
det egocentrerade talet som förmågan att resonera med sig själv och detta inre talande  ut-
vecklar tänkandet. Även Smidt (2010, s.11) beskriver att det egocentrerade talet är barnets 
sätt att själv får kontroll över och styra sina handlingar. Barnet tar till sig och omvandlar ny 
kunskap så att denna kunskap uppfattas som barnets egen. Detta kallas att kunskapen har 
internaliserats och är ett av de mest fundamentala begreppen hos Vygotskij. Internalisering 
kan beskrivas som att det inte uttalas eller märks utåt. För att denna internalisering ska äga 
rum behöver barnet aktivt bearbeta informationen genom att praktiskt använda den nya erfa-
renheten för att lösa problem. Vygotskij (1934, s.423) beskriver vidare att alla processer i 
barnets utveckling är fylld av positiv betydelse och hjälper barnet vidare i sin utveckling. 
Det viktigaste för barnets utveckling anser Vygotskij är att bygga på barnets kunskaper och 
inte betona barnets brister. Allt eftersom barnets tankeförmåga utvecklas försvinner det ego-
centrerade talet. När barnet är tre år är det egocentrerade språket en viktig del av barnets 
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tankeprocess för att i sjuårsåldern har försvunnit helt (1934, s. 423). På en förskola får bar-
net möjlighet att öva språket bland annat i den sociala samvaron med andra. Som en del i sin 
utveckling upptäcker barnet språket och genom samvaro med medvetna vuxna kan barnet få 
innehåll åt orden och utveckla sitt språk, anser Håkansson (1998, s. 17).  
 
Metod och genomförande 
 
I detta avsnitt beskriver vi vårt tillvägagångssätt i form av intervjuer, urval, genomförande 
och bearbetning. Vi tar även upp validitet och reliabilitet samt forskningsetik.   
 

Kvalitativ undersökning 
Vi har använt oss av formella intervjuer som forskningsverktyg för att producera material till 
vår forskning. Fast (2007, s.47) menar att intervju är en vanlig metod inom pedagogisk 
forskning. En intervju kan vara utformad på olika sätt. En intervju liknar på många sätt ett 
vanligt samtal med den skillnaden att man under samtalet håller ett bestämt fokus (Kihl-
ström 2009, s.48). Syftet med en kvalitativ intervju är att få så uttömmande svar som möj-
ligt, anser Johansson och Svedner (2006, s.43). I vårt fall handlade frågorna om pedagogers 
beskrivning av hur de arbetar pedagogiskt med språkstimulans i förskolan. Vi valde metoden 
då den gav oss möjlighet att följa upp intressanta reaktioner och synpunkter med hjälp av 
följdfrågor. Kihlström (2009, s.48) menar att det är viktigt att tänka på att inte styra inter-
vjun genom att ställa ledande frågor. Lantz (2007,s.99) beskriver vidare att kvalitativa un-
dersökningar syftar längre än till beskrivningen av det som det ställs frågor om. Metoden 
skapar förutsättningar att få fram ny kunskap som kan ligga till grund för vidare arbete. Med 
kvalitativa metoder är man ute efter att utveckla idéer och åsikter snarare än att försöka be-
kräfta redan uppställda åsikter.  
  
Intervju kan man beskriva som en situation av samspel mellan två personer med olika och 
inte jämställda roller. Intervjun bör baseras på frivillighet och det är kommunikationen mel-
lan den som intervjuar och den som blir intervjuad som är avgörande. I intervjun styr inter-
vjuaren dialogens utveckling och process, vilken har en förutbestämd riktning, beskriver  
Lantz (2007, s.7). Svaren man får under intervjun talar inte för sig själva utan måste bearbe-
tas och analyseras för att ge det underlag som man behöver. Det är viktigt att intervjuaren är 
ordentlig förberedd och skapar en bekväm och avslappnad situation för respondenten. En väl 
genomför intervju ger data som uppfyller särskilda krav på användbarhet menar, Lantz 
(2007, s.10-12).  
 

Urvalsgrupp  
I vår undersökning har vi valt att rikta oss till lärare som arbetar i förskolan. Vi tog kontakt 
per telefon med ett antal lärare. Vår tanke var att ta kontakt med lärare på förskolor med 
olika pedagogiska inriktningar för att ge ett brett perspektiv på hur pedagoger resonerar 
kring och arbetar med språkstimulering med vår studie. När vi fick en del nej vände vi oss 
till lärare vi redan kände och där igenom fick vi lärare som tackade ja. I urvalet finns en tra-
ditionell förskola där respondenten hade en pedagogista utbildning, något vi fick reda på 
under intervjuns gång. Sex av respondenterna arbetar på Reggio inspirerade förskolor och en 
på en förskola med hållbarutveckling som profilering. Det finns även en lärare som arbetar 
med utomhuspedagogisk inriktning. Våra respondenter är verksamma på fem olika förskolor 
i Västra Götaland. Två av informanterna arbetar på samma avdelning. Vi har intervjuat tio 
stycken lärare men på grund av tidsbrist har vi valt att endast analysera åtta av intervjuerna. 
Vi använde de första åtta som vi intervjuat och tog bort de två sista intervjuerna. Vid första 
kontakten informerades lärarna om vad vår undersökning går ut på och den information som 
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finns i missivbrevet (se bilaga 1). Den första informationen lämnades över telefon. Missivb-
rev skickades till informanterna först efter att de hade tackat ja till att intervjuas.  
 

Presentation av lärarna  
Lärare A arbetar på förskolan Ängen, förskolan har två avdelningar, Timotej och Violen. 
Lärare A arbetar på Violen med de äldre barnen som är mellan 3-6 år. Gruppen har 21 barn 
och tre heltidsanställda förskollärare. Lärare A har arbetat som förskollärare sedan 1987 och 
har den största erfarenheten i att arbeta med barn mellan 3-6 år. 
 
Lärare B arbetar på samma förskola som lärare A men på avdelningen Timotej med de yngre 
barnen mellan 1-3 år. Gruppen har 16 barn och tre heltidsanställda lärare.  Lärare B har ar-
betat som lärare i förskolan 3,5 år och har även utbildning att arbeta i skolan åk 1-6, där hon 
tidigare arbetat i 1,5 år. 
 
Lärare C arbetar på förskolan Skogen, på avdelningen Älgen med barn i åldrarna 2-6 år. 
Lärare C har arbetat som förskollärare sedan 1997 och har tidigare erfarenhet från arbete i 
skolan med 6-års verksamhet.  
 
Lärare D arbetar på förskolan Huset, förskolan har två avdelningar; Slottet och Kojan. Lära-
re D har arbetat som lärare i förskolan sedan 2004. På sin nuvarande arbetsplats har hon ar-
betat i 4 år och arbetar på avdelningen Kojan med äldre barn, mellan 3-5 år. Det är 23 barn i 
gruppen. 
 
Lärare E arbetar på samma förskola och avdelning som lärare D. Hon har arbetat som lärare 
i förskolan sedan 1990 och hon har även en vidareutbildning till Pedagogista.  
Lärare E har arbetat på flera olika förskolor och även i en förskoleklass. På förskolan Huset 
har hon arbetat i 9 år.  
 
Lärare F arbetar på förskolan Tiden, förskolan har en avdelning med 20 barn från 1-5 år och 
fem pedagoger. Lärare F har arbetat som lärare i förskolan sedan 1974 och har en vidareut-
bildning till Pedagogista. Hon har arbetslivserfarenhet från flera olika förskolor och även 
från förskoleklass, hon har arbetat på förskola Tiden sedan den startades för 6 månader se-
dan.  
 
Lärare G arbetar på förskolan Blomman, förskolan har tre avdelningar Biet, Humlan och 
Getingen. Lärare G arbetar på avdelningen Getingen med barn i åldrarna 5-6 år. På avdel-
ningen går sexton barn och där arbetar tre pedagoger, som alla arbetar 80 %. Lärare G har 
arbetat sedan 1996 och på Blommans förskola i 7 år. På förskolan roterar personalen varför 
lärare G har arbetat med alla åldersgrupper. Lärare G har tidigare erfarenhet från en resurs-
avdelning med integrerade barn med autism.  
 
