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Abstract 
 
Syftet med arbetet är att undersöka hur pedagoger främjar barns muntliga 

språkutveckling. Avsikten är också att ta reda på hur pedagogerna ser på sin egen 

roll i barns muntliga språkutveckling. Studiens teoretiska utgångspunkter är det 

sociokulturella perspektivet samt Vygotskijs tankar om ”den närmaste 

utvecklingszonen” där barnen blir utmanade i sin utveckling med hjälp av en vuxen. I 

litteraturdelen tar vi upp barns språkutveckling, pedagogens roll i barns 

språkutveckling, metoder som främjar barnens språkutveckling samt 

styrdokumenten. Undersökningen är av kvalitativ art. Semistrukturerade intervjuer 

samt observationer har genomförts. Två förskolor valdes ut som ligger i olika 

kommuner. Två pedagoger på varje förskola intervjuades och observerades. 

Resultatet visar att pedagogerna använder sig av sång, sagor och rim och ramsor 

vid de planerade aktiviteterna för att främja barnens språkutveckling. Pedagogerna 

anser att det är viktigt att samtala med barnen under hela dagen. De tar tillvara på 

alla tillfällen att benämna det som finns i närmiljön och uppmuntra barnen till att 

samtala. Resultatet visar även att pedagogerna anser att barngrupperna är för stora. 

För att pedagogerna ska kunna främja barnens språkutveckling bör personaltätheten 

vara hög så att varje barn får möjlighet att samtala med en vuxen flera gånger under 

dagen. 

 
Ämnesord: förskola, språkutveckling, muntlig, språkfrämjande, tal.     
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1 Inledning 
Kursen Språk och utveckling, en specialisering i lärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad 

gjorde oss intresserade av barnets språkutveckling. På internetsidor och på förskolors 

grovplaneringar har vi kunnat se hur pedagoger arbetar med att främja barns språk på olika 

sätt. Detta har gjort oss nyfikna på hur deras metoder ser ut. 

 

1.1 Bakgrund 

Vi använder språket som en social funktion. Genom språket kan vi samtala med andra, oss 

själva och lösa problem. Språket är därför viktigt för människans utveckling. Genom 

kommunikation delar man med sig av sina tankar, önskningar och känslor till andra i sin 

omgivning. Att tala är ett sätt att uttrycka sig som grundar sig på att den talande och den 

lyssnande har ett samspel (Svensson, 1998). 

 

Språket är unikt mänskligt. Det förmedlar våra innersta tankar, känslor och 
erfarenheter i preciserad form. Vi människor kan ersätta handlingar med ord. 
Vi kan berätta om vårt förflutna och vi kan med ord gestalta våra drömmar 
om framtiden. För barnen är språket ett verktyg som ger dem möjlighet att 
söka sig in i och erövra världen. Det är dagens barn som ska ta över 
framtiden. Om de ska kunna klara av det, måste de redan tidigt få möjlighet 
att bli kreativa och aktiva (Centerheim-Jogerroth, 1988: 7).  

 

Det är förskolan tillsammans med föräldrarna som är ansvariga för barnens tidiga utveckling. 

Där ingår barnens muntliga språkutveckling som detta arbete kommer att handla om. 

Läroplanen för förskolan betonar att varje barn ska utveckla ett rikt och nyanserat talspråk, sin 

förmåga att kommunicera samt uttrycka sina tankar. Den framhåller vikten av att varje barn 

utvecklar sitt ord- och begreppsförråd samt förmågan att kunna leka med ord 

(Utbildningsdepartementet, 1998). För att barnens muntliga språkutveckling ska främjas har 

pedagogen en viktig roll. Arbetet styrs av läroplanen samt vilka metoder pedagogen väljer att 

använda.  

 
Andersson och Löfgren (2005) skrev ett examensarbete där de undersökte om pedagogerna 

använder sig av de vardagliga samtalen i förskolan som en språkutvecklande metod. 

Resultatet var att pedagogerna var medvetna om att man kan använda samtalet som en 

språkfrämjande metod. Det framkom även att de samtalade mest med barnen under samling 

och vid matsituationer. Under resten av dagen hann de inte på grund av tidsbrist. Skolverket 
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(2005) betonar vikten av mindre barngrupper för att utvecklingen av barnets språk och 

identitet ska bli positiv. Skolverket har även kommit fram till att barn i de yngre åldrarna bör 

ha tät kontakt med vuxna under hela dagen. Mindre barngrupper är viktigt för att personalen 

ska kunna tillgodose alla barns behov. Våra erfarenheter säger oss att barngrupperna inte 

minskar utan istället ökar. Under den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen (VFU) 

har vi kunnat se att barnantalet ökar men personalantalet förblir oförändrat. Pedagogerna 

känner att detta är ett problem för den pedagogiska verksamheten.  

 

1.2 Syfte och pedagogisk relevans 

Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagogen främjar den muntliga språkutvecklingen 

hos barn. Genom observationer och intervjuer på förskolor vill vi finna metoder som 

pedagoger använder för att främja barnets språkutveckling i samlingen och i vardagliga 

situationer. Syftet är även att undersöka hur pedagogen ser på sin egen roll i 

språkutvecklingen. Vi vill även se om de metoder som finns att tillgå i litteraturen används av 

pedagogerna. Pedagogens roll i barnens muntliga språkutveckling är central. Därför är det 

viktigt att se hur pedagogen arbetar med att främja barnens språkutveckling.  

 

1.3 Studiens disposition  

Efter inledning med bakgrund och syfte börjar vi litteraturgenomgången med de teoretiska 

utgångspunkterna. Vidare tar vi upp barnets tidiga språkutveckling, pedagogens roll och de 

metoder för språkutveckling som litteraturen belyser. Därefter kommer problempreciseringen 

som fungerar som en utgångspunkt för undersökningen. I den empiriska delen går vi igenom 

de metoder som vi kommer att använda oss av vilka i detta fall är kvalitativa metoder. I 

resultatet redovisar vi vad som har framkommit i undersökningen och analyserar detta. Vidare 

i diskussionen jämför vi litteraturdelen med resultatdelen. Vi avslutar med slutsats och 

metoddiskussion. 
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2 Litteraturgenomgång 
Först beskriver vi den teoretiska utgångspunkt vi kommer att bygga vårt arbete på. Därefter 

går vi in på språkets funktion och hur det utvecklas. När vi i detta arbete skriver om 

språkutveckling har vi valt att fokusera på ord- och begreppsförståelse i talet. Eftersom de 

barn vi ska observera är mellan ett och tre år så känns detta mest relevant. Därefter går vi in 

på pedagogens roll i barnens språkutveckling samt vilka metoder som finns att tillgå i 

litteraturen. Slutligen beskriver vi vad styrdokumenten säger om barnens språkutveckling. 

