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Sammanfattning 

 
Babblarna är ett material framtaget för de yngre barnens språkutveckling. Barns intresse för 
Babblarna grundar sig i den utbredning som spridit sig i samhället. I förskolan får barnen ta del av 
materialet Babblarna som är skapat och utformat för att främja barns språkutveckling. Vi har utifrån 
Babblarnas spridning i förskolan valt att undersöka hur materialet används av personalen.  
 

Vårt övergripande syfte är att undersöka i vilken omfattning samt hur materialet används och blir 
till hjälp i barns språkutveckling i förskolan. 
 
 
Vi har använt oss av kvantitativ metod och arbetet har genomförts med hjälp av enkätfrågor. I 
enkäten har vi använt stängda och öppna svarsalternativ. På frågor med öppna svarsalternativ har 
vi gjort kvalitativa analyser. Enkäten skickades ut till cirka 800 pedagogisk personal inom 
förskolan. Vi kontaktade först rektorer i förskolan för att de sedan skulle distribuera ut enkäten till 
sina anställda för att undersökningen skulle vara av god kvalitet.   
 
 
Resultatet av undersökningen visade att personalen i förskolan ser positivt på materialet Babblarna 
när det kommer till barns språkutveckling. Det visar sig att personalen arbetar brett med materialet 
men även i den riktning som materialet är framtaget för.  
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Inledning 
En viktig uppgift i förskolan är att fånga och ta tillvara på barns intressen och göra lärandet lustfyllt 
och lärorikt (Lpfö 18, s. 6). Frekvent förs olika metoder och material in i samhället för att främja 
barns språkutveckling och Babblarna är ett av dessa material. För att kunna möjliggöra det 
lustfyllda tillsammans med barnen i undervisningen kan materialet Babblarna med fördel användas 
som undervisningsmaterial för barns språkutveckling i verksamheten. I förskolans läroplan framgår 
det att:  
 

Utbildningen ska ta tillvara på barnens egna erfarenheter, behov och 
det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas 
vidare utifrån Läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och 
kunskaper. 

(Lpfö 18, s.10) 
 
Tisell (2017) förklarar att Babblarna är ett språkutvecklande material som hjälper och främjar barns 
språkutveckling. Materialet syns i samhällets sociala medier och i förskolan får barnen ta del av 
olika typer av utformningar av materialet. Materialet består av små plastfigurer och de mest 
populära figurerna i serien är Babba, Bibbi, Bobbo, Dadda, Diddi och Doddo. Johansson (2016, s. 
5) menar att för att barn ska bli goda talare har den språkliga kompetensen en väsentlig betydelse. 
Det är viktig för barnet att vuxna finns med i barnens språkutveckling genom att kommentera, 
upprepa och bekräfta barnens ord samt att i mötet med Babblarna stödja barnen med hjälp av bilder 
och tecken. Johansson (2016, ss. 7, 17) menar att materialet bidrar till lustfyllt lärande och det är 
viktigt att den vuxna tar tillvara på barnens intressen för att möjliggöra lärandet.  
 
Anledning till vald undersökning är att ta reda på personalens användning av Babblarna som ett 
språkutvecklande material i förskolan. Vårt valda undersökningsområde grundar sig även i vår 
fascination kring tecken som alternativ och kompletterande kommunikation och den bidragande 
faktorn som kan resultera i hjälp till barns språkutveckling. Genom egna erfarenheter från både 
verksamhetsförlagd utbildning och arbete i förskolan ser vi att Babblarna är ett populärt material 
bland många barn som kan användas på varierande sätt. Det är för oss intressant att undersöka om 
materialet Babblarna används i undervisningssyfte så som materialet framtagits för att främja och 
utveckla barnens språkutveckling. Med tanke på förskolans nya läroplan och dess fokus kring 
undervisning är detta grunden för valt undersökningsområde.  

Materialet Babblarna nämns som materialet i den skrivna texten.  

Syfte 
Vårt övergripande syfte är att undersöka i vilken omfattning samt hur materialet används och blir 
till hjälp i barns språkutveckling i förskolan. Nedanstående frågeställningar har varit utgångspunkt 
i vår studie. 
 

● I vilken omfattning används materialet i undervisningssyfte? 
● På vilket sätt ser personalen att materialet främjar barns språkutveckling? 
● På vilket sätt ser personalen att tecken som alternativ och kompletterande kommunikation 

kan bidra till barns språkutveckling genom materialet Babblarna? 
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Bakgrund 
I avsnitten bakgrund, under Babblarnas bakgrund, redogörs det för Babblarnas historia. Under 
rubriken litterär bakgrund presenteras litteraturgenomgång och tidigare forskning. Under teoretisk 
bakgrund presenteras teoretiska ställningstagande och därefter följer ett förtydligande kring 
begreppet undervisning i förskolan.  

Babblarnas bakgrund  
Babblarna skapades av Anneli Tisell, vars son behövde roligare och bättre material än det 
specialpedagogiska material som redan fanns. Anneli Tisell startade sedan Hatten Förlag för att 
hon såg att det fanns ett stort behov av mer specialpedagogiskt material. Babblarna lanserades 2007 
men implementerades på förskolor och tog fart 2010. I de flesta böckerna om Babblarna finns det 
i slutet av boken TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, för att stödja 
barns språkutveckling i samband med bokläsning. Babblarna är riktat till barn i åldrarna 1–5 år och 
är inspirerad av Karlstadsmodellen (Tisell, 2017).  
 
Hjelm-Wigren (2017, s. 116) redogör för Karlstadmodellen som en modell för språkutveckling 
som utvecklades under slutet av 1970-talet. Enligt Karlstadmodellen är alla språkstörningar 
individuella och språket utvecklas bäst i samspel med andra. Namnen på Babblarna är framtagna 
med tanke på barns ljudperception, språklig upptagning i medvetandet av sinnesintryck, och att de 
är lätta att lära sig. Varje Babblare har ett helt eget språk som bygger på språkljuden av deras namn. 
Genom att härma Babblarnas ljud, språk och namn, stärks barnen i att använda betoningar och får 
en påtaglig melodi i sitt språk. Babblarnas språk innehåller upprepning av språkljud, vilket kan 
vara lätt för barnen och de kan då komma igång med talet med hjälp av Babblarna. Vidare nämns 
ofta TAKK tillsammans med Babblarna som ett komplement i språkutvecklingen och en självklar 
del i Karlstadmodellen. Johansson (2016, ss. 7, 17) beskriver att språk- och talträningen blir rolig 
tillsammans med materialet Babblarna. Materialet innehåller plastfigurer, böcker, spel och övrigt 
material för talträning. Materialet Babblarna grundar sig i barns sätt att lära sig förstå och tala. Det 
är den vuxnes ansvar att lyssna till barnens intresse för att möjliggöra ett lustfyllt lärande. 
 
Oavsett om det är små eller stora steg som tas i språkutvecklingen är det tänkt att materialet ska 
kunna bidra till barns språkutveckling (Tisell, 2007).  

Litterär bakgrund - litteraturgenomgång 
Strid (2016, ss. 14–15) förklarar att lära sig tala är lika naturligt som att lära sig gå. Talet kommer 
utan särskild undervisning, så länge andra talar och kommunicerar med barnet. Fysiska och 
kognitiva hinder väger också in för barnets förutsättningar att tala. Det anses vara enklare för små 
barn att uppfatta olika språkljud om barnet ser ansikte och mun på den som talar. Det receptiva 
ordförrådet, de ord barnen förstår, är mer omfattande än det produktiva ordförrådet, de ord barnen 
kan producera, vid 1-års ålder. Det innebär att barnet förstår ord i större omfattning än de kan 
använda och uttala orden.  

Grammatiken är en viktig beståndsdel för barnet för att kunna förstå sin omvärld. För att erhålla en 
språklig kompetens krävs en förståelse för hur ord sätts samman med varandra (Johansson 2016, s. 
5). Svensson (2009, s. 18) lyfter fram att talljudets användning, funktion och uttal bygger på 
fonologi och den fonologiska medvetenheten hos individer. Det är den individuella förmågan att 
identifiera ljud som ligger till grund för språket. Prosodin, ljudets melodi, hjälper till att underlätta 
för att hitta språkljuden. Bjar (2010, s 108) menar att det är prosodin som hjälper oss i processen 
att uttrycka oss språkligt. Prosodin underlättar och gör språket tydligare genom betoning.  
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Enligt Svensson (2009, ss. 12–13) är språket en del av människans identitet och är betydande för 
den sociala och kognitiva funktionen. Språket underlättar och stärker oss i vårt sätt att uttrycka oss 
och bli förstådda. Ett språkligt sätt att uttrycka sig är genom talet där det krävs en tvåsidig 
kommunikation och ett samspel för att talet ska fungera.  
 
För att underlätta och hjälpa barnen i sin språkutveckling krävs det att vi anpassar oss till barnens 
språkliga nivå. Att anpassa oss till barnens nivå innebär exempelvis att vi pratar tydligt och 
upprepar ljud och ord. Detta bidrar till tydliga språkljud som i sin tur bidrar till barnens 
språkutveckling (Svensson 2009, s. 77). Morrow (2005, ss. 10–13) menar att det viktigaste i barns 
språkutveckling är högläsning. Det är viktigt att barn ska få lära sig om bokstäverna i sitt namn och 
att känna igen bokstäverna samt språkljuden. Pedagogerna har också en betydelsefull roll i barnens 
språkutveckling och de ska kunna identifiera barnens olika behov och utforma undervisningen 
därefter.  
 