Lärare H arbetar på samma förskola som G. Lärare H arbetar med barn i åldrarna 1-3 på 
avdelningen Biet. Lärare H har arbetat som lärare sedan 1997 och på samma förskola under 
hela sin yrkeskarriär. Eftersom personalen roterar har lärare H arbetat med barn i olika åld-
rar. 
 
Förskolornas pedagogiska profil 
Lärarna som vi intervjuat arbetar i verksamheter som är inspirerade av tre olika pedagogiska 
profiler. Vi presenterar dem här.  
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Reggio Emilia filosofin  
Sex av lärarna beskriver att de arbetar i verksamheter där den pedagogiska inriktningen är 
inspirerad av förskolefilosofin från Reggio Emilia i norra Italien. En bärande idé i Reggio 
Emilias filosofi är att utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter och att alla sinnen ska stimu-
leras i alla pedagogiska aktiviteter. Lärarna beskriver sig själva med rollen som lyssnare, 
medkonstruerare, medforskare och inspiratörer. En av de absolut viktigaste tankarna i filoso-
fin från Reggio Emilia är viljan att se möjligheter istället för svårigheter. Inom Reggio Emi-
lia filosofin vill man inspirera barn att uttrycka sig på många olika sätt. Estetiska uttrycks-
medel är en viktig del av verksamheten vilket framkommer i svaren. Reggio Emilia filosofin 
kallas även för Lyssnandet pedagogik för att man som lärare ska ta sig tid att lyssna på bar-
nen i gruppen och ge dem tid att få uttrycka sig. Just att lyssna på barnen, och stödja dem att 
lyssna på varandra, beskrev alla lärare som en viktig del av det pedagogiska arbetssättet. 
 
Hållbar utveckling 
En av lärarna beskriver att hon arbetar på en förskolans inriktning där inriktningen är ”Håll-
bar utveckling” som ses utifrån tre dimensioner, den sociala, den ekonomiska och den mil-
jömässiga. Målet är att förskolan ska vara en miljö som möjliggör för barnen att utveckla sin 
kunskap och demokratiska kompetens genom att lära sig samarbeta, utveckla fungerande 
relationer med andra, på ett medvetet kritiskt sätt lära sig värdera olika alternativ, lära sig ta 
ställning i frågor som rör hållbar utveckling och att få förmåga att aktivt delta i arbetet att nå 
ett hållbart samhälle.  

Utomhuspedagogik  
En lärare beskriver att hon arbetar på en förskola med utomhuspedagogisk profil. Utomhus-
pedagogik är en växelverkan mellan lärande inomhus och lärande utomhus. Det vill säga 
lärandeupplevelser som stimulerar alla sinnen och på så sätt förbättrar inlärningsförmågan, 
allt kopplat till läroplanen beskriver respondenten. Förskolan har en särskild plats som de 
besöker varje dag, vilken kallas skolskogen. I skolskogen bor Ugglan som barnen får skriva 
brev till och fråga olika saker. Barnen skriver efter egen förmåga och får själva läsa upp bre-
ven för Helge. Med detta menar Lärare C att barnen utvecklar också en förmåga att formule-
ra sina tankar till ord, samt får med sig en förståelse för vikten av att läras sig läsa och skri-
va. Vikten av att arbeta med självkänslan hos barnen, att de ska våga ställa frågor och att 
skriva till ugglan är ett bra forum att öva detta. 

Genomförande 
Intervjufrågorna formulerades efter vårt syfte och efter enstaka justeringar godkändes de  av 
vår handledare. Vi tog kontakt med tänkta respondenter via telefon, informerade om vår 
studie samt dess syfte och de som var intresserade av att bli intervjuade bokade vi en tid 
med. Vi skickade intervjufrågor (se bilaga 2) tillsammans med missivbrevet (se bilaga 1) till 
de informanter som skulle medverka i studien.  
  
Vi genomförde tio intervjuer. Respondenterna intervjuades enskilt, det vill säga med bara en 
respondent åt gången och intervjun tog mellan 30-60 min . Vid ett tillfälle, trots tydlig in-
formation, bjöd dock en respondent in sin kollega i intervjun. Då vi ville ha enskilda inter-
vjuer med alla respondenter har vi därför valt att plocka bort kollegans kommentarer. Alla 
intervjuerna gjordes på respektive lärares förskola. Fem av intervjuerna gjorde vi tillsam-
mans. En av oss höll i själva intervjudelen och den andra förde anteckningar. På grund av 
tidsbrist gjordes fem av intervjuerna av bara en av oss. Ljudupptagning användes vid alla 
intervjuerna eftersom det kan vara lätt att missa något av vad som sägs när man endast skri-
ver löpande protokoll påtalar, Johansson och Svedner (2006, s. 44).  
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Vi transkriberade intervjuerna. I två fall transkriberades intervjun av den som inte gjort in-
tervjun. Vi såg en vinst med att transkribera varandras intervjuer då det gav den som inte 
genomfört intervjun möjlighet att vara delaktig. 
 
Forskningsetik  
Enligt Vetenskapsrådet (2002) syftar forskningskraven till att utveckla och fördjupa kunska-
per i samhället genom att ställa huvudsakliga frågor.  
Informationskravet innebär att de personer som medverkade i vår undersökning informera-
des om syftet med undersökningen och hur den kommer att genomföras. Vi skickade ut ett 
missivbrev, där de personer vi önskade  intervjua blev informerade om vilka vi är och hur de 
kunde komma i kontakt med oss. 
Samtyckeskravet innebär att de medverkande själva får bestämma om hur länge och på vilka 
villkor de kommer att delta i undersökningen. Är det någon som av något skäl väljer att av-
bryta sin medverkan kommer det inte att bli några negativa följder för den personen. 
Informanten blev informerad om att det är frivilligt att delta i intervjun och att de när som 
helst kan avbryta. Vi upprepade även denna information innan vi påbörjade intervjun.  
Konfidentialitetskravet innebär att de personer som deltar i undersökningen skall ges största 
möjliga konfidentialitet vilket innebär att alla informanter avidentifieras och vi använder oss 
av benämningarna lärare A-H.  
Nyttjandekravet innebär att de uppgifter vi samlat in endast används i forskningssyfte.  
 

 
  
 
Validitet och reliabilitet  
Att använda intervju som datainsamlingsmetod innebär att data kommer att utgöras av utsa-
gor. Lantz (2007, s.12) beskriver utsagorna från intervjuerna som blir föremål för analys och 
tolkning och dessa utgjorde underlag för de slutsatser som vi kom fram till. Vi är medvetna 
om att när man använder intervju som metod nås färre respondenter än om man använder sig 
av enkäter eller selfreport. För att resultatet i vår undersökning skulle ha en god validitet har 
vi sett till att det resultat vi presenterar svarar mot det syftet vi haft då vi genomfört vår un-
dersökning. Validitet betyder att undersökningen vi genomför har en giltighet, att man un-
dersöker det man avser att undersöka,  att frågorna är relevanta för studien och att resultatet 
kan kopplas till syftet, menar Thurén (2009). Validiteten i självrapporterande data kan alltid 
diskuteras, menar Lantz (2007 s, 13). Hon beskriver också att en professionellt utförd inter-
vju innebär, i detta sammanhang, en systematisk undersökning av det subjektiva eller av ett 
subjektivt uppfattat fenomen vilket ger god validitet i undersökningen. Liksom det Lantz på 
talar i sin bok ansåg vi att det är viktigt att när man intervjuade någon, skapa eftertanke och 
göra klart för sig varför man vill ställa just dessa frågor .  
 