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Det sociokulturella perspektivet innebär en interaktion mellan grupp och individ. Människan 

har vissa förutsättningar och resurser som är förutbestämda av naturen. Vi lever efter de 

normer och värderingar som samhället har byggt upp under lång tid. Perspektivet fokuserar på 

de resurser som uppkommer i interaktionen människor emellan och hur man använder dem. 

Dessa resurser uppstår genom kommunikation med andra och via kommunikationen förs de 

vidare. Det viktiga i samspelet mellan barnet och dess miljö är kommunikationen och språket 

där omgivningen ger förklaringar på det som händer runt omkring dem. I leken kan barnet 

använda sig av språk de har lärt sig i tidigare situationer genom interaktion med andra (Säljö, 

2000). Vygotskijs syn på inlärning är att den sker genom det sociala samspelet mellan 

människor, där man lär sig av andras kunskaper inom ett specifikt område. Barn lär sig att 

själva klara av de saker som de tidigare behärskade tillsammans med andra. Han menar att det 

viktigaste i utvecklingsprocessen är samverkan mellan vuxna och barn. I anknytning till detta 

tankesätt framkom Vygotskijs begrepp ”den närmaste utvecklingszonen”, som är uttryck för 

den zon som är mellan det som barnet kan på egen hand och det som det behöver stöd av en 

vuxen för att klara av. Vidare anser han att barnet själv är verksam i utvecklingen. Det är inte 

så att kunskapen överförs enbart från den vuxne till barnet utan att det sker ett ömsesidigt 

samspel. Den vuxne känner till barnets förutsättningar och den sociala miljö den lever i och 

på så sätt kan man ta tillvara på de tillfällen som främjar barnets utveckling (Bråten, 1998). 

 

Vygotskij anser att språket är en social företeelse som utvecklats för att vi ska kunna 

kommunicera med varandra. Han menar att utvecklingen går från det sociala till det 

individuella medan Piaget anser att det är tvärtom. Vygotskij menar att barn använder det 

sociala språket genom att de vänder sig till en annan människa och vill kommunicera med sin 
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omgivning. Sedan utvecklas det till ett självcentrerat språk där de kontrollerar sina handlingar 

genom språket, genom exempelvis att räkna tyst för sig själv (Arnqvist, 1993). 

 

En teoretisk utgångspunkt i denna uppsats är det sociokulturella perspektivet eftersom 

inlärning sker i samspel med andra. En andra utgångspunkt är Vygotskijs tankar enligt vilka 

inlärning sker i ”den närmaste utvecklingszonen” där barnen med hjälp av en vuxen blir 

utmanade utifrån den utvecklingsnivå där de befinner sig.  

 

2.2 Språk och kommunikation 

Språket använder vi för att förmedla budskap till andra människor. Vi kommunicerar genom 

bl.a. tal- och kroppsspråk. Det finns även andra sätt att kommunicera, genom estetiska former 

som musik, bild, dans och rörelser. Enligt Arnqvist (1993) talar vi om vad vi känner, vad vi 

behöver och vad vi tycker för vår omgivning med hjälp av språket. För att kommunikation 

mellan människor ska fungera behöver det finnas en sändare som har ett budskap till 

mottagaren som i sin tur tolkar detta. Mottagaren får sedan möjlighet att kommentera det 

sändaren förmedlat och om denna inte uppfattade budskapet så kan sändaren omformulera sitt 

meddelande. Det som sändaren vill förmedla kan vara både verbala och icke verbala uttryck. 

Det muntliga kan förstärkas via kroppsspråket såsom när ett barn som säger nej samtidigt som 

det skakar på huvudet (Arnqvist, 1993).  

 

2.3 Barns språkutveckling 

Innan vi går in på barnets språkutveckling vill vi förtydliga att alla åldrar vi nämner enbart är 

ungefärliga, barn utvecklas i olika takt och det är viktigt att påpeka att detta inte sker 

samtidigt hos alla. 

 

Barnets språk börjar utvecklas redan i fosterstadiet. Barnet hör mammans röst och hennes 

språkmelodi. Jacques Mehler, språkforskare har gjort studier som stödjer teorin att det 

nyfödda barnet känner igen det språk som mamman talar. I undersökningen lästes en saga på 

det språket som mamman talade och en på ett främmande språk. Barnen gav gensvar på den 

saga som lästes på det språket som mamman talade (Ellneby 1991). 
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När barnet föds lyssnar det på omgivningens alla ljud och däribland det talade språket. 

Språkets rytm når barnet via ljudvågor som det sedan rör sig rytmiskt efter. Barnet är naturligt 

inställd på att kommunicera. Barnet deltar snart i omgivningens samspel genom blickar, 

rörelser, leenden och med rösten, alltså inte bara som mottagare utan också sändare av 

budskap. Rösten använder barnet sig av först genom skrik, t.ex. hunger– eller smärtskrik 

(Söderbergh, 1988). Svensson (1998) menar att man kan dela in skriken i tre olika områden: 

hunger, ilska och smärta, där de olika skriken kännetecknas av deras längd, rytm och ljudnivå. 

 

Det är oftast i samband med positiva upplevelser som barn börjar jollra. De åstadkommer 

olika sorters ljud, testar sig fram och lyssnar samtidigt på sig själva. Först är ljuden som ett 

gurglande och vibrerande läte sedan övergår de mer till något som liknar stavelser (Arnqvist, 

1993). Söderbergh (1988) menar att barnet använder sig av jollret i samspel med vuxna. 

Jollret är inte enbart träning för att lära sig att tala utan också ett sätt att svara den vuxne.  

Vidare menar hon att vid cirka ett år ålders kan barnet producera tal som påminner om den 

vuxnes språk. Barnet härmar den vuxne med ord som betyder något för barnet.  

 

2.3.1 De första orden 

Vid ett års ålder kan barnet oftast ett par ord, men det passiva ordförrådet är betydligt större.  

Ordförrådet ökar i snabb takt under de kommande månaderna vilket gör att barnet snart kan 

upp till 50 ord. Barnet utvecklar sin förmåga att ta enkla instruktioner som att på mammans 

uppmaning hämta sin napp. Under denna tid spelar den vuxne en stor roll för barnet då de 

lyssnar och visar förståelse vilket gör att barnet blir stimulerat till fortsatt utveckling 

(Svensson, 1998). Arnqvist (1993) påpekar att skillnader på barns språkutveckling är stora 

eftersom barn utvecklas i olika takt. För att barnen ska lära sig nya ord måste de koppla 

samman ordens betydelse med egna erfarenheter. De första orden är oftast saker som är 

rörliga men även personer och saker som är viktiga för barnet, t.ex. mamma, kisse och 

strumpa. Hagtvet (2004) lyfter fram en studie gjord av Tomasello och Todd som visar på att 

barnet har lättare för att lära sig substantiv om det tas upp i samband med att de ser det. 