Det är den yttre stimulansen som driver processen framåt i barns utveckling. Denna stimulans 
kräver förändring beroende på var i utvecklingen barnet befinner sig. Barn lär sig genom tidigare 
erfarenheter och utmaningar (Johansson 2016, s.18). Strömqvist (2010, s. 57) förklarar att språket 
utvecklas i samspel med omgivningen. Barnen lär utifrån sina tidigare erfarenheter och tar med 
dessa erfarenheter och anpassar till nya lärande situationer. Johansson (2011, ss. 133–136) betonar 
att samtalet mellan barn och vuxna i vardagens alla situationer är betydelsefullt för barns inlärning 
av språk. Att föra en dialog tillsammans med barn är något av en kvalifikation som visar sig från 
pedagogens sida. Det handlar om pedagogens förhållningssätt och kompetens gentemot barnens 
utveckling och lärande. Att ge barnen full fokus och närvaro i samspelet är en förutsättning för 
barnens utveckling och meningsskapande. Johansson (2011, s. 25) redogör för samspelets miljö 
och dess påverkan. För att barnen på bästa sätt ska utvecklas krävs det att pedagogerna är 
närvarande, lyhörda och att de visar stort engagemang i det barnen gör och intresserar sig av. Det 
bildas en stark gemenskap och ömsesidiga möten mellan barnen och pedagogen när pedagogen 
hängivet deltar i barnens aktiviteter.  
 
Förskolan står för en rik, inspirerande och tillåtande miljö där det är viktigt att leken får sin 
självklara plats i barnens utforskande och lärande i kombination med barnens sociala och kognitiva 
kompetens (Engdahl 2011, s. 1437). Johansson (2016, s. 18) förklarar att det människan redan lärt 
sig gynnar vårt framtida lärande. Det handlar om att en del saker kan uppfattas som liknande och 
andra väldigt olika. Det stärker oss i våra framtida kunskaper och färdigheter. Bjar och Liberg 
(2010, s. 17) menar att förskolan ska möta och stötta barnen i språkutvecklingen. Det krävs olika 
typer av språkliga verktyg som bidrar till egna och gemensamma handlingar. Johansson (2016 s. 
5) påstår att det är positivt för barns språkinlärning att pedagogen skapar mening och syfte med 
materialet för att materialet ska kännas meningsfullt för barnen. Förskolan ska ge varje barn 
förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära (Lpfö 18, s. 13). För att 
både vuxna och barn ska känna meningsfullhet och lust att lära krävs det att metodiken är anpassad 
till individerna (Johansson 2016, s. 19).  
 
Bruce, Ivarsson, Svensson och Sventelius (2016, s. 177) menar att TAKK, tecken som 
kompletterande kommunikation, är en metod där pedagogerna kompletterar talet med tecken. För 
att stödja talet rekommenderas ofta TAKK som metod. Det är av stor vikt att fortbilda pedagogerna 
inom TAKK för att få kontinuitet i arbetet. Det kan vara svårt att tillämpa TAKK i verksamheten 
om inte kunskapen om det finns i arbetslaget. I Läroplanen för förskolan (Lpfö 18, s. 6) redogörs 
det för att alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt 
som möjligt. 
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Johansson (2016, ss. 19–21) förklarar att den vuxnas kompetens kring barnens språkkunskaper 
bidrar till utmaning i barnens kreativitet i språkutvecklingen. En viktig komponent i utmaningen 
och språkutvecklingen är att analysera och reflektera kring materialet och metodiken. Det är i 
synnerhet viktigt att kommunicera med barnen och känna efter vad barnen intresserar sig av och 
vad de känner är meningsfullt. Det är genom barnens lustfyllda miljö och genom den metodik som 
den vuxna använder som barnen i sin tur stärker sin talutveckling. Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2012, ss. 14–15) redogör för att grunden för lärande situationer handlar om barns 
tidigare erfarenheter och kunskaper. För att utveckla barns upplevelse och bidra till barns intresse 
att lära krävs det att barnet upptäcker och möter något som känns meningsfullt för dem. Det är då 
personalens ansvar att ta reda på vad barnet kan anses känna lustfyllt och intressant och sedan delta 
tillsammans med barnen i olika lustfyllda och meningsfulla sammanhang.  
 
I Läroplanen för förskolan (Lpfö18, s. 7) står det tydligt att förskolan är grunden för barnens lärande 
och utveckling. I förskolan ska barnen känna lust för att lära och utveckla och det är personalens 
uppgift att uppmuntra barnen till att vilja upptäcka. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012, s. 
28) menar att relationen mellan en pedagog och ett barn är viktigt för en ömsesidig trygg kontakt 
och ett lustfyllt meningsskapande.  

Teoretisk bakgrund  
Hwang och Nilsson (2019, ss. 71–73) menar att den sociokulturella utgångspunkten är att 
utvecklingen sker i samspel med andra individer. Sociokulturell teori är en kognitiv utveckling som 
innebär lärande både inifrån och ut men även utifrån och in. Om någon i barnets vardag förstår sig 
på strategier och problemlösningar genom ett abstrakt tänkande kan detta främja barnets förståelse, 
inlärning och utveckling. För att en utveckling hos barnet ska ske bör utmaningarna alltid ligga ett 
steg före men även anpassas till varje enskild individ. Vi väljer att koppla materialet Babblarna till 
den sociokulturella teorin då vi anser att i förskolans verksamhet handlar om att konstant anpassa 
verksamheten till varje enskild individ. Vygotskij (2003, s. 11) betonar att kreativitet genom 
handling är en repetition på något som redan varit och som vi har förknippat med en tidigare 
händelse. Enligt Vygotskij (2003, ss. 14–15) är skapandet en process där individen ombildar, 
förknippar eller fantiserar om sin verklighet. Skapandet sker hos människan hela tiden, i olika 
sammanhang, omgivningar och samspel. De kreativa processerna utvecklas ständigt hos barnen 
och speglas i barnens lek. Vi menar att Vygotskijs teori kring tidigare kunskap, samspel och lek 
speglar sig i materialet när barnen och personalen använder det tillsammans. Materialet anser vi 
kan locka barnen till lek och i leken framkommer också Vygotskijs teori kring samspel och lärande. 
 
Engdahl (2011, s. 1422) lyfter fram Vygotskij som förespråkar leken som en självklar del i barnens 
uppväxt. Leken får barnen att gå utanför sig själva och sitt vardagliga beteende. I leken utvecklar 
barnen sin sociala och kognitiva kompetens där möjligheten att förstå sin omvärld ökar lärandet 
om sig själv och andra.  Säljö (2016, s. 20) menar att när individen registrerar och utforskar sin 
omgivning är de språkliga och fysiska möjligheterna en viktig och delaktig komponent i ett 
sociokulturellt perspektiv. Vi anser att genom materialet Babblarna och i leken tillsammans med 
materialet kan barnen komma närmare både sig själv men även andra i sitt sätt att utforska, 
upptäcka och lära.  
 
Strömqvist (2016, s. 57) förklarar att barns språkutveckling är förankrad i både ett kognitivt och 
ett sociokulturellt sammanhang där inlärning av talspråk, skriftspråk och teckenspråk grundar sig i 
individens samspel med omgivningen. Det är sedan barnets egna språk som präglas av den sociala 
omgivningen. Barnet lär sig tidigt att anpassa sin egen språkutveckling genom att lagra och 
organisera information. Säljö (2016, ss. 21–22) menar att grundtanken inom ett sociokulturellt 
perspektiv belyser vikten av kommunikation, handling och redskap. Det är med hjälp av kunskap 
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människan använder redskapen som en kognitiv handling. Genom att lära bearbetar människan 
information som har inskaffats genom kultur och omvärlden. Kunskapen vi människor söker är en 
grund utifrån sociala mötesplatser och handlingar som vi stött på i samhället. Vi ser den 
sociokulturella teorin som en viktig del i barnens möte kring materialet och personalen. För att 
barnen på bästa sätt ska kunna utveckla sitt språk anser vi att det är viktigt med stöttning från 
personalen. Som Säljö (2016, ss. 21–22) beskriver så är kommunikationen viktig och vi menar då 
att kommunikationen mellan personalen och barnet är viktigt för barnets lärande. Brodin och 
Hylander (2005, ss. 19–22) redogör för Sterns teori kring barns självutveckling där barnets känsla 
av sig självt är uppenbart. Stern menar att det är genom samspel, en ömsesidig anpassning med 
andra som barnet skapar ett själv och blir då tydlig för sig själv och för andra. Stern menar att alla 
barn är olika och det är vår uppgift att bekräfta, synliggöra och utveckla varje individ för att barnet 
själv ska utveckla sina kompetenser. Stern betonar även att barn är aktiva kunskapssökare och 
kompetenta och det är den vuxnes uppgift i förskolans verksamhet att finnas som stöttning för 
barnet och att utmana, utveckla och stimulera barnets kompetens för vidare utveckling. Vi anser 
att teorin kring barns självutveckling hör ihop tillsammans med materialet. För att barnen på något 
sätt ska kunna inskaffa sig kunskap kring materialet som i sin tur bidrar till språklig utveckling 
anser vi att barnens första möte kring lärandet handlar om att lära känna sig själv.  
 