 
Med reliabilitet eller tillförlitlighet menas att undersökningen är riktigt gjord. För att nå reli-
abilitet i vår undersökning spelade vi in alla intervjuer med diktafon och transkriberade dem 
på dator. Vi förde även protokoll under intervjuerna. För att få reliabilitet i en undersökning 
måste man noga beskriva varje moment och hur man gått till väga när man gjort undersök-
ningen. Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Det viktiga är menar 
Thurén (2004), är att man undersöker det som är relevant i sammanhanget och använder sig 
av rätt instrument vid rätt tillfälle. Alla som tar del av undersökningen ska kunna förstå be-
skrivningskategorierna och utifrån dem kunna diskutera resultatet menar Kihlström (2010). 
För att öka just reliabiliteten i vår undersökning skickade vi ut intervjufrågorna till respon-
denterna i förväg. Detta för att de i lugn och ro skulle få möjlighet att tänka över hur de ville 
svara vilket vi anser ökade reliabiliteten för vår undersökning. 
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Analys/ Bearbetning 
Vi började bearbeta intervjuerna genom att lyssna igenom ljudupptagningarna upprepade 
gånger och transkriberade därefter utsagorna. Vi diskuterade vad vi hade uppfattat utifrån 
intervjuerna. Därefter strukturerades utsagorna i olika kategorier. I analysen av utsagorna 
framgick ett antal teman. Vi valde kategorierna: Talutrymmet i den pedagogiska verksamhe-
ten, Läs – och skrivutveckling samt Viktiga uttryckssätt för språkutvecklingen.  
 

Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av vår studie i olika stycken, från intervjuerna som 
genomfördes med åtta lärare i förskolan. Begreppen respondent och lärare används syno-
nymt i detta arbete. Citat som belyser och sammanfattar viktiga aspekter av vad som fram-
kommit vid intervjuerna har lagts in för att förtydliga texten.  
 

Talutrymmet i den pedagogiska verksamheten 
I analysen framgick att språkutvecklingen enligt alla respondenter är en viktig del av den 
pedagogiska verksamheten på förskolan. Här presenteras arbetssätt som respondenterna me-
nade är viktiga för att främja barns språkutveckling. Lärarnas förhållningssätt och språksti-
mulans ur ett individuellt perspektiv tas upp i underrubriker. 
 
Lärarnas förhållningssätt  
Flera av de intervjuade uttrycker att när du arbetar som lärare i förskolan är du i första hand 
ditt eget verktyg och din utbildning, erfarenhet, intresse och inställning till barns lärande 
påverkar hur du agerar i din yrkesroll.  
 

Det är ju lätt att man tänker i traditionella banor, där man erbjuder specifika insatser alltså språk-
stunder som t ex språksamlingar med språkpåsar eller burkar. Ja helt enkelt speciella metoder för 
att arbeta med språkstimulans. Så tänker inte jag alls, utan för mig tänker jag så här. Det vi ska 
erbjuda handlar om alla bitar av stimulans hela dagen, att erbjuda barnen stimulans och utma-
ningar under hela dagen (Intervju med lärare E förskolan Huset, 101112).  

 
En gemensam tanke som lärarna gav uttryck för var att erfarenheten spelar stor roll för hur 
man resonerar kring språkutveckling. Flera av respondenterna nämner att deras syn på barns 
lärande har förändrats genom åren och genom att de fått mer erfarenhet av barn. I sin yrkes-
roll försöker de lyssna mer på barnen och ge dem stort utrymme i dialoger och samtal. Några 
beskriver att de tidigare arbetade i en verksamhet som var mer vuxenstyrd och den vuxne 
hade det största talutrymmet. En lärare lyfte särskilt fram betydelse av att barn behöver få 
höra andra prata, de behöver få höra ett språk för att stimuleras i sin språkutveckling.  

 
Just det bestämde jag mig för att prata mycket med barnen och egentligen så kanske jag inte 
tänkte så mycket på språket från början utan det var relationsskapande. Det var viktigt för mig 
att de skulle känna att jag bara kom och gjorde utan att dom var med på det. Och för mig då 
var det viktigt att kommunicera omkring det jag gjorde och då blev det ju automatiskt språk-
träning (Intervju med lärare F förskolan Tiden, 101116). 

 
De tre respondenter som arbetar med de yngre barnen (1-3 år) betonar vikten av att tala till 
barnen så att de förses med ord och får en förståelse för språket som fenomen.  De beskriver 
att när ordförrådet ännu inte är så stort är det viktigt att inte förenkla språket utan att tala så 
beskrivande som möjligt för att barnen ska få höra och ”smaka” på så många ord som möj-
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ligt. Att vara lyhörd och försöka tolka det barnen försöker säga är också viktigt resonerar 
respondenterna. 
 

Vi uppmuntra att prata och fråga  ;vad vill du ha mjölk eller vatten? och då vill vi ju att de ska 
svara då. De får gärna peka också men det börjar ju prata lite smått. Samma sak med kan du 
hämta din vante och kan du hämta din sko. Det är ju också, och då kanske de säger sko. Så det 
är väl lite där vi jobbar så. Vi kanske pratar just i blöjsituationer vi försöker ta tillvara vi har ju 
så mycket vardagsrutiner så vi tar tillvara på allt där (Intervju med lärare B förskolan Ängen 
avd Timotej, 101022). 

 
Respondenterna beskriver vikten av att ha roligt på förskolan och att skapa en positiv miljö 
där alla barn bli sedda och uppmärksammade.  

 
Locka språket på annat sätt med olika metoder och göra vardagen rolig för de här barnen (In-
tervju med lärare A Ängen avd Violen, 101022). 

 
Lärarna beskriver det som viktigt att på ett lekfullt sätt få in språkstimulans i vardagssitua-
tionerna på förskolan.  

 
 

Jag försöker fylla stunderna att leka med språket med att vi ramsar och rimmar. Inte bara i 
samling utan det är när man klär på sig eller äter grönsaker eller vad som helst. Eller leker, ja, 
jag tycker att jag är medveten om det och använder språket för att stimulera barnen i sitt språk.  
(Intervju med lärare G förskolan Blomman avd Getingen, 101118) . 

 
Det ses som viktigt beskriver flera av lärarna är att det finns en helhets tänk och att helheten 
av verksamheten är viktigare än särskilda aktiviteter för att stimulera språket.  
 

……..jag vill fortsätta berätta om att vi tycker det är viktigt att fånga barnens intressen och i 
dessa små teman skapa situationer där man kan få in läs - och skrivutvecklingen. Fast man gör 
det lekfullt och utan krav (Intervju med lärare C förskolan Skogen, 101029).  

 
 
Flera av respondenterna beskriver att det är mycket viktigt att ta tillvara på barnens intressen 
och på detta sätt bygga upp teman och projekt. Projekten, som utgår från barnen intresse, ger 
en ytterligare dimension och lär både barn och lärare bland annat nya begrepp och ord. Lä-
rarna menar att även om projekten utgår från barnens intresse är det viktigt att man som lära-
re i förskolan utvecklar projektet i den riktningen där barnens behov ligger menar lärarna. 
Att vara lyhörd för alla barns behov är centralt beskriver några av respondenterna. 
 
Samtalet och dialogen ses som det viktigaste redskapet enligt alla respondenterna. I lärarnas 
resonemang kunde vi utläsa att de hade en tydlig pedagogisk tanke med hur det arbetade för 
att stimulera språkutvecklingen hos barnen genom att föra och utveckla barnens förmåga till 
att samtala i grupp. Grunden i den sociokulturella teorin är att barns utveckling sker i sam-
spel med andra barn och vuxna vilket är väl förankrat hos samtliga av respondenterna. 

 
Samtalet är ju liksom inte bara en modell som du använder en kvart på tisdagar, utan det är ju 
någonting som finns med hela tiden. Så det tror jag är grundläggande mycket och väldigt vik-
tigt (Intervju med lärare F förskolan Tiden, 101116). 

 
 
Respondenterna beskriver trygghet som ett primärt mål för all inlärning, framför allt när det 
gäller språkets utveckling. Om barnet känner sig tryggt vågar det kommunicera med sin om-
givning. 
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Grunden bara för all inlärning är väl trygghet. Trygghet och faktisk glädje inför, nyfikenhet får 
du inte en trygg barngrupp eller trygga barn så kommer de inte att kunna lära sig heller (Inter-
vju med lärare B förskolan Ängen avd Timotej, 101022). 
 