Tomasello och Kruger menar att detsamma gäller för verb, om man nämner det samtidigt som 

barnet håller på med aktiviteten. 
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2.3.2 Tvåordsatser 

Barn kommer nu in i ett ”ordsamlarstadium” där ordförrådet blir större och ord som anknyter 

till barnens erfarenheter förekommer ofta. När barnen har ett förråd på femtio ord börjar 

tvåordsyttranden komma. De ord barnen sätter ihop måste ha en betydelse var för sig och 

redan vara välbekanta ord för barnet (Söderbergh, 1988). Även under denna period i 

utvecklingen kan barnet förstå mer än det kan säga. Om barnet inte kan göra sig förstådd kan 

det hitta ett annat ord för att förklara vad det menar. Barnet försöker härma den vuxnes tal 

men för någon som inte känner till barnet och dess erfarenheter kan det vara svårt att förstå 

eftersom talet kan vara otydligt. När barnen klarar av tvåordssatser förbättras också deras 

begreppsutveckling och de kan berätta för andra något som de har upplevt. De flesta barn talar 

enbart med huvudorden där de inte böjer eller sätter ändelser på orden. Man kan kalla det för 

telegrafiskt tal, exempel på detta är ”Oliver sjuk” eller ”mamma snäll” (Svensson, 1998). 

 

Söderbergh (1988) beskriver olika kombinationer som uppkommer vid tvåordsyttranden, där 

de flesta uppstår vid samspel med en vuxen.  Dessa situationer kan vara gemensam utpekning, 

gömmalekar eller situationer där barnet behöver den vuxne. Utpekning kan vara att barnet 

pekar på något och mamman svarar med att säga ”Ja, titta! Där är lampan.”  Barnen utvecklas 

i samspel med andra men de analyserar och skapar även språket själva. 

 

2.3.3 Treordsatser 

Det passiva ordförrådet övergår till att bli mer aktivt. Barnen använder mer adjektiv då de 

förut använt sig mest av substantiv och verb. De börjar även lära sig tidsbegrepp så som igår 

och imorgon men det betyder inte att de förstår innebörden. Treordssatser börjar användas 

genom att de lägger ihop tvåordssatser som de redan kan (Svensson, 1998). Barnen lär sig nu 

att samtala med andra under leken men de utgår fortfarande från sig själva och kan inte sätta 

sig in i andras situation. De har förmågan att tala om vad de vill men ibland kan de ha svårt att 

uttrycka vad det är de vill säga. Stamning kan nu förekomma. Det är en stamning som är 

fysiologisk och den brukar försvinna av sig själv (Svensson, 1998). Ellneby (1991) menar att 

denna stamning beror på att barnet har ett stort ordförråd och att de inte hinner tänka innan de 

pratar. Hon anser att man inte ska nämna detta för barnet utan istället låta barnet ta den tid den 

behöver till att tänka.  
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2.3.4 Vidare utveckling 

När barnen är cirka tre och ett halvt år är talet förhållandevis rent. Det som barnen kan ha 

svårt för är vissa tje- och sje-ljud samt konsonantförbindelser. Det kan vara att de byter 

bokstäver som när barnet säger maks istället för mask och vips istället för visp. Barnen ökar 

sin kompetens ytterliggare genom att samtala under lek. De kan även anpassa sitt språk efter 

den de talar med. Vid samtal med vuxen blir meningarna längre och de kan även beskriva 

något på mer än ett sätt. Barnet har nu en förmåga att sätta sig in i andras perspektiv och 

samtidigt kunna föra ett längre samtal (Svensson, 1998). 

 

Hagtvet (2004) menar att barn i tre- fyraårs ålder talar mycket och på ett väldigt fantasifullt 

sätt. De kan säga att ”Min morfar är starkast i hela världen” (Hagtvet, 2004: 64). När barnet 

blir lite äldre utvecklas deras förmåga att lyssna till längre berättelser, föra ett längre samtal 

och de kan även beskriva vad de har varit med om. Det passiva ordförrådet är fortfarande 

större än det aktiva men de formar meningar som påminner mycket om hur vuxna talar 

(Svensson, 1998). Hagtvet (2004) summerar ihop tre till femårsåldern till att barnen nu 

vidareutvecklar de kunskaper de har fått under de första åren i sitt liv.  

 

Innan barnet börjar skolan kan deras ordförråd vara upp till 2000 ord men ännu är den passiva 

delen större.  De tycker det är roligt med slang och nonsensord, och barnen blir mer nyfikna 

på skriftspråket (Svensson, 1998). 

 

2.4 Språklig medvetenhet  

Att barnen utvecklar sin språkliga medvetenhet innebär att de blir mer medvetna om hur de 

använder sitt språk. De kan ställa sig utanför och se på språket objektivt (Hagtvet, 2004). 

Enligt Svensson (1998) innebär det att barnen funderar över språkets struktur och form istället 

för bara innehållet. Barnen blir medvetna om hur språket är uppbyggt, att det går att dela upp 

talet i mindre delar. Hagtvet (2004) menar att de yngre barnen använder sig av språket för att 

kommunicera medan de äldre har blivit bättre på att se språket som ett objekt. Barnen kan 

diskutera vad olika ord betyder, klappa stavelser i ord och lyssna efter det första ljudet i ord. 

Hjelmquist och Strömqvist (1983) menar att denna metaspråkliga medvetenhet är ett mycket 

viktigt steg i utvecklingen för barnet. Den språkliga medvetenheten kännetecknas av att barnet 

rättar sig själv eller någon annan. Barnet utvecklar också en förmåga att t.ex. låtsas prata i 

telefon. Språkutvecklingen drivs framåt med hjälp av barnets kreativitet och samspelet med en 
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vuxen, där barnet provar sig fram med stöd av den vuxnes rättningar (Hjelmquist & 

Strömqvist, 1983). 

 

Det går att skilja på språklig medvetenhet och språklig kompetens. Man kan inneha ett bra 

språkbruk men ändå inte ha den språkliga medvetenheten eller tvärtom. Ett barn som inte är 

språkligt medveten fokuserar enbart på vad som sägs inte på ordval, uttal eller 

meningsbyggnad. Trots att ett barn inte kan uttala ett visst ljud kan det vara medvetet om att 

språkljudet finns. Här finns alltså den språkliga medvetenheten medan den språkliga 

kompetensen saknas. Den språkliga medvetenheten delas in i fem grader av medvetenhet. 

Fonologisk medvetenhet innebär att man är medveten om språkljuden, det kan vara att man 

hör ordets uppbyggnad och kan rimma på det. Morfologisk medvetenhet är att man vet hur 

orden är uppbyggda och att de kan förändras. Syntaktisk medvetenhet är om man vet hur en 

sats är konstruerad. För att förstå satsens betydelse behöver man besitta semantisk 

medvetenhet. Slutligen så innebär den pragmatiska medvetenheten att man hur man ska 

använda språket i olika situationer (Svensson, 1998). 