Bjar och Liberg (2010, s. 26) påpekar vikten av att sätta individen i fokus och uppmärksamma 
lärandet och kulturen barnet möter som viktiga beståndsdelar inom behaviorismen. Människan 
strävar efter att hela tiden skaffa sig ny kunskap och att kunna förstå. Barn i tidig ålder skapar sig 
individuella mönster och tillvägagångssätt för att lära. Barns imitation kan exempelvis bidra till att 
barnen blir mer språkligt aktiva. Vi kopplar behaviorismens teorier kring lärandet och kulturen 
tillsammans med materialet. Kulturen inom behaviorismen menar vi är förskolan och det barnen 
möter i miljön. När barn och vuxna utforskar och leker tillsammans med materialet inskaffar sig 
barnen mer kompetens kring materialet som bidrar till ökad språklig kompetens. Babblarna ger 
barnen möjlighet till imitation som i sin tur enligt den behavioristiska teorin bidrar till mer språkligt 
aktiva barn. Svensson (2009, ss. 23–25) redogör för den behavioristiska teorin där språkinlärningen 
hos barnet präglas av efterlikning och en social stödkonstruktion. Att ge barn möjlighet och tid till 
att samtala är en viktig beståndsdel inom den behavioristiska teorin där också pedagogernas 
kompetenser präglar barnens språkliga förmåga. Det handlar om att ge barnen den stimulansen och 
respons de kräver för att kunna utmanas och utvecklas. Behavioristerna Pavlov och Skinner anser 
att en inlärning som är viktig och stärkande för barnen är att kunna koppla samman ord med 
objekt. Kopplat till behavioristerna Pavlov och Skinner och dess synpunkt kring vikten av att kunna 
koppla samman ord med objekt uppfattar vi att materialet ger barnen den möjligheten. Det är även 
här, enligt oss, viktigt att personalen finns med i barnens utforskande så att barnen får stöttning och 
hjälp i sitt lärande.  
 
Vi ansåg att den sociokulturella teorin som belyser barns lärande i samspel med varandra var en 
självklar teori kopplat till vårt undersökningsområde. Vi kopplar materialet Babblarna till barnens 
intresse och vi anser att materialet är ett bra underlag för barnens lek och i leken samspelar barn 
och lär av varandra. Vi väljer också att knyta an till den behavioristiska teorin kring barns lärande 
och kunskap till vårt valda undersökningsområde. Detta då vi anser att materialet och det barnen 
och personalen använder materialet till bygger på kunskap och lärande. Vi har även valt att knyta 
an Sterns teori kring barns självutveckling då vi vill förmedla tanken att för att barnen ska kunna 
samspela med varandra och för att de ska kunna skapa sig kunskap och lärande behöver de först 
besitta kunskap kring sig själv. Vi valde att knyta an till Sterns teori samt den behavioristiska teorin 
då vi själva kände att den sociokulturella teorin inte var komplett till vårt valda 
undersökningsområde kopplat till barnen och materialet Babblarna.  
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Undervisning i förskolan  
I Läroplanen för förskolan 18 (Lpfö 18, ss. 5–11) redogörs det för grundläggande värden, förståelse 
för medmänsklighet, saklighet och allsidighet, en likvärdig utbildning, förskolans uppdrag, 
omsorg, utveckling och lärande. Utöver dessa uppdrag finns också mål och riktlinjer som varje 
förskollärare ska förhålla sig till. Läroplanen för förskolan är ett styrdokument från Skolverket som 
ska genomsyra förskolans verksamhet. Enligt Skolverket (2019) ska begrepp som utbildning och 
undervisning i Läroplanen för förskolan betonas så att förskolan blir en del av skolväsendet. Just 
ordet undervisning innebär en målstyrd process. I förskolans läroplan finns det många mål som 
förskollärare ska sträva efter i sin undervisning.  
 

Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i 
undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns 
utveckling och lärande. Undervisningen ska utgå från ett innehåll 
som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling 
och lärande sker hela tiden. 

 
(Lpfö 18, s. 7) 

 
Nilsson, Lecusay och Alnervik (2018, ss. 10–15) understryker att förskolan blir en del av 
skolan och genom att införa begreppet undervisning i förskolan kan kvalitén och det 
underliggande fokus kring utveckling och lärande höjas. Undervisning är en grund för 
målstyrda processer av förskollärare som enkelt kan beskrivas som samtal mellan olika 
parter. Samtal som grundar sig i ett lärande innehåll där läraren utformar riktning och 
besvarar barnens nyfikenhet och intressen.  
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Metod 
I detta avsnitt presenteras valet av metod samt urval och genomförande. I avsnittet redogörs även 
för etiska perspektiv och ställningstaganden.  
 

Kvantitativ metod 
Valet av kvantitativ metod framkom genom noggrann reflektion och analys. Utifrån syftet ansåg 
vi att en kvantitativ metod, följt av en enkät, var det som bäst passade in för att få svar på syfte och 
frågeställningar. Bryman (2011, ss. 167–170) menar att en kvantitativ metod är en 
forskningsstrategi, en mätning av olika händelser. Det handlar om att produktivt samla in data och 
sedan analysera för att kunna fastställa kvantiteten av en studies syfte eller frågeställning. Mätning 
är det viktigaste verktyget inom kvantitativ forskning och genom mätning går det att beskriva och 
upptäcka små skillnader och likheter. Kvantitativ metod är ett tydlig och konkret verktyg. 
Tillvägagångssättet i studien ska vara så tydligt som möjligt för att studien ska gå att upprepas. Det 
innebär att forskaren ska vara noggrann och distinkt samt att på ett korrekt sätt kunna förklara sitt 
tillvägagångssätt vid en undersökning. Om en kvantitativ undersökning kan upprepas är detta ett 
tydligt tecken på god reliabilitet. Vi väljer även i vår kvantitativa metod att använda oss av öppna 
frågor i enkäten för att göra kvalitativa analyser av undersökningen. Det innebär för oss att vi 
genom de öppna svaren får mer information och djupare förståelse för hur den pedagogiska 
personalen arbetar med materialet. Bryman (2011, s. 340) menar att en kvalitativ analys innebär en 
djupare induktiv förståelse som grundar sig i tolkning av det som undersöks.  

Reliabilitet och validitet 
Enligt Roos (2014, ss. 51–55) har ett arbete god reliabilitet när data till undersökningen har blivit 
insamlad på ett noggrant och trovärdigt sätt. Tillräckligt mycket data ska ha blivit insamlat för att 
kunna dra slutsatser och för att få svar på studiens syfte. Reliabilitet är en typ av pålitlighet när det 
handlar om kvantitativa metoder. För att en studie ska vara av god reliabilitet ska undersökningen 
kunna göras igen och resultatet ska bli liknande. Validitet gällande en undersökning handlar om 
giltigheten i metoden och att datainsamlingen har gjorts på rätt sätt. Genom att använda lämpliga 
frågor och en lämplig metod, som resulterar i svar på studiens syfte, blir studien trovärdig. Att 
nyttja forskningsetiska principer, planera inför datainsamlingar och att använda sig av korrekta 
tolkningar är tecken på trovärdighet och intern validitet.  
 
För att säkerställa reliabilitet i undersökningen valdes Google Formulär när enkäten skulle skapas. 
Genom Google Formulär samlades data in på ett sätt så att deltagarna i undersökningen svarade 
anonymt på enkäten. Genom att göra enkäten tillgänglig via internet gav vi deltagarna längre tid 
för att svara på enkäten än om enkäten skulle skickas ut och tillbaka via post. Enkätsvaren 
registrerades direkt efter att deltagarna hade skickat in svaren. För att uppnå en god reliabilitet 
skickades enkäten ut till cirka 800 verksamma inom förskolan, för att få så stort antal svarande som 
möjligt. Valet av en internetbaserad enkät var viktig utifrån ett etiskt hållbart miljöperspektiv då 
enkäten blev papperslös och naturens resurser bevaras.  
 
Kontakt togs med rektorer i förskolan från två olika kommuner. Kontakten med rektorerna togs via 
telefon för att säkerställa validiteten och för att få en försäkran om att det endast är verksamma i 
förskolan som får ta del av enkäten. Genom att använda relevanta begrepp, som språkutvecklande 
samt undervisning, som alla inom förskolan bör känna till läggs undersökningen på en nivå som 
talar om en god trovärdighet. Genom att följa forskningsetiska principer i enkätutformningen och 
i all information till deltagarna visar detta på en god validitet.  
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Etiska aspekter 
Utifrån Vetenskapsrådets (2017) anvisningar om god forskningssed har de etiska aspekterna 
beaktats i utformning av enkäten. Informations- och samtyckeskrav innebär att deltagarna ska veta 
vad undersökningen är till för samt att de lämnar sitt samtycke vid undersökningens slut. 
konfidentialitetskravet innebär att deltagarna ej ska kunna identifieras och nyttjandekravet innebär 
att undersökningen kommer vid sammanställning av resultatet att raderas. I vår undersökning har 
dessa fyra etiska aspekter tagits hänsyn till. Deltagarna har, innan de påbörjat undersökningen, tagit 
del av information som visat vad svaren ska användas till. Informationen deltagarna fått ta del av 
visade även att undersökningens svar kommer att raderas vid färdigställt arbete. Genom deltagarnas 
inskick av undersökningen gav de sitt samtycke till oss för att använda deras svar. 
 

Urval 
Urvalet av deltagare för undersökningen var förskollärare, barnskötare samt annan verksam 
pedagogisk personal som arbetar i förskolans verksamhet. Vi valde att kontakta rektorer i två 
närliggande kommuner då vi genomfört våra verksamhetsförlagda utbildningar i dessa två 
kommuner.   Enkäten utformades mestadels med stängda frågor och för att göra kvalitativa analyser 
skapades frågor med öppna svarsalternativ i undersökningen. Enkäten besvarades av 117 
deltagare.  

Genomförande  
Undersökningens start inleddes med en pilotenkät som skickades ut till fem verksamma pedagoger 
inom förskolan och handledaren för examensarbetet. Konstruktiv kritik samlades in och 
bearbetades. Utifrån pilotenkätens svar justerades frågorna i enkäten för att i slutändan få svar 
utifrån det syfte som undersökningen ligger till grund för. Efter omarbetning av enkäten skapades 
en mall med information som skulle skickas med mail till rektorer i förskolan. 30 rektorer, från två 
närliggande kommuner i förskolans verksamhet fick samtal där frågan ställdes om rektorerna hade 
möjlighet att vidarebefordra enkäten till sina anställda. Av dessa 30 rektorer var det 24 rektorer 
som gav sitt godkännande om att få enkäten skickad till sig. Dessa 24 rektorer har i sin tur cirka 
800 anställda. Mailet med information och en länk till enkäten skickades således ut till 24 rektorer 
i två kommuner. De anställda hade tio dagar på sig att svara på enkäten. Detta framgick i både 
informationsmailet och i själva enkäten.  