Respondenterna beskriver särskilt att tiden som varje lärare har möjlighet att samtala med 
barnet är avgörande för deras språkutveckling. Kommunikation är människans förmåga att 
utbyta idéer och samverka och för att kommunikationen ska fungera krävs ett samspel mel-
lan parterna. Hur man talar med barn har stor betydelse för hur kommunikationen fungerar 
och ögonkontakten är väsentlig för kommunikationen beskriver flera av lärarna.  

 
 
Nöjd är jag utifrån de förutsättningarna vi har men skulle jag få ha ett önsketänkande så skulle jag 
ju vilja ha mindre barngrupper naturligtvis Med färre barn i grupperna är jag övertygad om att 
man skulle nå längre med barnen. Fånga upp och dela upp sig i små grupper (Intervju med lärare 
A förskolan Ängen avd Violen, 101022).  

 
 
 
Flera av lärarna menar att de höga antalen barn i grupperna gör att de inte kan hålla den pe-
dagogiska kvalité på verksamheten som de önskar och att de framför allt inte har möjlighet 
alla gånger att samtala med barnen i den utsträckning som de anser vara tillräckligt. Detta 
skapar en frustration över situationen som man upplever vara svår att påverka.  

 
Man får ju inte glömma när man pratar om detta att allt har ett samband. Det som irriterar mig är 
att när man på kommunnivå hittar på olika grejer som man lägger ut på förskolorna t ex så kom-
mer man med olika metoder, nu ska vi jobba extra med språket så lägger dom på oss att vi ska ar-
beta med Bornhomlsmodellen, TRAS eller vad dom nu hittar på. Dom vägrar att se helheten och 
vad som skulle hända med verksamheten om man plockade ner antal barn. Jag anser ju att man 
skulle få en helt annan kvalité och möjlighet att samtala med barnen (Intervju med lärare E för-
skolan Huset avd Kojan, 101112 ). 
 

I respondenternas resonemang kommer det fram att samtalet och dialogen är den viktigaste 
språkstimulerande aktivitet och att språket inte bara är det verbala. De framhäver att det är 
viktigt att ge barnen möjligheter att uttrycka sig på många olika sätt och att man förtydligar. 
 

Ge utrymme till dialoger. Språk för mig är ju inte bara det verbala. För mig är språket också att 
man har ett kroppsspråk (Intervju med lärare A förskolan Ängen avd Violen, 101022). 

 
Talutrymmet som barnen ges på förskolan beskrivs som en viktig del av språkutvecklingen 
av ett flertal av respondenterna. De flesta beskriver också att det är viktigt att se gruppen 
som en tillgång. I deras resonemang beskrivs vidare att de anser som viktigt att man som 
lärare ger barnen och stödjer barn - till barn -dialogerna i stället för att själv prata. Samtal 
runt matbordet är ett bra sammanhang att öva dialog menar flera av respondenterna. 
 

När vi som pedagoger söker kommunikation med barnen är det jättelätt att vi vuxna för kom-
munikationen runt bordet för då är den envägs för barnen till mig. Låta barnen få klara sig 
själva och hjälpa varandra och sitt tyst för att öva dem att kommunicera (Intervju med lärare A 
förskolan Ängen avd Violen, 101022). 
 

 
En av respondenterna beskriver att de vidtagit särskild åtgärder för att utveckla barnens möj-
ligheter att samtala med varandra genom att barnen sitter utan någon vuxen och äter. Re-
spondenten menar att barn till barn dialogerna har ökat i och med denna åtgärd.  
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När vi äter då, dom sitter fyra och fyra vid varje bord. Tanken är att de ska ha varandra och 
prata med och att det inte är någon vuxen som styr utan de ska själva få föra ett samtal (Inter-
vju med lärare G förskolan Blomman avd Getingen, 101118). 

 
 
Språkstimulans ur ett individuellt perspektiv 
Flera av lärarna beskriver ingående om sitt arbete med att individualisera språkstimulans för 
barnen i ett sammanhang. Alla barn har olika behov av stimulans för att ha en god och ut-
vecklande språkutveckling och i leken kan man som lärare hitta en gemensam plattform för 
utveckling och lärande, beskriver flera av respondenterna. Fler av lärarna beskriver det som 
en av sina viktigaste uppgifter är att få alla barn att känna att de lyckas och att de är bra.  
 
 
Det är ovanligt, menar lärarna att de tar ut ett enskilt barn och övar särskilt med det. I stället 
försöker de hitta vägar till övning i de gemensamma aktiviteterna och i den fria leken. Re-
spondenterna tycker inte att man ska tänka i dessa banor utan i stället se styrkorna som varje 
barn har. Om ett barn är i behov av extra stöd så beskriver lärarna att en vuxen leker till-
sammans med barnen och väver in det som barnet behöver öva på.  

 
Vi lärare är den här mellanparten så att säga. Försöker ge barnet verktyg som när du ska gå in i 
den här leken kan du använda den här frasen. Man säger det ju inte så men nu kan vi gå och 
fråga kompisarna får jag vara med. Att man utarbetar någon form av plan för hur eller tanken 
hur man jobba kring det barnet för att hitta situationer för att stärka barnet(Intervju med lärare 
D förskolan Huset avd kojan, 101112 ). 

 
De lärare som arbetar med de yngre barnen (1-3 år) beskriver att deras roll i leken ofta är att 
tolka mellan barnen då språkutvecklingen har utvecklats olika långt. En lärare beskriver att 
de deltar i leken till stor del för att de anser att det lätt blir missförstånd mellan barnen efter-
som de inte kan kommunicera och då blir mer fysisk kontakt i form av knuffar. En aktiv 
lärare som är med i leken är väldigt utvecklande för barnen beskriver en av lärarna.  
 
 
Två av respondenterna beskriver att de arbetar med tecken som stöd. Den ena respondenten 
beskriver mycket om att detta har utvecklat kommunikationen hos barnen och stimulerar 
dem i sin språkutveckling. När man som lärare arbetar med tecken som stöd talar man "som 
vanligt" och förtydligar det man säger genom att teckna de viktigaste orden med händerna. 
Tecken som stöd förenklar för barnet att lära sig ord, så att det själv kan börja uttrycka sig 
och kommunicera vad det vill, tecknen. 
 

Dom använder sig av tecken för att vi x förstärker språkträningen genom att använda tecken 
eftersom vi har ett barn som inte har svenska som sitt första språk och där har det blivit så att 
vi har förstärkt genom tecken och då har dom andra barnen snappat upp väldigt mycket 
(Intervju med lärare H förskolan Blomman avd Biet, 101118). 

 
 
Respondenterna beskriver att de i sitt arbete har kommit i kontakt med barn som behöver 
extra stöd och hjälp i sin språkutveckling.  

Det är ju så att barn som behöver hjälp specifikt med sin språkutveckling har vi ju haft i grup-
pen och vi arbetar ju inte på ngt annat sätt än andra förskolor. Vi kanske behöver skriva indivi-
duella handlingsplaner eller arbeta med tecken som stöd och då använder vi oss självklart av 
det för att förstärka (Intervju med lärare E förskolan Huset avd Kojan, 101112). 

På de förskolor som är inspirerade av Reggio Emiliafilosofin beskriver respondenten tydli-
gare att man inte tar ut ett barn ur gruppen för att öva specifikt på språket, utan att man vä-
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ver in i övningar i verksamheten. Det finns ,menar pedagogerna, en vinst för barnen att man 
på olika sätt övar med hela gruppen. Om något barn behöver öva på språket kanske ett annat 
behöver öva på turtagning och den tredje på att prata i grupp och detta vävs in i verksamhe-
ten . 
Alla lärare som vi intervjuat har under sin yrkeskarriär varit i kontakt olika  extra resurser 
som till exempel specialpedagoger, talpedagoger, logopeder, som kommit till förskolan, för 
att ge handledning och tips hur pedagogerna kan arbeta pedagogiskt med att stödja särskilda 
barn. Alla respondenter beskriver dessa resurser som väldigt viktiga. 
 