 

2.5 Pedagogens roll för språkutvecklingen 

Palmérus m.fl. (1991) påpekar i en studie hur pedagogen bör vara för att barnets språk ska 

utvecklas. Författarna menar att pedagogen bör ha ett professionellt svarsbeteende, vara en 

god vägledare samt ha ett personligt engagemang. Svarsbeteendet innebär att man skapar en 

god relation med barnet genom att respektera och visa hänsyn. Pedagogen är tillsammans med 

barnet och ger det positiv feedback när det utvecklas. Vägledning innebär att den vuxne 

hjälper barnet till självständighet och samtidigt visar vilka beteenden som är korrekta. 

Pedagogen bör ligga steget före genom att klargöra för barnet hur det ska gå tillväga för att 

lyckas. Genom framgång får barnet en bra självuppfattning och då vågar det fråga, prova och 

samspela med andra. Pedagogen är en förebild för barnen genom att agera konsekvent och ha 

tydliga regler. Engagemang innebär att pedagogen är insatt i barnens erfarenheter och 

utveckling. Det muntliga samtalet är en viktig del i den språkliga utvecklingen då de vuxna 

inspirerar barnen till att söka ny kunskap och göra bra ifrån sig. Om pedagogen strävar efter 

att inneha dessa egenskaper höjer man kvalitén på förskolan. Vidare betonar Palmérus m.fl. 

vikten av att barn har vuxna i sin närhet som kommunicerar och förklarar för dem eftersom 

barn i de yngre åldrarna har svårt att uttrycka sig verbalt. Detta visar att antalet pedagoger på 
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småbarnsavdelningar bör vara hög, så att pedagogen kan stimulera varje barns 

språkutveckling. 

 

Hagtvet (2004) menar att barn har olika erfarenheter på grund av de kommer från olika 

sociala miljöer. Man kan då inte utforma den pedagogiska verksamheten på samma sätt för 

alla grupper utan man måste välja de teoretiska utgångspunkter som passar barnens behov. 

Pedagogen möter barnet i aktiviteter och kan med hjälp av sina teoretiska kunskaper och 

förståelse för barnet skapa pedagogiska insatser. Svensson (1995) menar att det är viktigt att 

pedagogen vet vilka språkliga erfarenheter barnen har för att kunna ge dem rätt sorts 

utmaningar och uppmuntran. Pedagogen behöver även ha bra kontakt med föräldrarna så att 

de tillsammans kan utgöra en bra grund för barnets språkliga stimulans. Pedagogen kan 

uppmuntra föräldrarna att samtala och ställa frågor till barnet. Hemmet och förskolan är 

viktiga miljöer för barnens språkutveckling, eftersom de ger dem olika erfarenheter. Barnen 

blir påverkade av allt som händer runt omkring och detta ger dem nya saker att samtala om. 

Föräldrar och pedagoger ska lyssna när barnet vill berätta om sina erfarenheter och de ska 

även hjälpa dem att sätta ord på det som de varit med om samt att förklara dessa ord. Hagtvet 

menar att barn som har föräldrar som inte uppmärksammar barnets försök till kommunikation 

har långsammare språkutveckling.  

 

Hagtvet (2004) menar att den mesta språkutvecklingen sker i vardagssituationer. Rutiner som 

återkommer dagligen och barnen känner igen gör att de får erfarenhet hur man för en dialog. 

Genom dialogen får barnen ordförståelse och lär sig hur man uttrycker sig. Något som är 

återkommande i förskolan är samlingen, som är mer gruppfrämjande än språkfrämjande enligt 

Hagtvet. Anledningen är att det är oftast fråga – svar sekvenser och det är pedagogen som är 

mest aktiv, men samtidigt påpekar hon att samlingen är positiv genom att man förbereder 

barnen för vad som ska komma i skolan. Hagtvet tar upp en studie gjord av Feilberg där det 

visade sig att pedagogen ställer 35 % frågor under den tid hon talar. Över hälften av dessa är 

ja och nej frågor. Vidare anser Feilberg att det kan vara bra med ja/nej frågor vid vissa 

tillfällen, då pedagogen ställer dem för att locka barnen att delta i dialogen. Om man vill att 

barnen ska vara kreativa i samtalet ska man använda hur/varför frågor. Frågorna är alltså 

anpassade efter vad pedagogen vill ha ut av samtalet och huvudsaken är att de är anpassade 

efter barnens utvecklingsnivå och behov. 

 

 12



2.5.1 Samtal och språkutveckling 

Svensson (1998) anser att det sociala samspelet är viktigt för barnets språkutveckling. 

Pedagogen bör ta sig tid till att hjälpa barnet att utveckla det verbala språket samt att tyda vad 

barnet säger. Barnet får då viljan att utveckla sitt språk eftersom pedagogen för samtalet 

framåt. Granberg (1999) påpekar vikten av att småbarn har tillgång till vuxna. De ska kunna 

avsätta tid till att leka, trösta, samtala och besvara frågor. Pedagogerna ska skapa trygghet i 

förskolan. Vidare menar hon att förskolan kan ha en pedagogisk planering men den saknar 

betydelse om pedagogen inte tar sig tid för alla barn.  

 

Söderbergh (1988) använder sig av material från Projektet barnspråkssyntax när hon 

beskriver barnets språkutveckling. Projektet genomfördes 1970-1977 på sex barn från cirka 

ett och ett halvt års ålder. De observerades i sina hem under två års tid. Ett av barnen som 

observerades hade ett bra förhållande till sina föräldrar då de var lyhörda för hennes 

kommunikationsbehov. En barnflicka tog hand om barnet på dagarna. Flickan visade ingen 

vilja att kommunicera med barnet. Detta gjorde att barnet endast använde sig av kroppsspråk 

vid 28 månaders ålder. De anställde en ny barnflicka som var engagerad och samtalade 

mycket med barnet fast att hon inte behärskade det svenska språket så bra. Det passiva 

ordförråd hon hade fått i samspel med sina föräldrar på kvällarna blev nu aktivt och 

språkutvecklingen började ta fart. Detta visar att det viktiga i barnets språkutveckling är att 

man kommunicerar med det, även om det svenska språket som i detta fall inte var så bra 

utvecklade flickan ändå sitt språk. 

 

Söderbergh (1988) beskriver på vilka sätt den vuxne kan agera i samtalet med barnet för att 

dess språk ska utvecklas.  

 

(1) Den vuxnes vana att under samvaron med barnet ackompanjera den 
gemensamma verksamheten med berättande, beskrivande och förklarande 
språk, klä verksamheten i språkets dräkt.  

(2) Vanan att planera nästa steg i det gemensamma handlandet genom att tala 
om vad som omedelbart eller snart skall komma att hända. 

(3) Vanan att tala om sådant som just har skett (Söderbergh, 1988: 67). 
 