Enkätutformning 
Enkäten skapades med hjälp av Google Formulär, ett program där förinställningar för 
enkätinsamlingar finns. Med hjälp av Google Formulär kan olika svarsalternativ till frågorna väljas, 
exempelvis stängda flervalssvar och kryssvar samt öppna svar. Enkäten utformades även med tre 
obligatoriska frågor. Deltagarnas utbildning, deltagarnas verksamma år samt hur gamla barnen 
varit som personalen använt materialet tillsammans med var viktigt för oss att få reda på för att få 
en tydlig förståelse för i vilken omfattning samt hur personalen arbetar med materialet. Enkäten 
från Google Formulär går att dela ut via länk, då alla datainsamlingar sker via internet. De stängda 
frågor och dess svar i enkäten utgjorde undersökningens grund. För att kunna göra en kvalitativ 
analys på vissa svar, skapade vi öppna frågor för att få reda på hur personalen arbetar. På de öppna 
frågorna kunde deltagarna själva skriva exempelvis hur de arbetar med materialet. Detta för att vi 
ville få djupare svar från deltagarna kring hur de arbetar med materialet.  
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Analys/bearbetning  
Vid stängning av enkäten samlades data från svaren in och frågorna bearbetades och kodades från 
information som framkommit från stängda och öppna svar. Det framkom en del bortfall vid svaren 
på enkäten då det endast var tre obligatoriska frågor i enkätundersökningen. Vid kodningen 
sammanställdes frågorna i diagram. Utifrån svaren på de öppna frågorna framkom det fem olika 
kategorier beroende på innehållet i svaren. Det kategorier som framkom var: Läroplanen, tecken 
som alternativ och kompletterande kommunikation, böcker och litteratur, intresse och inkludering, 
språkutveckling samt personalens ansvar. Efter noggrann reflektion och analys av enkätfrågorna 
samt dess svar kom vi fram till att vissa frågor var mer relevanta än andra för att få svar på det syfte 
som undersökningen avsåg. De relevanta frågor och svar som framkommit utifrån enkäten kommer 
att redovisas i resultatet nedan. 
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Resultat 
Under denna rubrik presenteras resultatet av enkätinsamlingen. Resultatet redogörs med både 
cirkel- och stapeldiagram och svaren från de öppna frågorna redovisas i punktform. I den 
förtydligande texten under diagrammen har vi valt att belysa det som sticker ut och har betydelse 
för vårt undersökningsområde. Till sist sammanställs resultatet utifrån undersökningens syfte och 
frågeställningarna besvaras.  
 
Deltagarnas utbildning. 
 
Av 117 svarande i enkätundersökningen framgår det att 80 personer är förskollärare, 27 personer 
är barnskötare och 10 personer är annan verksam pedagogisk personal.  
 
Deltagarnas verksamma år i förskolan. 
Figur 1. Andelar anges i faktiska tal. 

 
  
Ovan redogörs det för deltagarnas verksamma år i förskolan. Det framkommer att tre personer har 
arbetat i 1–12 månader. 42 personer har arbetat i 10–20 år och 29 personer har arbetat i 20–40 år.  
 
Deltagarnas användande av materialet i undervisningssyfte. 
Figur 2. Andelar anges i faktiska tal. 

 
 
Ovan redogörs det för om deltagarna använder materialet i undervisningssyfte. Det framkommer 
att 91 personer har svarat att de arbetar med Babblarna i undervisningssyfte samt att 25 personer 
inte gör det.  
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Nedan redovisas i kategorier ett urval av de svar från de öppna enkätfrågor som är relevant för 
syfte och frågeställningar utifrån hur den deltagande personalen har arbetar med materialet i 
undervisningssyfte.  
 
Läroplanen 

● Då barnen visat stort intresse för Babblarna har vi kopplat det till olika mål i förskolans 
läroplan som vi vill erbjuda.   

● Har alltid förskolans läroplan som grund och det är väldigt lätt att få med alla babblarfigurer 
i många olika sammanhang.  

 
Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation 

● Med tecken som alternativ och kompletterande kommunikation så att alla får en delaktighet 
att förstå och chans till språklig utveckling.  

● Böckerna bidrar till barnens språkutveckling med de olika ljuden och TAKK. 
● Vi har använt Babblarna till och från på förskolor jag jobbat på, speciellt mycket TAKK 

när vi läst sagorna. 
● Det mesta som visualiseras i böcker och applikationer (appar) konkretiseras med verkligt 

material och kompletteras med TAKK.  
 
Litteratur och böcker 

● Genom litteratur kring Babblarna och boksamtal med barnen kan deras ordförråd och deras 
återberättande förmåga utvecklas.  

● Tillsammans utforskar vi Babblarnas böcker, hittar på egna historier/berättelse om och med 
Babblarna som ligger nära barnen och det som händer dem.  

● Genom bland annat högläsning, sång, dans och drama och genom att samtala om barnens 
intresse (Babblarna) så stimulerar vi deras språkutveckling. 

 
Barns intresse och inflytande 

● Vi pratar mycket om figurerna, har med figurerna i olika experiment för att fånga barnens 
intresse ännu mer. 

● Språkutvecklande, vi använder det genom att utnyttja leken och barnens stora intresse samt 
lust. Genom mina pedagogiska glasögon utmanar och inspirerar vi våra yngsta barn vidare 
i det livslånga lärandet. 

● Babblarna är en del av verksamheten.  
 
Språkutveckling 

● Vi använder det som språkstimulerande material och till att upptäcka och utveckla alla 
nivåer av lärande. 

● Vi har planerade stunder där vi fokuserar på språk och språkanvändning med barnen. 
● Babblarna används i syfte för barnens språkliga utveckling, matematiska utveckling, i 

värdegrundsarbetet och i arbetet med natur, särskilt då jag jobbat på avdelningar med de 
yngsta barnen.  

● Språkutvecklande. Att träna på de olika vokalljud för att få in munmotoriken och grunden 
för barns språkutveckling. 
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Verktyg som används i undervisningssyfte. 
Figur 3. Andelar anges i faktiska tal.  

 
Ovan redogörs det för vilka verktyg ifrån materialet Babblarna som används eller har använts i 
verksamheten, i undervisningssyfte. Enkätfrågan bestod av flervalsalternativ där deltagarna hade 
möjlighet att kryssa i allt ifrån en till åtta alternativ. Diagrammet visar att 102 personer använder 
böcker samt att 89 personer använder plastfigurer i undervisningssyfte. Det framkommer att 12 
personer inte använder sig av något typ av material i undervisningssyfte. 
 
I vilken utsträckning deltagarna använder sig av materialet i verksamheten. 
Figur 4. Andelar anges i faktiska tal. 

 
Ovan redogörs det för i vilken utsträckning materialet Babblarna används eller har använts i 
verksamheten. 50 personer använder eller har använt materialet flera gånger om dagen, 31 personer 
använder eller har använt materialet flera gånger i veckan samt att 16 personer använder inte eller 
har inte använt materialet. 
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I vilken utsträckning deltagarna använder sig av materialet i undervisningssyfte.  

Figur 5. Andelar anges i faktiska tal. 

 
Ovan redogörs det för i vilken utsträckning materialet Babblarna används eller har använts i 
undervisningssyfte. 32 personer använder eller har använt materialet flera gånger om dagen i 
undervisningssyfte, 29 personer använder eller har använt materialet flera gånger i veckan i 
undervisningssyfte. Det framkommer även att 21 personer använder inte eller har inte använt 
materialet i undervisningssyfte.  
 
Deltagarnas svar på om de kan se att materialet främjar barns språkutveckling. 
Figur 6. Andelar anges i faktiska tal. 

 
Ovan redogörs det om Babblarna utvecklar barns språkutveckling.102 personer kan se att 
materialet utvecklar barns språk medan tolv personer inte kan se det.  
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I vilken utsträckning deltagarna anser att materialet främjar barns språkutveckling. 

Figur 7. Andelar anges i faktiska tal. 
 

 
Ovan redogörs det för i vilken utsträckning materialet Babblarna främjar barns språkutveckling. 34 
personer ser att materialet främjar barns språkutveckling mycket, 63 personer anser att materialet 
främjar barns språkutveckling till viss del och 4 personer ser ingen språkutveckling med hjälp av 
materialet.  
 
Nedan redovisas ett urval av de svar som är relevanta för syfte och frågeställningar utifrån hur den 
deltagande personalen ser att materialet Babblarna utvecklar barns språkutveckling.  
 
Barns intresse och inflytande 

● Materialet fångar barnens intresse, men det är vi pedagoger som har gjort det mer 
språkutvecklande.  

● Väcker en nyfikenhet och intresse hos barnen för språklek av olika slag. 
● Barnen har stort intresse för Babblarna och då är det lätt att fånga deras uppmärksamhet 

samt använda tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. 
● Materialet kan göra lärandet mer lustfyllt och spännande. 
● Har man roligt sker det ett lärande. 

 
Språkutveckling 

● Den tidiga språkutvecklingen påverkas positivt 
● Genom att härma de olika Babblarnas namn lär barnen sig olika ljud och dessa kan sedan 

användas i deras språkutveckling. 
● Det är ett material som lockar barnen till lek och samspel som bidrar till språkutvecklingen. 
● Babblarna hjälper att göra språket mer synligt och tillgängligt för alla. 
● De första språkljuden stimuleras och Babblarna lockar barn till lek och att undersöka och 

utforska sin omgivning.  
 