Vi har tagit hjälp av en specialpedagog för just i den här gruppen har vi många barn som behö-
ver hjälp med språket. I dess olika former, dels att man ska lära sig det svenska språket och sen 
ska man lära sig prata (Intervju med lärare A förskolan Ängen avd Violen, 101022). 

 
En av respondenterna beskriver att ungefär hälften av barnen i gruppen har ett annat språk 
än svenska som sitt förstaspråk. För att dessa barn ska få tala sitt modersmål på förskolan tas 
det in en resurs i form av modersmålsstödjare.  
 

Då har vi ju våra modersmålsstödjare som kommer in och dom har ju sina metoder (Intervju 
med lärare C skolan Skogen avd Älgen, 101029). 

 
 
Dessa modersmålsstödjare fungerar som en bro mellan barnets språk i förskolan och språket 
hemma och kommer till förskolan en dag i veckan. En av pedagogerna som arbetar på av-
delningen talar samma språk som en stor grupp av barnen och detta har varit en stor fördel 
beskriver, respondenten framför allt i kontakten med barnens föräldrar.  

 
 

Skriv- och läsutveckling  
De lärare som arbetar med äldre barn (3-6 år) beskriver skriv – och läsutvecklingen som en 
naturlig del av språkutvecklingen. Att introducera barnen i läsning och skriftspråket är en 
naturlig del av lärarnas uppdrag menar de. Många barns intresse för läs – och skriftspråket 
väcks i 2 till 4 årsålder beskriver flera av respondenterna och då är det viktigt att man som 
lärare använder sig av barnens intresse och på olika sätt inspirerar barnen att försöka läsa 
och skriva. 
 
Respondenterna beskriver arbetssättet om sin erfarenhet när det kommer till skriv- och läs-
utveckling i förskolan. Datorn används på några av förskolorna som ett pedagogiskt verktyg. 
En av lärarna beskriver att barnen på avdelningen ofta med stöd av lärarna brukar skriva 
berättelser.   
 

Jag har jobbat med en del vid datorn med barnen, där vi t ex har letat efter bilder på Art Clip… 
ja det har vi gjort. Då har dom fått skriva, jag skrev ner ordet Spiderman och då har dom fått 
skriva av det och sen har dom fått skriva till bilderna, jag har skrivit på ett papper t ex ordet 
Spiderman som ja det kanske jag inte sa det skulle bli en saga om Spiderman, ja utifrån bilder-
na vi hittade skapade vi en saga (Intervju med lärare C förskolan Skogen, 101029). 
 

En av respondenterna beskriver att hon hämtat en del inspirations om barns läs- och skrivut-
vecklingen från litteratur som hon läst nyligen om begreppet literacy. Respondenten menar 
att literacy handlar om att läs – och skriv utvecklingen pågår hela tiden och är en individuell 
process för alla barn.  
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Jag har ju läst en del om läs - och skrivutveckling ……..…. som jag ser det handlar det om att 
fånga, vad ska man säga se … vet du vad jag menar med ”literacy”. Som handlar mycket om 
att fånga… just att fånga stunden (Intervju med lärare C på förskolan Skogen, 101029). 
 

Respondenten beskriver vidare att det är viktigt att fånga stunden och hitta lärandesituatio-
ner överallt för att kunna motivera barn att vilja läsa och skriva. Att titta på skyltar när man 
är ute och går tar respondenten upp som ett exempel 
  

När vi går till skolskogen fångar upp närmiljön… ja t ex om vi ser en skylt på vägen, vad säger 
den? (Intervju med lärare C förskolan Skogen, 101029). 

 
Respondenterna som arbetar med de äldre barnen (3-5 år) beskriver att de på olika sätt sti-
mulerar läs- och skrivutvecklingen. Bland annat genom miljön på förskolan främjas läs – 
och skrivutvecklingen. Som exempel nämns att alfabetet sitter på väggen på olika platser på 
förskolan, barnen har fri tillgång till pennor och papper.  
 
Högläsning av sagor och berättande 
Alla respondenterna beskriver att man har som rutin att läsa för barnen varje dag.  
 

Sagorna berättas alltid innan lunch då hela gruppen  samlas (Intervju lärare H förskolan 
Blomman avd Biet, 101118). 

 
Respondenterna beskriver vikten av högläsning och att läsinlärning börjar tidigt. Lästillfäl-
len vid tidig ålder har stor betydelse för barnets förståelse över hur skrift används. Barnets 
inser också att böcker blir något intressant om man läser för dem ofta. Alla respondenter 
beskriver att de tycker att det är viktigt och roligt att läsa för barnen och att högläsningen 
fyller många olika funktioner. Det är också viktigt att bereda litteraturen så att barnen får 
tillgång till många olika berättelser som sätter i gång fantasin.  
 

Man bjuder in dom i en ny språkvärld som, ja den ena boken är inte den andra lik. Alltifrån 
Elsa Beskow med sitt språk till de här nya barnböckerna det är jätte, super viktigt tror jag. De 
tar till sig språk på ett fantastiskt sätt (Intervju med lärare B förskolan Ängen avd Timotej, 
101022). 

 
Lärarna beskriver vikten av att det finns bra böcker att tillgå på förskolan. En bibliotekarie 
hjälper dem att välja ut litteratur för att bredda barnens utbud men också med att hitta littera-
tur som rör projekt som de arbetar med för stunden.  

 
Vi har en bibliotekarie som heter Lena som är väldigt bra att välja ut litteratur till oss. Har vi ett 
pågående projekt till exempel så kan vi säga till henne att nu dinosaurier ett stort ämne som dom 
är intresserade av så kan vi få lite extra litteratur om det den här gången. Då brukar hon plocka 
ihop bra litteratur som handlar om det men också det som hon anser är bra litteratur (Intervju med 
lärare D förskolan Huset avd Kojan, 101112). 

. 
 
Två av respondenterna brukar använda sig av berättande för att få barnen att utveckla sitt 
språk. En lärare börjar på en berättelse och barnen fyller i. Detta har bland annat gett upphov 
till en lång historia om Kent Agent en berättelse som levt kvar under flera månader och bar-
nen språk har utvecklats mycket under berättelsens gång.  
 

Sen har vi också gjort så att vi har använt den stunden av berättande. Det finns en sådan historia 
som lever tack vare Simon han började berätta om Kent agent. Han tar olika äventyr sådär och så 
får barnen berätta vad nästa avsnitt heter och så väljer de tillsammans vad de ska heta och så 
spinner Simon undertiden vad det ska handla om och så sticker barnen in saker som förändrar hi-
storiens förlopp (Intervju med lärare D förskolan Huset avd Kojan, 101112). 
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Respondenterna önskar att läsa mer spontant för barnen men tiden räcker inte alltid till.  
 

Jag tycker högläsningen har minskat den där extra stunden att bara ta en bok och sätter sig läsa 
finns inte längre. Spontan läsandet tycker jag har försvunnit, det är nästan så att man får planera 
spontan läsandet (Intervju med lärare A förskolan Ängen avd Violen, 101022). 

 
Respondenterna uttryck för att högläsning och berättande är en viktig del av språkutveck-
lingen.  
 
 
Vikten av ett rikt ordförråd 
Det är viktigt att ha en god språklig nivå beskriver flera av respondenterna. De beskriver 
vikten av att lägga språknivån en nivå ”över” barnet och bygga ut meningarna. Fem av lä-
rarna hade ganska nyligen varit på föreläsning med språkforskaren fil dr Veli Toumela och 
beskriver att hans tankar om barns språkutvecklingar har givit dem ny inspiration. 

 
På min förra arbetsplats jobbade vi mycket utifrån Veli Tuomela det är just ett tydligt och rikt 
språk att man erbjuder barnen det och att man har ett tomt språk. Jag tror det är fem eller jag 
kommer inte ihåg exakt alla huvud mål, men på mitt förra ställe hade vi det uppsatt överallt så 
att vi skulle bli påminda då. Så det var väldigt bra (Intervju med lärare B förskolan Ängen avd 
Timotej, 101022 ).  