Den vuxne skapar en dialog som anpassas till barnets språkförmåga och det innebär ett 

turtagande som den vuxne bestämmer över. Söderbergh (1988) nämner Embla, ett av barnen i 

projektet barnspråkssyntax, som spelas in när hon har ett samtal med sin pappa. Pappa: ”Vem 

var det som kom på julafton?” Embla: ”Tomten.” Barnet kan fylla i ord eller fraser genom att 
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pappan beskriver vad som har hänt några veckor tillbaka. Den vuxne är den som bestämmer 

hur dialogen ska se ut och avgör vad barnet ska bidra med. Vidare menar Söderbergh att detta 

visar tydligt på hur viktig den vuxnes roll är i barnens språkutveckling. För att kunna 

stimulera barnets språkutveckling genom dialog måste den vuxne känna till barnets bakgrund, 

miljö och vad som händer i deras vardag. Söderbergh påpekar att barn lär sig kommunicera 

med hjälp av varandra men det räcker inte utan det är den vuxne som förmedlar det språk som 

barnen sedan kan utveckla tillsammans med andra barn. Förskolan har en fördel framför 

hemmet när det gäller social träning men däremot finns det inte många tillfällen till enskilda 

samtal mellan vuxen och barn. I studien Is every child’s voice heard? av Flewitt (2002) 

framkommer det att föräldrar ger mer tid till att samtala med sina barn hemma än vad 

personalen på förskolan gör. När föräldrar och personal på förskolan tillfrågades hur långt 

barnen hade kommit i sin talutveckling skildes sig svaren. Föräldrarna menade att barnen var 

väldigt pratsamma medan personalen på förskolan tyckte att barnen var tystlåtna.  

 

Hagtvet (2004) beskriver vad barnanpassat tal innebär. Den vuxne anpassar sitt språk till den 

nivå som barnet befinner sig på i språkutvecklingen. Då får barnet möjlighet att samtala efter 

sin förmåga. Barnanpassat tal är enkelt och handlar om saker i närmiljön eller det som händer 

runt omkring barnet. Den vuxne frågar barnet mycket och upprepar vad det säger. Om barnet 

säger ”sörde bil fort” så påpekar inte den vuxne att det inte heter så. Istället upprepar den 

vuxne och förtydligar vad barnet har sagt, ”Körde pappa bilen fort?”. Samtidigt som barnet 

blir bekräftat lär det sig att uttrycka sig grammatiskt korrekt.  

 

2.6 Metoder för att främja barnens språkutveckling 

Lennart Nilsson (1994) refererar i en artikel i tidskriften Förskolan Ingvar Lundbergs tankar 

kring hur barn utvecklar sitt språk. Han menar att de inte kan lära sig nya ord genom att vuxna 

”förklarar”, de lär sig däremot i naturliga samtalssituationer. Han påpekar även att inlärningen 

sker bäst när barnen får använda alla sinnen. Det finns olika metoder för hur man främjar 

barnens språkutveckling. Det finns mycket litteratur att tillgå när det gäller tips och idéer för 

stimulering av barnens språkutveckling. Vi kommer att lyfta fram exempel på sådan litteratur.  

 

Hela barnet behöver stimuleras för att utveckla sitt språk. Språk, motorik, 
känslor och sinnen utvecklas växelvis men ändå sida vid sida och är helt 
beroende av varandra. Om barnet ska kunna växa upp till en rik och 
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harmonisk människa måste språket, kroppsfunktionerna och de olika sinnena 
integreras till ett samspel (Jogeroth-Centerheim, 1988: 5). 

 

De dagliga samtalen och lek med ord är grundläggande för barnens språkutveckling, för att de 

här får lära sig olika sätt uttrycka sig på. Barn tycker det är roligt att leka med språket. 

Språklekar är något som man bör göra dagligen för att barnen ska se det som ett naturligt 

inslag i deras vardag.  

 

Språklekar har flera funktioner: 
• Gör barnen medvetna om språket på olika sätt. 
• Underlättar kommande läs- och skrivinlärning. 
• Skapar kontakt och gemenskap mellan barn. 
• Leder till att barn och vuxna har roligt tillsammans (Svensson, 1995: 12). 

 

2.6.1 Fingerlekar 

Genom att leka fingerlekar tränas barnen i att förena kropp, tanke och tal. Det är viktigt för 

alla barn att kroppen lär sig att följa tanken och talet, tills det blir automatiserat (Jogeroth- 

Centerheim, 1988). Fingerlekarna ska göras sakta för att barnen ska kunna härma den vuxnes 

rörelse och ord. Eftersom fingerlekar är rytmiska gör det att de tillsammans med rörelserna 

blir lätta att komma ihåg. För att fingerlekarna ska kännas betydelsefulla för barnen måste de 

anpassas till den barngruppen man har och det kan betyda att man får ändra rörelserna 

(Svensson, 1995). 
 

Svensson (1995) tar upp flera exempel på fingerlekar. Ett exempel är Lisa och Pär där man 

med hjälp av fingrarna och språket illustrerar en berättelse när Lisa och Pär ska gå till skogen. 

Jogeroth-Centerheim (1988) beskriver även olika fingerlekar som exempelvis Fem små apor 

där fingrarna är apor som hoppar i sängen (handflatan). 

 

2.6.2 Rim och ramsor 

Rim och ramsor tillhör vårt kulturarv och det finns ett stort antal gamla rim och ramsor men 

det finns även många nya. Rim och ramsor är en viktig del i barnens språkutveckling. Det kan 

underlätta för barnen när de ska lära sig tala, läsa och skriva. Barnen får en bättre 

ordförståelse eftersom de får höra orden i rim. Använder man rörelser till rim och ramsor gör 

det att barnen tränar både det auditiva och det kroppsliga som hjälper dem att lära genom att 

se helheten (Granberg, 1999). 
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Svensson (1995) har flera exempel på rim och ramsor, Kalle anka satt på en planka är en 

välkänd och omtyckt ramsa. Hon tar även upp ramsor som man kan säga när man ska tacka 

för maten: Tack för maten den var god, mitt i maten stod en ko. Rim och ramsor gör att 

barnen får prova sig fram i språket på ett lekfullt sätt, när de gör detta får de en känsla av hur 

ordens struktur är uppbyggda.  

 

2.6.3 Sånger 

Musik har under lång tid haft stor betydelse när det gäller uppfostran. Redan i det antika 

Grekland ansåg man att musiken hade inverkan på hur man blev som människa. Musik är bra 

för barnens språkutveckling eftersom de lär sig nya ord genom att lyssna på musik och göra 

sånglekar. För de yngsta barnen hör sång, musik och rörelse ihop. När barnet hör musik vill 

det röra sig. När man sjunger med små barn är det därför bra att använda rörelser. Barnen 

använder flera sinnen samtidigt och genom att det visuella, auditiva och kroppsliga binds ihop 

så skapar det gynnsammare förutsättningar för barnens språkutveckling. Rörelserna bör 

variera och för att barnen ska hinna med att göra dem måste sångerna sjungas sakta. Genom 

att använda sig av rörelsesånger så kan de barn som ännu inte talar också vara med och göra 

rörelserna (Granberg, 1999). 