Personalensns ansvar  

● Att man pratar om Babblarna och deras namn är bra ljud för de yngsta. 
● Det beror mycket på hur man som pedagog använder och synliggör materialet för barnen. 
● Ställer vi bara fram Babblarna kommer det inte att främja språkutvecklingen. Materialet 

blir ett bra material när pedagogerna finns där och skapar tillfällen för barnen att främja sitt 
språk.  
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Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation i samband med 
materialet. 
Figur 8. Andelar anges i faktiska tal. 

 
Ovan redogörs det för i vilken utsträckning tecken som alternativ och kompletterande 
kommunikation används eller har använts i samband med materialet. 28 personer använder eller 
har använt TAKK i samband med materialet flera gånger om dagen, 21 personer använder eller har 
använt TAKK i samband materialet flera gånger i veckan och 36 personer använder inte eller har 
inte använt TAKK i samband materialet.  
 
 
Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation i samband med 
materialet i undervisningssyfte. 
Figur 9. Andelar anges i faktiska tal.  

 
Ovan redogörs det för i vilken utsträckning tecken som alternativ och kompletterande 
kommunikation används eller har använts i samband med materialet Babblarna i 
undervisningssyfte. 20 personer använder eller har använt TAKK i samband med materialet flera 
gånger om dagen i undervisningssyfte, 23 personer använder eller har använt TAKK i samband 
materialet flera gånger i veckan i undervisningssyfte och 40 personer använder inte eller har inte 
använt TAKK i samband materialet i undervisningssyfte. 
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Barnens ålder i arbetet med materialet. 
Figur 10. Andelar anges i faktiska tal. 

 
Ovan redogörs det för i vilka åldrar barnen har varit i under arbetet med Babblarna.  
77 personer har arbetat med barn i åldern noll till ett år, 103 personer har arbetat med barn i åldern 
två år. Det framkommer att 11 personer har arbetat med barn i åldern fem år.  
 
 

Sammanställning av resultat 
Resultatet visade att 91 personer använde materialet Babblarna i undervisningssyfte. Däremot 
visade det sig att personalens användning av materialet i verksamheten skiljde sig mycket från 
varandra. 50 personer svarade att de använde materialet i verksamheten flera gånger om dagen, 
däremot var det endast 32 personer som använde sig av materialet flera gånger om dagen i 
undervisningssyfte. Det framkom att 102 personer kunde se att materialet främjar barns 
språkutveckling. Det var 34 personer som ansåg att materialet främjar barns språkutveckling 
mycket och 63 personer ansåg att materialet främjar barns språkutveckling till viss del. I de öppna 
svaren framkom det att personalen såg stort intresse av Babblarna hos barnen. Det framkom att 
Läroplanen, böcker och litteratur är en bra koppling till materialet som kan främja barns 
språkutveckling. Det framkom även i resultatet att den deltagande personalen anser att det är deras 
ansvar att göra materialet tillgängligt för barns språkutveckling. Enkätsvaren visade att 28 personer 
använde sig av TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommun, flera gånger om dagen 
i samband med materialet, medan 36 personer inte alls använde sig av TAKK. Resultatet visade att 
20 personer använde sig av TAKK i undervisningssyfte medan 40 personer inte använde sig av 
TAKK i undervisningssyfte.  

Slutresultat 
Vårt syfte var att undersöka om och i vilken utsträckning materialet Babblarna används för 
språkutveckling i förskolan samt hur personalen arbetar med materialet och i vilken utsträckning 
materialet används och blir till hjälp i barns språkutveckling. Med hjälp av frågeställningen i vilken 
omfattning används materialet i undervisningssyfte har vi genom stängda samt öppna frågor i 
undersökningen underlag för resultatet. Det visar sig att flertalet av personalen använder materialet 
i undervisningssyfte. Vi kan tolka det som att de få personer som angivit att de inte använder 
materialet i undervisningssyfte faktiskt omedvetet gör det i vissa stunder då undervisning ska ske 
kontinuerligt under dagen. I Läroplanen för förskolan (Lpfö 18, s. 7) framkommer det att då barns 
utveckling och lärande sker hela tiden ska undervisningen utgå från planerad samt spontana 
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uppkomna undervisningssituationer. Det framkommer att fler än hälften av alla personer använder 
materialet minst flera gånger i veckan utanför undervisningssituationer.  
 
Utifrån frågeställningen på vilket sätt ser personalen att materialet främjar barns språkutveckling 
kan vi se resultat i både stängda och öppna svar från undersökningen. Nästintill all personal anser 
att materialet främjar barns språkutveckling. De öppna svaren från enkäten visar att personalen ser 
att materialet är intressant och lustfyllt för barnen. Det framkommer även att materialet lockar till 
samspel och hjälper till att göra språket mer synligt och tillgängligt för alla samt att de första 
språkljuden stimuleras. Personalen arbetar exempelvis med litteratur kopplat till materialet, de 
använder figurerna i experiment och en del har materialet som en naturlig del i verksamheten. 
Personalen svarar genomgående att Babblarna är ett material som ger en lustfylld möjlighet till 
lärande. Vi kan tolka det som att personalen anser att materialet bidrar till barns språkutveckling.  
 
Frågeställningen på vilket sätt ser personalen att tecken som alternativ och kompletterande 
kommunikation kan bidra till barns språkutveckling genom materialet Babblarna får vi svar på i 
undersökningen. Det visar sig att tecken som alternativ och kompletterande kommunikation är en 
väsentlig del i materialet som vävs in i undervisningen tillsammans med barnen. Det visar sig att 
det är mer än hälften av personalen som använder sig av tecken som alternativ och kompletterande 
kommunikation tillsammans med materialet i undervisningssyfte. Det framkommer att tecken som 
alternativ och kompletterande kommunikation enkelt konkretiseras och kompletteras med verkligt 
material i förskolans verksamhet. Det är viktigt att personalen gör materialet tillgängligt och arbetar 
medvetet i samspel med barnen. Det ger på sikt alla barn delaktighet att förstå och chans till språklig 
utveckling enligt personalen.  
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Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras undersökningens resultat i förhållande till syfte, frågeställningar samt 
litterär och teoretisk bakgrund. Vidare diskuteras metod och didaktiska konsekvenser.  

Resultatdiskussion  

Läroplanen för förskolan  
Det framkommer av enkätens öppna svar att förskolans läroplan är en viktig del i arbetet för barns 
språkutveckling. Svaren visar att personalen väver in och kopplar förskolans läroplan och dess 
värdegrund, uppdrag och mål till det de vill erbjuda barnen av materialet. I Läroplanen för förskolan 
(Lpfö 18, s. 19) redogörs det för att barns behov, intressen och erfarenheter ska tas tillvara i 
utbildningen samt att barnen ska få chans till vidare upptäckter och utveckling. Resultatet visar att 
det är ett stort antal deltagare som är utbildade förskollärare. Skolverket (2019) redogör för att 
undervisningen i förskolan ska bedrivas av förskollärare och att de ska använda sig av förskolans 
läroplan i målstyrda processer. Det redogörs i Läroplanen för förskolan (Lpfö 18, s. 7) att det är 
förskolläraren som ansvarar för det pedagogiska innehållet för att främja barns utveckling och 
lärande. Vi kan konstatera, utifrån Skolverkets (2019) redogörelse för undervisning i förskolan 
samt att det i förskolans läroplan framkommer att förskolläraren har ansvar för den pedagogiska 
undervisningen, att det är viktigt att personalen har kunskap kring undervisning i förskolan.  
 
Det framkommer att de flesta personerna använder eller har använt materialet flera gånger om 
dagen. Det visar sig däremot att det är något färre personer som använder eller har använt materialet 
flera gånger i veckan. I svaren från de öppna enkätfrågorna framkommer det att deltagarna 
använder förskolans läroplan som grund för olika typer av aktiviteter och att materialet bidrar till 
att de enkelt får med alla babblarfigurer i verksamheten. Det förvånar oss, utifrån svaren på de 
öppna frågorna där personalen betonar att barnens intresse för materialet är stort, att materialet 
används så pass sällan som det framkommer i enkätsvaren. Det är flertalet personer som använder 
materialet i undervisningssyfte flera gånger om dagen, samt att det är nästintill lika många som 
använder det flera gånger i veckan. Det är fler personer som inte använder sig av materialet i 
undervisningssyfte än personer som inte använder sig av materialet i verksamheten. Nilsson, 
Lecusay och Alnervik (2018, ss. 10–15) betonar att begreppet undervisning i förskolan bidrar till 
att kvalitén i förskolan höjs. Undervisning i förskolan beskrivs som samtal mellan olika parter där 
samtalet grundar sig i ett lärande som besvarar barnens intressen och nyfiken.  
 
Med utgångspunkt i förskolans läroplan och data som samlats in från enkätundersökningen visar 
det att materialet och förskolans läroplan kompletterar varandra i undervisningen då materialet kan 
användas på många olika sätt och på flera sätt kopplas till innehållet i förskolans läroplan. Det är 
fler personer som svarat att de använder materialet i verksamheten än vad det är personer som 
använder det i undervisningssyfte.  
 

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation 
Det visar sig att flertalet personer inte använder sig av TAKK i samband med materialet samt att 
stor mängd av personalen inte använder TAKK i undervisningssyfte. Det framgår däremot att en 
fjärdedel av personalen använder det flera gånger om dagen. Svaren visar att det är få personer som 
använder TAKK i undervisningssyfte flera gånger om dagen i samband med materialet. Hjelm-
Wigren (2017, s. 116) menar att TAKK är en del av Babblarna då det är framtaget utifrån 
Karlstadsmodellen där TAKK är ett självklart hjälpmedel. Vi kan konstatera utifrån 
undersökningens resultat att TAKK inte används tillsammans med materialet i den utsträckning 
som materialet är framtaget för. Bruce, Ivarson, Svensson och Sventelius (2016, s. 177) lyfter 



 

19 
 

vikten av att fortbilda all personal i förskolans verksamhet i tecken som alternativ och 
kompletterande kommunikation för att kunna tillgodose alla barns olika behov i språkutvecklingen. 
Genom att få fortbildning i TAKK och att sedan använda det i undervisningen på förskolan kan 
personalen nå tänkta mål i förskolans läroplan.  
 