 
 
 
 
Flera av lärarna beskriver att de anser att det är viktigt att som lärare i förskolan ge barnen 
ett rikt ordförråd och att som lärare tänka på hur du själv kommunicerar med barnen. Att 
man som läraren använda ett rik och nyanserat språk beskrivs som viktigt.  
 
 

Jo jag menar att man kan inte bara tänka att man stimulera t ex språket en stund varje dag även 
om man då gör det bra och pedagogiskt genomtänkt så ger det inte barnen speciellt mycket an-
ser jag. Jag menar att vi måste erbjuda en helhet och för de allra yngsta barnen handlar det om 
att erbjuda många ord… många, många ord och får barnen att smaka på dessa ord (Intervju 
med lärare E förskolan Huset avd Kojan, 101112 ). 
 
 

Respondenterna beskriver att de genom sitt medvetna arbetssätt med att utvidga barnets ord-
förråd upplever att språket förändras och berikas. 
 
 

Estetiska uttrycksmedel som stöd  för språkutvecklingen 
Alla respondenter beskriver olika estetiska uttrycksmedel som en viktig del av sin verksam-
het.  
Drama 
Två respondenter som är kollegor beskrev att det använder drama som en viktig del av verk-
samheten och att de genom dramatiseringar övar barnen bland annat turtagning, som är en 
viktig del av samtalet. En av respondenterna beskriver att lärarna ofta börjar en dramatise-
ring spontant och improviserar och sen passar över med en replik till något av barnen
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Vi pratar ju inom Reggio Emilia filosofin om de 100 språken … så vi arbetar mycket med drama 
som ett språk och vi arbetar till exempel mycket med sagoberättande. Vi hittar på många olika 
rollfigurer som att det bara helt plötsligt kommer in en giraff. I dessa dramaföreställningar som 
kan ske när som helst under dagen så är det jag som pedagog som börjar dra i gång det men sen 
går ju bollen fram och tillbaka… jag passar bollen vidare till barnen så att säga. Jag börjar prata 
men sen passar jag över till barnet så den dialogen tycker jag är viktigt, samspelet och dialogen. 
Det vill jag poängtera det är det, de handlar om dialogen mellan individer. Har är ju det här med 
berättandet så fantastiskt och betydelsefullt (Intervju med lärare E förskolan Huset avd Kojan, 
101112). 

 
Respondenterna betonar alla vikten av att ge barnen många olika uttrycksmedel. Det handlar 
om att lärarna finns tillgängliga och stöttar de kreativa processerna men inte begränsar bar-
nen.  
 

Språk för mig är ju inte bara det verbala. För mig är språket också att man har ett kroppsspråk. 
Man stöter ju på barn som inte pratar då får man ju ha mycket kroppsspråk tecken och bilder. Att 
man hittar olika sätt för varje individ att kunna uttrycka sig det tycker jag är viktigt. Uttrycka 
språket är ju också när man målar, berättar, ritar och läser sagor (Intervju med lärare A förskolan 
Ängen avd Violen, 101022 ). 
 

Musik 
Alla lärare beskrev att de arbetar med musik som ett pedagogiskt verktyg för att stimulera 
språkutvecklingen hos barnen på förskolan. En av respondenterna beskriver att det är tydligt 
att många barn slappnar av när de sjunger, övar på uttal och munmotorik och de får på köpet 
ett bredare ordförråd. Barn har ett flöde i sin kommunikation och ett barn som exempelvis 
hittar pulsen via musik eller sång kliver ofta fram stort i den talspråkliga utvecklingen, me-
nar en av respondenterna. En av lärarna belyser också vikten av gemenskap i gruppen och 
beskriver att när de sjunger flera tillsammans bringar det en gemenskap och en ”go” känsla, 
han letar efter sånger som är lite ”tramsiga” för att nå de barn som annars kanske inte sjung-
er så ofta. Spännande och intressanta sångtexter blir på samma sätt som berättelser och 
böcker underlag för diskussioner och samtal .  
 

Sånger också det berikar det är lite tramsiga sånger ibland och det är rim sånt som också är ut-
vecklande för språket(Intervju med lärare G förskolan Blomman avd Getingen, 101118). 

 

Flera av respondenterna beskriver om sin syn på språklig stimulans där samlingen har en 
viktig funktion och att de förstärker sånger med olika rörelser, ofta lär sig barnen rörelserna 
först och kan då hänga med. 
 

… det är nog just samlingen med musik, rim och ramsor. Just det här ”lerning by doing” att 
man säger en sak och gör det samtidigt. Det är ju lite det så där jobbar vi väl lite med det språk 
och rytmik (Intervju med lärare B förskolan Ängen avd Timotej, 101022 ) 

 
 
De respondenter som arbetar i verksamheter som är inspirerade av Reggio Emilia filosofin 
beskriver tydligare att man inte ska begränsa barnen utan i verksamheten uppmana dem att 
pröva att uttrycka sig på många olika sätt och att de har anpassat sin fysiska miljö så att den 
ska stimulera barnens estetiska ”sinne”. Begreppet estetik har kort sagt med sinnliga upple-
velser att göra, man upplever och lär man alla sina sinnen.  
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Diskussion  
Under diskussionsavsnittet behandlas rubrikerna resultat och metod. Här tar vi även upp 
didaktiska konsekvenser och förslag på fortsatt forskning.  

Resultatdiskussion 
Vi anser att vi har uppnått vårt syfte med vår studie. Alla respondenterna i vår studie beskri-
ver i likhet med Vygostkijs (1934) resonemang om barns språkutveckling vikten av en dia-
log med en vuxen som har intresse och tid att samtala med barnen som den viktigaste hörn-
stenen i att lära sig ett språk. Vuxna i förskolan är tillsammans med barnens föräldrar viktiga 
förebilder när det kommer till språkstimulans. I det sociokulturella sättet att se på lärandet 
som ett samspel mellan olika individer, är ett gott samarbete mellan förskolan och föräldrar-
na en viktig utgångspunkt. Det är viktigt att lärarna på förskolan skaffar sig ett helhetsper-
spektiv över barnet och där ingår självklart föräldrarna som en viktig del (Smidt 2010, s. 
107).  Barn gör som de ser att vuxna gör och barnen talar på den nivå som vuxna omkring 
dem gör, vilken språklig kultur barnen vistas i påverkar förutsättningarna på ett sätt som det 
är viktigt att lärare i förskolan är medvetna om (2010, s.108).  
  
Det är också viktigt att barn lär sig att samtala samt utbyta tankar och åsikter med andra barn 
menar respondenterna. Leken beskrivs som en viktig del av verksamheten och ett utrymme 
för barn att öva sina språkliga förmågor och bearbeta nyfunnen kunskap. Det finns också en 
viktig del av uppdraget, som lärare i förskolan har, att som vuxen delta i leken och där ge 
stöd åt de barn som behöver utveckla språkliga förmågor detta förhållningssätt beskrivs av 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006, s.87).  
 
Flera av respondenterna har inspirerats av språkforskaren och föreläsaren fil dr Veli Toume-
las tankar om barns språkutveckling och hans fem punkter att ta hänsyn till för god språklig 
stimulans är enligt respondenterna talutrymme, upplevelser, språkbruk, språknivå och be-
griplighet 
 
De flesta respondenter beskriver att de inte lägger vikten vid särskilda aktiviteter i syfte att 
öva språket men alla beskriver att språkstimulans finns med som en del av en helhet vilken 
barnen bör få med sig under dagen på förskolan.  
 
Språkutveckling i den pedagogiska verksamheten 
Som vi ser det finns stor insikt och kunskap hos lärarna om vikten av att ha en god språksti-
mulerande verksamhet i förskolan. Smidt (2010, s.111) beskriver barns lärande ur ett socio-
kulturellt perspektiv som en resa där barnet försöker förstå världen. Under denna resa möter 
barnet andra människor som ger dem stimulans och verktyg att utvecklas, utmanas och på så 
sätt lära. Dessa tankar ser vi är väl förankrade hos alla respondenter då de ser allt lärande 
som en helhet. Lärarna ser språkstimulans som en viktig del av verksamheten och att samta-
let och dialogen finns med som en röd tråd i verksamheten. Respondenterna beskriver att 
språket är en viktig del av hur barnen förmedlar sina behov detta bekräftas av Säljö (2006) 
som beskriver språket är den viktigaste delen  av kommunikationen mellan människor. 