 

Sång och musik är en del av vårt kulturarv som vi för vidare. Samtidigt gynnar det barns 

språk- och begreppsförståelse. I sångstunderna har barnen roligt och detta stimulerar gruppens 

gemenskap. Eftersom de yngre barnen behöver upprepning för att lära sig så är det viktigt att 

man sjunger samma sånger många gånger. Så länge barnen tycker att sångerna är roliga att 

sjunga så är det bara att fortsätta. Ett exempel på detta kan vara Imse vimse spindel där du 

med händerna visar rörelser samtidigt som du sjunger. Olika material kan även användas som 

då ger barnen bilder till de sånger de ska sjunga. På detta sätt kan de med olika sinnen ta till 

sig språket. Till exempel kan man använda ett litet lamm och en säck när man vill visa att man 

ska sjunga Bä bä vita lamm (Granberg, 1999). 

 

2.6.4 Sagor 

När man har sagostund med de yngre barnen är det bra om man berättar med visuellt stöd som 

handdockor eller flanobilder (bilder klistrade på självhäftande filt som kan fästas på en tavla). 
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Genom att berätta sagor med bilder till underlättar man för barnen att förstå innehållet i sagan. 

Det är bra för barnen om sagostunden sker i en mysig och trygg miljö. När pedagogen berättar 

sagor utvecklas barnens ord- och begreppsförståelse, de lär sig även meningsbyggnad och 

uttal (Granberg, 1999). 

 

Sagorna bör berättas på ett konkret sätt, vara korta och gärna handla om något som barnen 

känner igen. Det är bra att alltid börja och sluta sagan på samma sätt. För att berättaren ska 

kunna fånga lyssnarens intresse måste man ha läst sagan och kunna den väl. När pedagogen 

berättar sagan ska man kunna ändra röstläge och ha ögonkontakt med barnen (Granberg, 

1999). Även Henriksson (2002) menar att det är viktigt att arbeta med skönlitteratur. Hon 

anser att högläsningen gör att barnen får bilder i huvudet som de sedan kan använda i leken.  

 

Henriksson (2002: 9) citerar Lennart Hellsing: 
Barnbokens uppgift när det gäller de lägre åldrarna är bland annat att ge 
barnen ett material av ord, begrepp, klanger och rytmer att arbeta vidare 
med. Det finns bara ett sätt att lära sig något och att utvecklas – och det är att 
genom lek och arbete pröva saker och ting – plocka isär begrepp och sätta 
ihop dem igen i nya konstruktioner (Lennart Hellsing Tankar om 
barnlitteraturen 1999). 

 

2.7 Vad säger styrdokumenten? 

I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, kan man läsa att: 

 

              Förskolan skall sträva efter att varje barn:  
• Utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera 

med andra och att uttrycka tankar. 
• Utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt 

intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler och deras 
kommunikativa funktioner (Utbildningsdepartementet, 1998: 13). 

 

Det är förskolans uppgift att i största mån stimulera barnens språkutveckling. Detta kan göras 

i leken och lärandet för då tränas barnens fantasi och inlevelse och de lär sig att samarbeta och 

lösa olika svårigheter. Genom att uttrycka sig i bild, sång, musik, drama, dans, rörelse där 

man har hjälp av tal- och skriftspråket som både innehåll och metod främjar man i förskolan 

barns utveckling och lärande. Språk och lärande hör ihop precis som språk och 

identitetsutveckling (Utbildningsdepartementet, 1998). 
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2.8 Problemprecisering 

Litteraturgenomgången har visat på hur barn utvecklar sitt språk samt vilken roll den vuxne 

spelar i denna utveckling. Litteraturen tar upp metoder som främjar barns muntliga 

språkutveckling. Detta har utmynnat i frågeställningarna som vi kommer att använda oss av i 

den empiriska undersökningen: 

• Vilka metoder använder pedagoger för att främja barnens muntliga språkutveckling i 

samling och i de vardagliga situationerna? 

• Använder pedagogerna de metoder som finns att tillgå i litteraturen? 

• Hur ser pedagogen på sin egen roll i barnens muntliga språkutveckling, vad kan de 

göra för att främja den? 
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3 Empiri 
I den empiriska delen resonerar vi först kring våra metodval. Därefter beskriver vi vårt urval 

av respondenter för undersökningen och beskriver hur undersökningen genomförs. De 

forskningsetiska principerna belyses. Slutligen redovisas och analyseras de resultat som 

framkommit i undersökningen.   

.   

 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

Vi kom fram till att en kvalitativ metod passade bäst i vår undersökning. Ett skäl till detta är 

att vi ville att pedagogerna skulle berätta med egna ord sina tankar kring språkutveckling och 

hur de arbetar med detta. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer vilket innebar att vi 

nödvändigtvis inte ställde frågorna i en bestämd ordning (se bilaga 1). Patel och Davidson 

(2003) menar att kvalitativa intervjuer ger intervjupersonen en stor möjlighet att svara med 

egna ord. Trost (2003) anser att om man vill veta hur människor resonerar och varför de gör 

på ett visst sätt är kvalitativa undersökningar bra. Detta stämmer väl överrens med syftet i vår 

undersökning - att ta reda på pedagogers tankar kring barnens språkutveckling. Vi valde även 

att göra en observation (se bilaga 2) för att komplettera intervjun, då vi kunde jämföra hur de 

säger att de främjar barnens språkutveckling med vad de gör i den planerade aktiviteten.  

 

3.2 Urval 

De undersökningsgrupper som deltog var fyra avdelningar på förskolor i två kommuner i 

södra Sverige. Eftersom förskolorna inte var i samma kommun fick vi en bättre spridning i 

vår undersökning av hur pedagoger främjar barnens språkutveckling. På varje avdelning 

intervjuade vi och observerade en pedagog. På två av avdelningarna var barnen mellan ett och 

tre år. På den tredje avdelningen var barnen mellan ett och fyra år, på den fjärde mellan ett 

och fem år. Respondenterna är barnskötare och förskollärare med olika lång arbetserfarenhet 

och samtliga är kvinnor. Anledningen till att vi valde dessa förskolor och pedagoger var att de 

arbetade i skilda kommuner och på olika avdelningar. Det som var intressant var om de 

använde sig av olika metoder samt om deras tankar kring barnens språkutveckling skilde sig 

åt.  
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3.3 Uppläggning och genomförande 

Vi kontaktade rektorerna på respektive förskola för att framföra våra önskemål, vilket var att 

göra intervjuer och observationer med pedagoger på två olika småbarnsavdelningar på 

förskolan. Rektorn blev också informerad om vad intervjuerna skulle handla om i stora drag. 

Rektorerna tog i sin tur kontakt med pedagogerna och återkom med dem som var intresserade. 

Därefter kontaktade vi de olika avdelningarna via telefon och informerade mer ingående vad 

vi ville undersöka och bestämde tid för intervjun. Efter överenskommelse skrev vi ett brev till 

respondenterna där vi bifogade preliminära intervjufrågor, för att få så uttömmande svar så 

möjligt. 