Av de personer som svarat i undersökningen är det drygt en femtedel som använder sig av TAKK 
i både verksamheten och i undervisningssyfte flera gånger i veckan.  I de öppna svaren 
framkommer det att TAKK används i samband med bokläsning då barnen får chans till delaktighet 
och språklig utveckling. Personalen beskriver att de kompletterar böckerna med TAKK för att 
främja barnens språkutveckling. Strömqvist (2016, s. 57) menar att TAKK är en del av barns 
kognitiva och sociokulturella utveckling och att barnets egna språk präglas av den sociala och 
individuella omgivningen. Enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 18, s. 6) ska alla barn få en 
utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt.  
 
Utifrån litteratur och tidigare forskning samt teoretiska perspektiv är tecken som alternativ och 
kompletterande kommunikation ett positivt kompletterande verktyg att använda i förskolans 
verksamhet. Det både stärker barns egen förmåga till språk och tillit till sig själva samtidigt som 
det bidrar till kommunikation mellan både barn och vuxna.  

Böcker & litteratur 
Johansson (2016, s. 18) lyfter att det är den yttre stimulansen som driver barns utveckling framåt. 
Beroende på var barnet befinner sig krävs förändring i stimulansen. I de öppna svaren ges det 
exempel på att genom högläsning och boksamtal kan barnens ordförråd och deras återberättande 
förmåga utvecklas. Bjar och Liberg (2010, s. 17) betonar att det krävs olika typer av språkliga 
verktyg för att förskolan ska möta och stötta alla barn i deras språkutveckling. Utifrån vilka verktyg 
personalen använder sig av i undervisningssyfte framkommer det att det är böcker som till stor del 
används. Morrow (2005, ss. 10–13) redogör för vikten av högläsning för att främja barns 
språkutveckling. Johansson (2016, s. 5) menar att det är positivt att skapa mening och syfte med 
materialet för att det ska kännas meningsfullt för barnen att utveckla sitt språk. Utifrån litteratur 
och enkätsvaren kan vi se att det är viktigt att barns intressen tas på stort allvar när det kommer till 
undervisning. Det framgår också att böcker är en stor del av undervisningsmaterialet. Att läsa, 
samtala och skapa mening för barnen ger dem en bra grund för att utveckla sitt språk. Vi ser tydligt 
utefter undersökningens resultat att personalen ser positivt på Babblarna som ett språkstimulerande 
material.  
 
Hjelm-Wigren (2017, s. 116) belyser att Babblarnas språk endast innehåller upprepning av 
språkljud. Namnen på Babblarna är de språkljud som barn först lär sig att säga. I de öppna svaren 
ges exempel på olika aktiviteter som används, exempelvis högläsning, sång, dans och drama. 
Personalen samtalar mycket om Babblarna vilket i sin tur väcker stort intresse bland barnen som 
också stimulerar barnens språkutveckling. Johansson (2016, ss. 7, 17) menar att språk- och 
talträningen blir rolig tillsammans med materialet. Materialet grundar sig i barns sätt att lära sig 
förstå och tala. Vi förstår utifrån personalens svar i undersökningen att det finns stort intresse för 
materialet hos barnen i förskolan. Vi ser även att personalen arbetar med estetiska uttrycksformer 
som bidrar till ett lustfyllt lärande. Bjar och Liberg (2010, s. 26) talar för att imitation i barns tidiga 
ålder kan bidra till att barn blir mer språkligt aktiva. Utifrån ett behavioristiskt perspektiv skapar 
barn individuella mönster och tillvägagångssätt att lära. Att sätta individen i fokus och 
uppmärksamma lärandet och kulturen är viktiga beståndsdelar inom behaviorismen. Vi anser att 
kulturen barnet möter är förskolan och dess miljö. I de öppna svaren tydliggörs det att personalen, 
tillsammans med barnen, utforskar böckerna, hittar på egna berättelser och historier med Babblarna 
som ligger nära barnens egna erfarenheter. Säljö (2016, ss. 21–22) påstår att grundtanken inom 
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sociokulturell teori belyser vikten av kommunikation, handling och redskap. Kunskapen vi 
människor söker är en grund utifrån sociala mötesplatser och handlingar vi stött på i 
samhället. Kommunikation, handling och redskap genom sociala mötesplatser ser vi att materialet 
erbjuder i förskolans verksamhet då materialet Babblarna kan bjuda in till lek och nya upptäckter.  
 
Med utgångspunkt i litteratur, tidigare forskning, teoretiskt perspektiv, öppna samt stängda svar 
kan vi tolka det som att materialet till stor del främjar barns språkutveckling på så sätt att babblarna 
kan bidra till ett lustfyllt lärande hos barnen. Det är ett material som barnen känner till och har fått 
bekanta sig med i vardagen. Det är av stor vikt att läsa för barnen och att de genom sitt intresse blir 
utmanade i sitt tänkande. Det krävs att barnen kan känna igen situationerna i böckerna och kunna 
sätta det i perspektiv till sin egen verklighet. Materialet ska vara lättillgängligt för barnen, både i 
talet och förståelsen. Vi förstår att böckerna och högläsning har stor betydelse i undervisningen. 
Finns det ett intresse, en gemenskap och lust att lära har materialet en stor påverkan på barns 
språkutveckling.  

Barns intresse & inflytande 
Johansson (2011, s. 25) betonar vikten av att visa engagemang och att ta tillvara på barnens intresse 
i verksamheten. I Läroplanen för förskolan (Lpfö 18, s. 13) redogörs det för att alla barn ska få 
möjlighet att utveckla nyfikenhet och lust att lära. I de öppna svaren framkommer det att personalen 
använder babblarfigurerna för att fånga och tillgodose barnens intressen. Det visar sig också att 
personalen använder materialet i vardagen som en del av verksamheten för att erbjuda ett lustfyllt 
lärande för barnen. Genom att tillgodose barns intressen och det som barnen visar engagemang för 
anser vi att inkludering för barnen i verksamheten möjliggörs. Undersökningen visar att stor del av 
personalen arbetar med materialet tillsammans med barn i åldrarna noll till ett år samt två år. Det 
är dock färre som arbetar med materialet tillsammans med barn i åldrarna fyra samt fem år. Det är 
möjligt att de barn som är i åldrarna fyra till fem år där personalen arbetar med materialet i 
verksamheten, arbetar med materialet för att synliggöra barnens intresse i verksamheten. Det 
framkommer att böcker och plastfigurer är det verktyg som används mest i undervisningssyfte, 
samtidigt som det är några få som inte använder några verktyg alls i undervisningssyfte. Det visar 
sig att flertalet, nästintill hälften av personalen, använde materialet flera gånger om dagen. I de 
öppna svaren framkommer det att materialet väcker nyfikenhet hos barnen men att det är 
personalens uppgift att göra materialet tillgängligt för barnen. Om barnen visar lust och intresse för 
något så sker det lättare ett lärande. Engdahl (2011, s. 1437) förklarar att förskolan har stor 
betydelse för barns utforskande och lärande där leken har en väsentlig plats i miljön som utformas 
efter barnens intressen. Johansson (2016, ss. 19–21) förtydligar att det är betydelsefullt att 
kommunicera med barnen för att bekräfta deras intressen och vad som är meningsfullt. 
 
Vi kan utifrån personalens svar tolka det som att personalen känner stort ansvar för att möjliggöra 
barnens intressen genom materialet. Utifrån enkätsvaren förstår vi att personalen oftast använder 
böcker och plastfigurer i arbetet med barnen och materialet. Det kan då tolkas som att personalen 
ser till vad barnen främst är intresserade av och sedan gör det synligt i barnens vardag på förskolan. 
Hwang och Nilsson (2019, ss 71–73) förklarar den sociokulturella teorin som en utgångspunkt där 
lärande sker i samspel med andra. Det krävs att barnen får kontinuerligt stöd med fokus på 
utmaningar för sitt lärande. Engdahl (2011, s. 1422) förtydligar Vygotskijs förespråkande kring 
leken som en självklar del i barnens vardag. Vi tolkar det även som att personalen, utifrån 
Vygotskijs sociokulturella perspektiv ser materialet som lärorikt och språkutvecklande. Genom 
leken utvecklas social och kognitiv kompetens vilket grundar sig i förståelse för omvärlden och 
individen själv. Det visar sig i de öppna svaren att personalen lyfter leken som en självklar del i 
arbetet med materialet i förskolans verksamhet. Det framkommer även av personalens svar att om 
barnen har roligt så sker ett lärande. Enligt Vygotskij (2003, ss. 14–15) utvecklas barnens kreativa 



 

21 
 

processer genom lek. Vi menar då att materialet kan locka barnen till lek och att leken kan i sin tur 
bidra till fortsatt utveckling hos barnen.   
 
Med utgångspunkt i litteratur, teoretiskt perspektiv, stängda samt öppna svar från undersökningen 
betraktar vi det som att barnens intresse, materialet samt leken är en viktig del för barnens 
utveckling. Vi, liksom personalen, ser positivt på användandet av materialet. Det visar sig även att 
barnen får möjlighet att uttrycka sin kompetens genom intresse och lek. 