Framför allt lärare som arbetar med de yngre barnen i åldrarna 1-3 år resonerar att det är 
viktigt att benämna moment man gör med barnen med syfte att öva deras ordförråd och för-
ståelse för ordens betydelse. Högläsning finns med som en rutin i verksamheten menar alla 
respondenter  men att det spontana läsandet för barnen i många fall har minskat till förmån 
för andra aktiviteter, men framför allt för att barngrupperna har blivit större. Respondenterna 
beskriver liksom Svensson  (2009, s. 139) att högläsning är viktig för språkutvecklingen och 
läsningen påverkar upplevelsen av språk som något positivt. Läs- och skrivutvecklingen 
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finns med som en naturlig del av språkutvecklingen beskriver respondenterna som arbetar 
med de äldre barnen och man främjar denna utveckling på olika sätt. Det finns dock en risk 
hävdar vi att man som lärare i förskolan använder sig av ”skollika” undervisningsmetoder 
och det blir mer kravfyllt och inriktat på prestationer  för barnen, även om det inte är syftet. 
Då tänker vi till exempel på olika övningar när barnen ska fylla i olika bokstäver eller i den 
traditionella samlingen många förskolor har varje dag. Flera av respondenterna beskriver 
samlingen som ett viktigt forum för språkutveckling. Men lärarna påtalar samtidigt att om 
man som inte är ofta tenderar att likna undervisning då de vuxna talar och barnen lyssnar 
(Pramling Samuelsson & Sheridan 2006, s.103). 

 
Lärarnas förhållningssätt  
Det viktigaste som framkommit under studien är att samtliga lärare beskriver vikten av att i 
den dagliga verksamheten stimulera barns språkutveckling och att språkstimulering har stort 
utrymme i samtliga lärares verksamheter. Respondenterna resonerar kring vikten av sin egen 
roll som språkliga förebilder. Interaktionen med andra både vuxna och andra barn är viktigt 
för lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv. Säljö (2000) beskriver de vuxnas roll som före-
bilder i barns sociala utveckling vilket vi upplever att våra respondenter bekräftar. 
 
Samtliga respondenter beskriver att de använder  vardagssituationer  till att stimulera språk-
utvecklingen. I arbetet med de yngre barnen handlar det om att benämna det man som lärare 
gör. Språket är grunden till kommunikation och påverkar barns vidare lärande beskriver alla 
respondenterna. Detta avspeglar, anser vi, en syn på vikten av språkstimulans i förskolan då 
förskolan är det första steget i barns utbildning. Vi menar att resultatet pekar på att alla del-
tagande lärare har erfarenhet av att arbeta pedagogiskt med att stimulera språkutvecklingen 
hos barn. Vi ser i vår analys av intervjuerna att synsätt, metoder och redskap inte skiljer sig 
särskilt mycket åt mellan lärarna, men att det finns en fördjupning av erfarenhet och utbild-
ning inom barn språkutveckling hos vissa av dem. Lärarna reflekterar över sitt arbete och 
utvärdera både enskilt och tillsammans med sina kollegor. Detta för att ge barnen en så god 
språkutveckling som möjligt. Respondenterna är väl medvetna om målen i läroplan för för-
skolan (1998, 2006, s.4) där de beskriver att den pedagogiska verksamheten  består av om-
sorg, lärande och fostran och dessa bildar en helhet i verksamheten.   
Lärarna uttryckte att de var nöjda över hur de arbetade pedagogiskt med att stimulera barns 
språkutveckling men flertalet ansåg att det fanns utrymme för förbättringar och de flesta 
ansåg att det skulle vara intressant att fördjupa sig mer i ämnet. 
 
Leken 
Flertalet av respondenterna beskriver leken som ett verktyg för att utveckla barns språk. I 
leken finns det inga ramar om vad som är rätt och fel och i leken får barn en möjlighet att 
öva sitt språk. Vuxna som aktivt är involverade i leken är viktiga förebilder för barnen och 
det är lärarna på förskolan som har som uppdrag att se till att barnen får stöd i sin lek, menar 
beskriver respondenterna. En förutsättning för djup lek är att barnet känner sig tryggt.En 
vuxen som stödjer barnens lek och fungerar som en trygghet i det sociala samspelet är en 
stor tillgång för de barn som är i behov av extra språkstimulans. De beskriver leken som 
något som barnen samlas runt och som det centrala i lärandet. Med lek menar vi här den fria 
leken som bygger på barnets egna idéer. Den pedagogiska miljön är viktig för barns lärande 
och lek. En kreativ miljö främjar leken menar Johansson och Pramling Samuelsson (2009, s. 
145).  
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Skriv- och läs utveckling 
 
En naturlig del av språkutvecklingen beskriver respondenterna är skriv –och läsutvecklingen 
Några av respondenterna beskriver att det arbetar med ordskyltar och att detta främjar bar-
nens intresse  att öva på att skriva. Metoden med skyltar för att främja läs- och skrivutveck-
ling beskrivs av Åge (1995). I korta drag bygger den på att läraren skriver olika läslappar 
eller skyltar av kartong och använder tydliga, gärna röda ord. Vanligtvis börjar man med det 
egna namnet som är något välkänt för barnet (Åge 1995, s.18). En av grundteserna för tidig 
språkstimulans är att ”ritskriva” olika bokstäver som sedan bildar ord och flera av respon-
denterna beskriver hur de stimulerar barnen att ”ritskriva” och även att öva att skriva bok-
stäver, vilket även Åge beskriver (1995, s.59). Datorn används som ett hjälpmedel beskriver 
en respondent. Där några barn tillsammans med en lärare använder datorn som en skrivhjälp. 
Något som Trageton förespråkar när han påtalar vikten av samspel mellan barnen så att de 
utvecklas så väl språkligt som tekniskt(2007, s. 62).  
 
 
Musik och drama  
De estetiska uttrycksmedel som enligt respondenterna används mest för att stimulera barns 
språkutveckling är musik. Att arbeta med musik är enkelt menar de flesta respondenter och i 
stort sätt alla barn tycker om att sjunga. Att använda sig av musik vid olika tillfällen i verk-
samheten bidrar till att stärka barnens språkliga utveckling. Leka med språket genom musik 
eller rytmik har en extra dragningskraft på barnen i förskoleåldern beskriver  Eriksen Hagt-
vet (2006, s. 69). Detta menar författaren beror på att barnen i den åldern är som mest 
mottagliga för att ta till sig språkets uppbyggnad, där rytmer då kan hjälpa barnet att skapa 
en kroppslig känsla för språkets system.  
 
Ett antal av respondenterna beskriv att de arbetade med drama som en språkstimulerande 
aktivitet. Drama är det språk där vi kommunicerar till största del med kroppsrörelser. Att 
lägga in gester när vi talar för att förstärka är något vi lär oss tidigt. När man arbetar med 
drama kan man öka barnets kroppsmedvetenhet. Många barn blommar ut när man arbetar 
med dramaövningar som uttryckssätt och detta stärker dem i det vardagliga livet menar re-
spondenterna. Framför att beskrev respondenterna att de arbeta med att improvisera. Ofta 
startade en av lärarna en teaterimprovisation i syfte att göra barnen uppmärksammade på 
något. Målet med dessa föreställningar va att starta en dialog.  
 