 

För att kunna ägna oss helt åt respondenten valde vi att använda oss av bandspelare under 

intervjun. Trost (2005) menar att fördelen med att använda sig av bandspelare är att man inte 

behöver föra anteckningar utan istället kan koncentrera sig på samtalet. Vi var förberedda på 

att anteckna under intervjun om inte alla skulle känna sig bekväma med en bandspelare. 

Under observationen använde vi oss av bandspelare samt förde anteckningar. Vi valde att 

enbart spela in på band dels pga. tidsbrist, då det hade tagit lång tid att få tillstånd att filma 

barnen. Informationen vi sökte kunde vi få fram med hjälp av en bandspelare.  

 

3.4 Forskningsetiska principer 

Innan vi gjorde vår undersökning tog vi del av de forskningsetiska principerna. Deras syfte är 

att visa på de riktlinjer man bör använda sig av i sina undersökningar. Det finns fyra 

huvudkrav på forskning - informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att ”forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 2002: 7). Vi kontaktade rektorer och 

berättade om vårt syfte med undersökningen. Därefter skrev vi även i informationsbrevet om 

vårt syfte.  

 

Samtyckekravet innebär att ”deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan” (Vetenskapsrådet, 2002: 9). I informationsbrevet framgick att respondenterna när 

som helst kunde avbryta intervjun.  
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Konfidentialitetskravet innebär att ”uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002: 12). Både i informationsbrevet och 

när undersökningen gjordes poängterades att deras identitet skulle döljas i arbetet. Förskolor 

och respondenter kommer att benämnas med fingerade namn.  

 

Nyttjandekravet innebär att ”uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, 2002: 14). Eftersom vi hade glömt att nämna detta 

i vårt informationsbrev påpekade vi detta innan vi genomförde undersökningen. 

  

3.5 Resultat och Analys 

I resultatdelen kommer vi att beskriva resultatet från varje intervju och observation samt 

avsluta med en kort analys. I slutet kommer vi att göra en analys av samtliga undersökningar. 

Förskolorna kommer att benämnas 1 och 2. På förskola 1 namnges avdelningarna A och B, 

pedagogerna 1 och 2. På förskola 2 namnges avdelningarna C och D, pedagogerna 3 och 4.  

 

Vi har valt att först beskriva varje pedagog för sig och göra en jämförelse mellan intervju och 

observation. Sex minuter av observationen kommer vi att studera närmre, vilka frågor som 

ställs och mäta frekvensen av dessa. De sex minuterna har liknande aktiviteter hos varje 

pedagog. Det förekom inte några autentiska frågor, frågor som man inte vet svaret på. De 

icke–autentiska frågorna, det vill säga det frågor som den som frågar redan vet svaret på.  Vi 

delade in dessa i två kategorier: frågor som fungerar som uppmaningar - ja/nej-frågor samt 

kunskapsfrågor.  Slutligen kommer vi att göra en analys och jämföra samtliga intervjuer och 

observationer.  

 

3.5.1 Pedagog 1 

Intervju 

Pedagog 1 är barnskötare och arbetar på avdelning A på förskola 1. Hon har 40 poäng från 

högskola och har arbetat i 25 år. Barngruppen består av elva barn mellan ett och tre år.  

 

 21



Avdelning A har som mål att när barnen slutar på småbarnavdelningen ska de ha börjat 

utvecklingen av ett fullständigt språk. Målet är uppnått när barnet kan använda sig av tre till 

fyra ordsatser samt att kunna föra en enkel dialog och be någon om hjälp. 

 

Det tycker vi är jätteviktigt för man klarar sig inte utan språk. Det är en 
grund till språket och man ser att barnen som har bra språk klarar mycket 
bättre skolan. För utan språk kommer man ingenstans, det är viktigt att 
kunna uttrycka sig liksom att kunna föra ett samtal. Det är grunden som vi 
kan sätta här på förskolan (Pedagog 1). 
 

Pedagog 1 använder sig av olika språkfrämjande metoder under samlingarna. Det är 

sagopåsar, påsar som innehåller material som man kan berätta en saga utifrån. Flanosagor, 

sångpåsar och bordsteater (teater som utspelar sig på ett bord) för att detta berikar barnets 

språk. De har gjort en bondgård då de pratade om de olika djuren samt sjöng om dem. Hon 

påpekar att när barnen ser en bild så koncentrerar de sig och de tycker det är roligt. Hon anser 

att bilderböcker är bra men med flanosagor kan barnen se helheten. Vidare menar pedagogen 

att det är väldigt viktigt att läsa för barnen för då får de ett bra språk och ordförråd. Hon vet 

inte säkert om alla föräldrar läser för sina barn därför försöker de komplettera detta genom att 

läsa mycket på förskolan. 

 

I vardagen samtalar de ofta med barnen. Hon tycker inte att man ska prata för mycket för då 

kan det bli jobbigt för barnen. Detta sker under på- och avklädning då man frågar ”Var är dina 

stövlar?” 

 

Pedagog 1 ser att barnen utvecklas genom att hon ser i slutet av terminen att barnen har börjat 

prata och sjunga. Hon använder sig även av portfolio som är ett hjälpmedel där man 

dokumenterar barnets utveckling. En del heter ”Jag pratar” där hon noterar vilka nya ord de 

kan. Hon anser att hon har en viktig roll i barnens språkutveckling, genom att man pratar 

mycket med dem då främjar man språket. Pedagog 1 hämtar idéer från föreläsningar och från 

litteratur. Hon har fått kompetensutveckling, bl.a. en föreläsning med Marie-Louise Nyberg 

som gav henne många idéer. Marie Louise Nyberg är förskollärare som utformat metoden 

som går ut på att man använder sig av språkpåsar. Språkpåsar är påsar i olika färger och 

storlek som kan innehålla saker som förknippas med en sång. Det kan även vara föremål som 

illustrerar en saga eller saker som barnen får beskriva och benämna. 
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På frågan om vilka praktiska åtgärder som skulle kunna gynna barnens språkutveckling 

svarade hon att de delar barnen i mindre grupper. Alla barn har då en chans att komma till tals 

och det gör att språket utvecklas bättre. 

 

Observation 

Observationen gjordes under en planerad samling runt matbordet. Närvarande var pedagog 1 

och fyra barn. Hon började med att fråga vilka som var där, fortsatte med en sångpåse där 

barnen fick sjunga om det de plockade ur påsen. 

 

Utdrag ur observationen: 

P1: Nu börjar Albin, varsågod! Albin börjar! Kan du plocka upp? 

P1: Ja! Vad var det för något? 

B1: Ekorre. 

P1: En ekorre! Ja, vad fin hon är. 

P1: Vad är det för färg på den? Vet ni det? 

P1: Vad är det för färg? 

B1: Bun 

P1: Den är brun. 

P1: Vad är det för något det här? 

B1: En svans. 

P1: En svans. En lång lång svans. 