Språkutveckling 
Strid (2016, ss. 14–15) förklarar att barns språk infinner sig naturligt med hjälp av kommunikation 
med och från andra i barnets omgivning. Johansson (2011, ss. 133–136) förklarar att samspelet 
mellan barn och vuxna i vardagliga situationer är betydelsefullt för språkinlärningen. Att ge barnen 
tid och närvaro i samspelet är en förutsättning för barnens utveckling och meningsskapande. 
Personalens kompetens och förhållningssätt gentemot barnen är av stor betydelse. Brodin och 
Hylander (2005, ss. 19–22) redogör för Sterns teori kring barns självutveckling där Stern menar att 
genom samspel och en ömsesidig anpassning med andra så skapar barnen en tydlig känsla av sig 
själv. Vi menar att då barnen ska kunna inskaffa sig kunskap kring materialet som i sin tur kan 
bidra till språklig utveckling anser vi att barnens första möte kring lärandet handlar om att lära 
känna sig själv. I de öppna svaren framkommer det att den tidiga språkutvecklingen påverkas 
positivt med hjälp av materialet. Svaren visar även att personalen använder det språkutvecklande 
materialet till att hjälpa barnen att upptäcka och utveckla alla nivåer av lärande. Säljö (2016, ss. 
21–22) förklarar att grunden inom ett sociokulturellt perspektiv handlar om kommunikation, 
handling och redskap. Strömqvist (2016, s. 57) framhäver även att kommunikativt samspel med 
omgivningen är väsentligt för barns språkinlärning. Svensson (2009, ss. 23–25) lyfter fram den 
behavioristiska teorin där hjälp och stöd från andra är viktigt i samband med barnens 
språkinlärning. Utifrån litteratur, teori samt svaren från de öppna frågorna ser vi att personalen 
framhåller att kommunikation och samspel är viktigt för barns språkutveckling.  
 
Majoriteten av personalen anser att materialet främjar barns språkutveckling. Det visar sig även att 
flertalet personer menar att materialet främjar barnens språkutveckling till viss del och att endast 
en del hävdar att materialet främjar barns språkutveckling mycket. Hjelm-Wigren (2017, s. 116) 
förklarar Karlstadmodellen, grunden för det språkutvecklande materialet, som står för utveckling i 
samspel med andra. Framtagningen av varje babblare är utformat med fokus på språkljuden som 
är lätta för barnen att lära sig och känna igen. Johansson (2016, s. 7, 17) förklarar att språk- och 
talträningen blir rolig tillsammans med materialet som innehåller bland annat plastfigurer, böcker 
och spel. De öppna svaren visar att personalen anser att när barnen härmar Babblarnas namn lär de 
sig olika ljud som i sin tur bidrar till språkutvecklingen. Personalen nämner att de har planerade 
stunder i verksamheten där de fokuserar på språkanvändningen hos barnen. Bjar och Liberg (2010, 
s. 26) betonar att barn tidigt skapar individuella tillvägagångssätt för att lära. Inom behaviorismen 
är det väsentligt att uppmärksamma individen och lägga fokus på lärandet och den kultur barnet 
möter. Det förvånar oss att merparten av personalen endast anser att materialet till viss del främjar 
barns språkutveckling då resultatet från de öppna svaren visar att materialet gör skillnad för barns 
språkutveckling. Vi menar att materialet och det intresse som barnen visar för materialet kan bidra 
till barns språkutveckling. Enligt Svensson (2009, ss. 23–25) nämns behavioristerna Pavlov och 
Stern som anser det väsentligt att barnen kan koppla samman ord med objekt. Vi menar då att 
genom imitation av Babblarnas namn och deras figurer kan barnen här koppla ihop ett och ett.   
 
Utifrån de öppna svaren ser personalen materialet som en bra grund för barnens vokalljud och 
munmotorik. Det visar sig även att Babblarna hjälper till att göra språket mer synligt och 
tillgängligt för alla barn. Johansson (2016, s. 5) förklarar att språkets grammatik är viktigt för att 
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kunna förstå sin omgivning. Det hör också till barnens språkliga kompetens att förstå hur ord sätts 
samman med varandra. Svensson (2009, s. 18) menar att det är den individuella förmågan att 
identifiera ljud, fonologisk medvetenhet, som är grundande för språket. Bjar (2010, s. 108) 
framhäver prosodin som hjälper oss att förstå och uttrycka oss språkligt. Utifrån enkätsvaren kan 
vi se att personalen i samband med materialet tillsammans med barnen även fokuserar på hur 
barnen lär och använder sig av orden.  
 
Johansson (2016, ss. 19–21) förklarar att en viktig del av barnets språkutveckling är den vuxnes 
kompetens kring barnets språkkunskaper samt att kunna analysera och reflektera kring materialet 
och metodiken. Johansson (2016, ss. 18–19) betonar den yttre stimulansen som varierar beroende 
på var i utvecklingen barnet befinner sig. För att barn ska känna lust till att lära och öva krävs det 
att metodiken är anpassad efter varje individ. Bjar och Liberg (2010, s. 17) förklarar att det är i 
förskolan barnen ska få stöttning och utmaning i språkutvecklingen. Johansson (2016, s. 5) 
förtydligar att det är positivt för barns språkutveckling att materialet känns meningsfullt. De öppna 
svaren visar att materialet lockar både till lek, samspel och utforskande, som i sin tur utvecklar 
barns språk. Vygotskij (2003, s. 11–15) förtydligar kreativitet genom handling där skapandet 
gynnar processen som individen förknippar eller fantiserar om. Skapandet sker hela tiden och de 
kreativa processerna utvecklas ständigt och speglas i barns lek. Johansson (2016, s. 18) förklarar 
att barn lär sig genom tidigare erfarenheter och utmaningar. Strömqvist (2010, s. 57) betonar att 
det vi redan lärt oss gynnar vårt framtida lärande och stärker oss i framtida kunskaper och 
färdigheter. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012, ss. 14–15) poängterar att grunden för 
lärande handlar om barns tidigare erfarenheter. Det är viktigt att barnen möter något de anser är 
meningsfullt för att utveckla sina upplevelser. Johansson (2016, ss. 15–21) betonar att det är genom 
den vuxnes metodik och den lustfyllda miljön som barnet stärker sin talutveckling. Vi förstår det 
som att materialet bidrar till kreativitet och lust för att lära hos barnen, men det är även väsentligt 
för barns lärande att metodiken är väl anpassad vid arbetet tillsammans med barnen och materialet. 
Säljö (2016, s. 29) förklarar att i ett sociokulturellt perspektiv är de språkliga och fysiska 
möjligheterna viktiga komponenter när individen registrerar och utforskar sin omgivning. De 
öppna svaren visar att Babblarna används i språkligt syfte för barns utveckling. Svensson (2009, 
ss. 12–13) lyfter fram att språket är en del av människans identitet och har betydelse för den sociala 
och kognitiva funktionen. Språket stärker oss i vårt sätt att bli förstådda på. En tvåsidig 
kommunikation och ett samspel är väsentliga för ett fungerande språk.  
 
Vi ser en tydlig koppling mellan personalens ansvar för att individanpassa metoden för 
språkinlärningen och barnens lust till att lära. Utifrån undersökningens resultat, litteratur samt 
teoretisk forskning, förstår vi att materialet bidrar till barns språkutveckling då barnen i sitt lärande 
utvecklas med hjälp av att möta meningsfullt material. Det kan även tolkas som att barns tidigare 
erfarenheter tillsammans med materialet är väsentligt för deras kommande lärande i framtida möten 
med materialet. 

Personalens ansvar 
Svensson (2009, s. 77) lyfter fram att det krävs att personalen anpassar sitt eget språk efter barnens 
nivå. Det kan till exempel vara att prata tydligt och upprepa sig. I de öppna enkätsvaren 
framkommer det att personalen anser att materialet blir ett bra språkutvecklande material när de 
finns där och skapar tillfällen för barnen att utveckla sitt språk. Morrow (2005, ss. 10–13) fastslår 
vikten av att pedagogerna ska identifiera barns olika behov och utforma undervisningen därefter. 
Hwang och Nilsson (2019, ss. 71–73) poängterar att i den sociokulturella teorin ska alltid 
utmaningarna ligga steget före men också anpassas utifrån varje individ. Vi tolkar det som att 
personalen anser att det är viktigt att kontinuerligt anpassa verksamheten efter barnens behov och 
intressen. Drygt fyra femtedelar av personalen använder materialet i undervisningssyfte. Vi kan se 
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att det är stor spridning på hur länge personalen har arbetat i förskolan. Johansson (2011, ss. 133–
136) menar att det handlar om pedagogers kompetens och förhållningssätt gentemot barnens 
utveckling och inlärning. Även här anser vi att det kan ha betydelse för hur länge personalen har 
arbetat inom förskolan. Som personal utvecklas vi ständigt och samlar hela tiden på oss ny 
kompetens. Det är däremot viktigt att använda vår kompetens på bästa sätt och i den utsträckning 
vi är villiga att eftersträva. Brodin och Hylander (2005, ss. 19–21) understryker Sterns teori kring 
barns självutveckling där Stern menar att barn är aktiva kunskapssökare och att det är den vuxnes 
uppgift att stötta, utmana, utveckla och stimulera barnens kompetens för vidare utveckling. Även 
Svensson (2009, ss. 23–25) belyser den vuxnes ansvar i barns språkutveckling. Genom att ge barn 
möjlighet till att samtala stimuleras barns språkliga förmåga. Det är även pedagogers kompetens 
som präglar barns språkutveckling. Hwang och Nilsson (2019, ss. 71–73) påpekar att om någon i 
barnets vardag förstår sig på strategier och problemlösning genom abstrakt tänkande kan detta 
främja barnets förståelse, inlärning och utveckling. Det framkommer i de öppna svaren att 
personalen, genom de pedagogiska glasögonen, utmanar och inspirerar de yngsta i det livslånga 
lärandet. Även i förskolans styrdokument (Lpfö 18, s. 7) understryks det att det är personalens 
uppgift att uppmuntra barn till att vilja upptäcka. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012, s. 
28) påtalar att relationen mellan personal och barn är en viktig komponent för gemensam trygghet 
och ett lustfyllt lärande. I de öppna svaren visar det sig att det är viktigt att personalen finns där 
och skapar tillfällen för barn att främja sitt språk. 
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Metoddiskussion 
Skälet till en kvantitativ enkätundersökning var framförallt för att få stor svarsfrekvens. En 
kvantitativ metod med inslag av öppna frågor användes för att personerna som deltog i 
undersökningen skulle få möjlighet att reflektera över svarsalternativen. Valet att föra in öppna 
frågor var framförallt för att kunna göra en kvalitativ analys. Enligt Bryman (2011, s. 340) är en 
kvalitativ analys en förtydligande tolkning på det som undersöks. Vi ansåg att med hjälp av öppna 
frågor som bidrar till bredare svar kunde detta komplettera våra stängda svar i enkäten så att vi 
sedan kunde få bra och tydligt insamlat material till vår undersökning. Observation som 
undersökningsmetod valdes bort då vi ansåg att vi inte kunde få svar på våra frågeställningar genom 
observation, då det utifrån vårt syfte och frågeställningar hade krävts en längre tidsperiod för den 
metoden. Även intervju valdes bort eftersom vi ville ge personerna som deltog i undersökningen 
tid att svara utförligt på både de stängda men framför allt på de öppna frågorna. Om undersökningen 
skulle gjorts om hade vi ändrat ett fåtal frågor i enkäten för att få tydligare resultat. Vi hade 
exempelvis gjort om frågorna så att alla enkätfrågor skulle vara obligatoriska för att få ett så reellt 
svar från personalen som möjligt.  
 