Metoddiskussion  
Den metod som användes i undersökningen var intervju. Vi intervjuade tio lärare som arbe-
tade i förskolan och vi anser att dessa intervjuer gav oss ett brett underlag för vårt arbete. 
Vår tanke var att det var bra med ett så stort underlag som möjligt. Vår handledare tyckte att 
det var för många, varför vi valde att välja ut åtta intervjuer till analysen. Vi använde en dik-
tafon för ljudupptagning av intervjuerna samt skrev löpande protokoll. Anteckningarna fun-
gerade som ett bra komplement anser vi, men att spela in intervjuerna var nödvändig för att 
inte missa något som respondenterna sa. Vi valde att göra ett antal av intervjuerna enskilt 
och ett antal av dem tillsammans. Om vi hade haft mer tid hade vi intervjuat alla tillsam-
mans, då vi anser att det var den bäst fungerande metoden. Då kunde en av oss ställa frågor 
och den andra skriva protokoll. En fördel med att ha intervjuerna enskilt är att respondenten 
inte hamnar i underläge av att de som intervjuar är två.  Vi transkriberade alla intervjuer, och 
de vi hade gjort gemensamt delade vi upp. Det var mycket intressant att intervjua lärare om 
hur de resonerar kring dessa frågor och vi lärde oss mycket och förbättrade vår intervjutek-
nik allt eftersom.  
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Vi tycker att våra väl genomförda intervjuer gav oss tillförlitliga resultat av hur ett antal pe-
dagoger arbetar för att främja barns språkutveckling. Enligt Björkdahl Ordell (2009, s.196) 
hävdar vissa forskare att man använder sig av kvantitativ metod för att förklara något medan 
kvalitativ metod används för att förstå något. Då vårt mål var förståelse tycker vi här att vårt 
val av kvalitativ metod är bekräftat. 
 
 

Didaktiskt ställningstagande 

I den dagliga pedagogiska verksamheten på förskolan är dialogen mellan lärarna och barnen 
det mest centrala för barns språkutveckling anser vi.  Det är viktigt att som lärare visa intres-
se för att samtala med barnen och att ta sig tid att tala med och lyssna på varje enskilt barn. 
Detta kan försvåras i verksamheter med många barn och få lärare om inte lärarna har en tyd-
lig planering, för, när och hur samtalen ska äga rum. Som lärare har man ett kommunika-
tions ansvar mot barnen och det betyder att man övar barnet att kommunicera i och genom 
vardagssituationer som vi matbordet, på och avklädning och blöjbyten. Vidare bör barnen 
bör få möjlighet att öva på att ha rollen som talare och berättare och det är då viktigt att lä-
rarna stödjer barnen så att de håller en röd tråd i samtalet. Det är också viktigt anser vi att 
barnen övar sig att lyssna för att utveckla sin ordförståelse och turtagning i ett samtal.  

Högläsning av litteratur är viktig för språkutvecklingen. Det finns en artikulation i orden 
man läser som är mer tydlig än i ett samtal. Tillgången till litteratur skapar ett intresse för 
böcker som i sin tur skapar ett intresse för läs – och skrivutvecklingen då barnet upptäcker 
ett samband mellan de som lärarna läser och ”krumelurerna” i boken. Vi tycker att barn i 
tidig ålder bör få möjlighet att titta och bläddra i böcker. Vi anser att det är viktigt att välja 
en varierad litteratur  med till exempel mångfald och genusperspektiv i åtanke. Det är också 
viktigt att efter läsning av litteraturen  reflektera och diskutera innehållet för att ge en för-
djupad förståelse för textens innehåll.  

Utformningen av den pedagogiska miljön på förskolan skapar möjligheter för barn att ut-
veckla sitt språk samt läs- och skrivutvecklingen. En skriftspråkstimulerad miljö är en miljö 
där penna och papper finns tillgängligt. En miljö där alfabetet finns uppsatt i alla förskolans 
rum samt på bord där barnen arbetar. Vi har även egen erfarenhet av ordskyltar där vi upple-
ver att barnens intresse väcks när de kan relatera till olika saker, till exempel sitt namn eller 
någon familjemedlems namn men det kan också vara en sak, en bild med något de har upp-
levt. Prestationsinriktade uppgifter  hör inte hemma i förskolan. Leken bör vara  utgångs-
punkten för  hur verksamheten planeras. Det gäller för lärarna i förskolan att vara lyhörd och 
ta tillvara barnens intresse och det är lärarnas uppdrag att inspirera barnen och väcka deras 
nyfikenhet. Även kontinuitet är viktigt i den pedagogiska verksamheten, barn behöver känna 
igen sig i rutiner och aktiviteter för att känna sig trygga så de vågar pröva något nytt. Barn 
lär sig också genom att imitera både andra barn och vuxna så vi som lärare i förskolan är 
viktig förebilder.  

Musik tycker vi bör ha en central plats i den pedagogiska verksamheten på förskolan. Att 
sjunga tillsammans skapar en samhörighet och väcker glädje hos många barn. Genom att 
man förstärker det man sjunger med rörelser ger man barnet ett extra verktyg att förstå det 
sången handlar om. Att på ett lekfulltsätt arbeta med rim och ramsor ger barnen språkligsti-
mulans och stimulerar barnets medvetenhet om språkets form. Rytmen skapas genom musik, 
rim och ramsor som i sin tur gör det lättare att hitta rytmen i språket. 
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Vidare forskning  
Efter att vi nu har läst mycket litteratur och tillägnat oss mycket teori förstärks våra tankar 
om  hur viktig stimulans är för att främja en god språkutveckling. En naturlig fortsättning på 
vår undersökning skulle kunna vara att göra observationer om hur lärare i förskolan praktiskt 
arbetar med språkstimulering i förskolan.  
 
 

Tack 
Vi vill först för främst tacka de fantastiska förskollärare som ställde upp och lät sig intervju-
as av oss. Tack till vår handledare Ylva Odenbring som väglett oss i att skriva en akademisk 
text.  
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Bilagor 
Missivbrev 
 

 
 
 
Hej! 
            
Vi är två studenter från Högskolan i Borås som läser till lärare med inriktning 
mot förskola/förskoleklass. Då vi snart är färdiga med utbildningen ska vi nu 
genomföra vårt examensarbete. Studien riktar sig till verksamma förskollärare 
och deras tankar kring vikten av språkstimulering och deras erfarenheter av hur 
de arbetar för att stimulera språkutvecklingen hos barn. Vi är därför nyfikna på 
dina erfarenheter av och resonemang kring det pedagogiska arbetet med språk-
stimulans i förskolan. 
Undersökningen kommer att genomföras med hjälp av intervjuer som beräknas 
att ta 30-50 min. Vi kommer att spela in intervjun med hjälp av diktafon. Ditt 
deltagande är frivilligt och du kan när som helst under studiens gång avbryta 
din medverkan. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt i undersökning-
en och kommer endast att användas i denna studie. 
Vänligen skicka en bekräftelse till oss via e-post eller per telefon senast den 29 
oktober om du kan tänka dig att delta så bokar vi en tid. Vid eventuella frågor 
är du välkommen att kontakta oss. 
Tack på förhand!  
 
Vänliga hälsningar 
 
Cecilia Borghed  
sXXXXX@utb.hb.se 070X-XXXXXX 
 
Charlotta Gustafsson  
sXXXXX@utb.hb.se , 070X-XXXXX 
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Intervjufrågor 
 

1. Kan du berätta lite om din yrkeserfarenhet som förskollärare? 
 

2. Vilken åldersgrupp arbetar du med? 
 

3. Har du någon speciell pedagogiskinriktning här på förskolan? 
 

4. Vad är enligt dig det centrala/viktigaste att erbjuda barn i förskolan för att stimu-
lera deras språkutveckling? (Motivera varför du tycker just detta är viktigast) 

 
5. Vilka arbetssätt/arbetsredskap utgår du ifrån för att ge barnen språkligstimulans? 

 
6. I vilken utsträckning arbetar du med barns språkutveckling. Har du några speciel-

la språkstimulerande aktiviteter som du utgår ifrån? 
 

7. Hur individualiserar du arbetet med språkutveckling för barnen?  
 

8. Är du nöjd med sättet du arbetar med språkutveckling? 
 

9. Hade du velat utveckla ditt arbete i så fall hur? 
 

10. Har ditt arbete med språkutveckling förändrats genom åren, i så fall hur? 
 

11. Var hämtar du inspiration, nya idéer och teoretiska kunskaper för att utveckla dig 
själv? 

 
 

 

 