Då vi tog kontakt med rektorer försäkrade vi oss om att vi fick rektorernas godkännande för 
personalens deltagande i enkätundersökningen. Däremot kunde vi inte försäkra oss om att enkäten 
nådde 800 anställda som rektorerna utlovat, då ansvaret för att distribuera enkäten lades på 
rektorerna och inte på oss. För att försäkra oss om att enkäten nådde ut till 800 anställda hade vi 
behövt maila varje enskild anställd med länken till enkäten. Detta var inte möjligt då de anställdas 
mail inte fanns till förfogande för oss. Det vi däremot förstått är att en del rektorer inte mailat vidare 
enkäten till sina anställda då vi varit i kontakt med en del personer som arbetar under rektorerna 
som då inte fått enkäten skickade till sig. Det vi hade kunnat göra från vår sida var att ytterligare 
en gång påminna rektorerna om att vidarebefordra enkäten till sina anställda.  
 
Eftersom enkäten utgjordes av 24 frågor varav tre frågor var obligatoriska såg vi i analysen och 
bearbetningen att alla enkätsvar ej besvarades av 117 deltagare. Vi ansåg vid enkätens utformning 
att en enkät som endast bestod av obligatoriska frågor antagligen skulle minska antalet deltagare 
då vi själva inte skulle besvara en sådan enkät. Vi valde dock att ha med som vi beskrivit tidigare 
tre obligatoriska frågor för att detta var uppgifter som vi ansåg var viktiga att få besvarade av alla. 
Detta innebar dock att en del frågor var besvarade av 115 deltagare medan andra frågor var 
besvarade av samtliga 117 deltagare.  
 
En del frågor som deltagarna skulle besvara i enkäten bestod av breda och, vad vi förstått senare, 
svårtolkade alternativ. Frågor som hur ofta materialet används hade svarsalternativen: flera gånger 
om dagen, en gång om dagen, flera gånger i veckan, en gång i veckan och så vidare. Genom att 
välja alternativet flera gånger i veckan kan det se olika ut för olika personer. Vissa kan använda 
det flera gånger om dagen, alltså fyra av fem dagar. Medan vissa kan använda det flera gånger om 
dagen, två av fem dagar. Deltagarnas svarsalternativ är alltså ytterst individuellt och kan vara 
svårtolkat av oss. Vi ser tydligt att enkäten borde ha utformats tydligare så att vi vid analys och 
bearbetning kan tolka deltagarnas svar på ett så tydligt sätt som möjligt.  

Didaktiska konsekvenser 
Det vore intressant, för ytterligare forskning, att se undersökning på ett djupare plan hur materialet 
Babblarna kan hjälpa till i barns språkutveckling. En önskan vore att följa en eller två barngrupper 
en längre tid där materialet används frekvent för att mer ingående, utifrån observationer, se hur 
materialet främjar barns språkutveckling.  
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Under förarbetet inför undersökningen upptäckte vi att det inte fanns så mycket tidigare forskning 
kring Babblarna. De som fanns var kandidatuppsatser från andra studenter som berörde Babblarna 
men som inte var relevant för oss i tidigare forskning.  
  
Barns rätt till språkutveckling är för oss en självklarhet i förskolans verksamhet. Personalens 
kompetens och förhållningssätt gentemot barnens språkkunskaper och språkutveckling ser vi har 
en betydande roll för barns lärande. Vi anser, utifrån litteratur och undersökningens resultat, att 
personalens närvaro är viktig i barns språkutveckling. Vi förstår det som att personalen behöver 
uppmuntra, stötta, utmana, skapa tillfällen och alltid ligga steget före för att på bästa möjliga sätt 
bidra till att främja barns språkliga utveckling. Vi anser att det kan vara av betydelse för hur länge 
personalen arbetat i förskolan då vi ser att det krävs mycket kompetens för att främja barns 
språkutveckling. Däremot förstår vi att personalen i förskolan samlar på sig mer och mer kunskap 
under sina aktiva år på förskolan som också bidrar till utveckling och lärande för barnen.  I 
Läroplanen för förskolan (Lpfö 18, s. 10) står det att personalen ska utmana barnen genom att 
inspirera dem till nya kunskaper och upptäckter. Det är viktigt att personalen tar tillvara på barns 
intressen och anpassar undervisningen därefter för att möjliggöra barns inflytande i verksamheten. 
Undersökningen visar att materialet är en bidragande faktor till barns språkutveckling om barnen 
får tillgång till det i samspel med personalen.  
 
Det kan vara så att barnskötare och annan verksam pedagogisk personal använder materialet i 
verksamheten men möjligtvis inte i samma utsträckning i undervisningen som förskollärare bör 
göra. Detta med tanke på förskolans läroplan och skolverkets redogörelse för begreppen utbildning 
och undervisning där det redogörs för förskollärarens uppgift i verksamheten. Vi kan se en 
koppling mellan undersökningens resultat och de erfarenheter vi själva varit med om i förskolans 
verksamhet där utbildade förskollärare har mer kunskap kring begreppet undervisning i förskolan. 
Resultatet av undersökningen och svaren kan bero på förskollärarnas förståelse för begreppet 
utbildning och undervisning. Däremot vill vi även poängtera att oavsett hur länge personalen 
arbetat är vikten av närvarande personal stor, detta för att materialet ska bli språkutvecklande för 
barnen.  
 
Vi ser att materialet är viktigt då det stöttar barnens språkutveckling i stor utsträckning med hjälp 
av litteratur, plastfigurer samt estetiska uttrycksformer. Undersökningen har gett oss bredare 
förståelse för hur vi kan arbeta med materialet i undervisningen tillsammans med barnen. 
Materialet går att använda på många olika sätt och därför anser vi att Babblarna kan med fördel 
tillämpas i verksamheten och kopplas till förskolans läroplan och dess innehåll. Det är utifrån 
litteratur, teori och svar från undersökningen tydligt att barns språkutveckling sker i samspel med 
andra utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Det sociokulturella perspektivet har hjälpt oss att se 
viktiga beståndsdelar av barns lärande som bidrar till språkutvecklingen. Vi har även fått en 
tydligare bild av vikten att arbeta med tecken som alternativ och kompletterande kommunikation i 
samband med materialet då det bidrar till ökad förståelse för barn i verksamheten. Detta ger på sikt 
barn delaktighet att förstå och chans till språklig utveckling. Det vi anser är viktigt är att alla barn 
får samma förutsättningar att utveckla sitt språk i förskolan. Undersökningen kring hur personalen 
arbetar med materialet, i vilken omfattning samt hur de anser tecken som alternativ och 
kompletterande kommunikation anser vi kan bidra till vår profession. Med hjälp av resultatet 
kopplat till teoretiska perspektiv och litterär bakgrund kan personal i förskolan med fördel få nya 
kunskaper kring just hur materialet kan implementeras i förskolans verksamhet. Med hjälp av 
Babblarna kan förskolan bidra till att barns språkutveckling främjas, på ett lustfyllt sätt, vilket 
resulterar i en möjlighet för barnen att uppnå sin största möjliga språkliga kompetens.  
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Bilaga 1 - informationsmail 
 
Hej! 	
 
	
Vi heter Erika Österlund och Lovisa Hansson, läser termin 7 på Högskolan i Borås och har precis 
påbörjat vårt examensarbete. I vårt examensarbete har vi som syfte att undersöka om och i vilken 
utsträckning materialet Babblarna används för språkutveckling i undervisningssyfte. Vi vore 
mycket tacksamma om du som rektor och ansvarig chef vill hjälpa oss med att vidarebefordra 
denna enkät till anställda på alla enheter. Vi ser gärna att personalen i förskolan avsätter 5–10 
minuter för att på bästa sätt kunna delge oss sina svar på vår enkät. Enkäten är öppen för att svara 
på fram tills 24/11. Vidarebefordra gärna detta mail till dina anställda.	
 
Har ni några frågor eller funderingar är ni mer än välkomna att höra av er till oss.	
 
Lovisa Hansson &	Erika Österlund	
	
 
Nedan finner du länken till enkäten. 	
https://forms.gle/Mv16XnYvbJzU3AjQA	
	
 
Tack! 	
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Bilaga 2 - enkät
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