P1: Då ska vi sjunga! 

P1: Kan ni den? 

 

Under de sex minuter av observationen som vi studerat ställer hon 35 frågor. Alla är icke 

autentiska. Kunskapsfrågorna består här av 65,75 %. Det kan vara frågor som ”Vad är det för 

färg på den kon?” Ibland svarar barnen direkt på frågan, gör de inte det upprepar hon frågan 

eller svarar själv. Hon inväntar barnens svar olika länge. Hon bekräftar och upprepar orden 

som barnen har sagt. Om barnet säger ”ko” så bildar hon en mening ”jaa, en ko!” med olika 

betoning på orden. När hon själv plockar upp ur påsen beskriver hon handlingen hon utför. 

Pedagogen använder kroppen för att förtydliga det hon säger och sjunger.  
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Analys 

I intervjun berättar pedagogen att hon använder sig av flanosagor och sångpåsar vid 

samlingarna, då hon menar att barnen koncentrerar sig bättre om de ser en bild. I 

observationen använde hon sig av saker i en påse när de ska sjunga för att göra det mer 

konkret.  

 

I observationen kan man se att det är pedagogen som står för det mesta av samtalet, utdraget 

visar att hon pratar mer än varannan gång i samlingen. Pedagogen ställer 35 frågor under sex 

minuter till barnen, detta för att uppmuntra dem att tala och lära sig nya ord. I målen för 

barnens språkutveckling har avdelningen skrivit att barnen ska kunna tre- till fyraordsatser 

samt föra en dialog när de slutar på småbarnsavdelningen. Under observationen för 

pedagogen dialogen och vid ett tillfälle hör man att barnen använder sig av flerordsatser.  

 

3.5.2 Pedagog 2 

Intervju 

Pedagog 2 är förskollärare som arbetar på avdelning B på förskola 1. Hon har arbetat i 17 år i 

förskolan, förskoleklass och skolan. Barngruppen består av 15 barn i åldrarna ett år till tre och 

ett halvt år.  

 

Avdelning B har som mål att barnen utvecklar och använder sig av det talade språket. De ska 

kunna lyssna och utföra enklare instruktioner samt återberätta händelser. Barnen ska även 

kunna tillgodogöra sig enklare texter och lära sig att bli goda lyssnare. Pedagog 2 menar att 

barnen först har ett passivt språk som att de förstår enklare instruktioner som ”Gå och tvätta 

händerna.” Pedagogen vill att barnen ska lära sig det talade språket för att kunna uttrycka 

vilka behov, känslor och tankar de har.  

 

Metoderna hon använder vid de planerade aktiviteterna är sång, rim och ramsor samt 

rörelselekar för att stimulera till en kommunikation med sin omgivning. Hon använder sig av 

tema där hon benämner allt som har med temat att göra. När de arbetar med julen sjunger de 

och pratar om allt som sker runt den. Skogen är ett annat tema då de bland annat lyssnar på 

fågelsång och plockar svamp. ”Barnen kan knappt prata rent men kan ändå säga Hej Hopp 

Tegelsopp.” Pedagog 2 visar och berättar att hon använder sig av språkpåsar i olika former. 
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Påsarna är i olika färger och innehåller sagor, sånger och saker som barnen ska beskriva och 

sortera. Hon byter ut sakerna i påsarna efterhand. 

 

Metoder som pedagogen använder i de vardagliga situationerna är att de uppmuntrar och 

bekräftar barnen. Hon vill att barnen ska prata med sina kompisar, säga vad de vill så att det 

uppstår en dialog och interaktion. De vuxna benämner kläderna vid av och påklädning ”Var 

har du dina skor?”. Pedagogen vill att barnet ska använda det talade språket utefter sin egen 

förmåga. I de vardagliga situationerna är pedagogen noga med att barnen själva ska berätta 

vad de vill.  

 

Språket stödjer hela ”jaget” – identiteten, inget fungerar annars. Repetera för 
att göra instruktionen enklare. Vi pratar för barnen, men det ska vi inte göra, 
vi ska inte vara barnens språkrör (Pedagog 2). 
 

Erfarenheten av yrket och genom att se vad som fungerar samt vad barnen tycker är roligt är 

anledningen till varför hon väljer dessa metoder. Kunskapen om metoderna pedagogen 

använder sig av har hon fått från sin utbildning, fortbildning samt litteratur.  

 

För att se barnens utveckling berättar pedagogen att hon använder sig av portfolio samt 

språkpåsar där hon kan se om barnen kan benämna föremål eller återberätta något. Hennes 

roll som pedagog anser hon är viktig för det är hennes uppgift att utmana barnen så att de 

kommer vidare i sin språkutveckling. Pedagog 2 anser att barngrupperna idag är för stora. För 

att underlätta utvecklingen delar de barnen i mindre grupper så att alla ska få komma till tals.   

 

Observation  

Observationen gjordes under en sångsamling vid matbordet. Närvarande var pedagog 2 som 

ledde aktiviteten, en pedagog samt sju barn. Barnen fick plocka olika saker ur en låda som de 

sjöng om. De avslutade med en fingerramsa. 

 

Utdrag ur observationen: 

B1: Jag har en kisse hemma som heter Betty och Tiri, hon är en leksakskatt är Betty. Tiri är 

ingen leksakskatt.  

P2: Tiri är en riktig katt. 

B2: Jag har en katt som Dessie och Bella. 

P2: Och du har en katt som heter Dessie och Bella. 
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B3: Och jag har ett hus som heter Mac. 

P2: Och du har ett hus som heter Mac. 

 

Pedagogen ställer frågor till barnen. Under de sex minuter vi har valt att titta mer noggrant på 

ställer hon 16 frågor varav alla är icke autentiska. Av dessa är 68,75 % kunskapsfrågor medan 

31,25 % är frågor som fungerar som uppmaningar eller ja/nejfrågor. En fråga som kan 

fungera som uppmaning ”Ska vi ta den tillsammans?”, en kunskapsfråga ”Vad gör han då 

sockerbagaren?” Pedagogen ger barnen god tid till att svara, ibland ställer hon frågan en gång 

till. Hon bekräftar det barnet har sagt genom att upprepa vid vissa tillfällen. När pedagogen 

sjunger med barnen använder hon ett tydligt kroppsspråk för att förstärka orden. 

 

Analys 

I målen för verksamheten har avdelningen skrivit att de vill att barnen ska använda sig av det 

talade språket. I observationen hör man att pedagogen ställer frågor till barnen som lockar 

dem att tala. ”Vad gör dom då?” Man kan tydligt se att hon väntar in barnens svar. När barnen 

visar intresse till att föra en dialog där innehållet inte ingår i den planerade aktiviteten 

avbryter hon inte dem. I intervjun menar hon att det är viktigt att uppmuntra barnen till att 

uttrycka sig med det talade språket. 

 

Pedagogen ställer 16 frågor under de sex minuter vi studerat mer noga, de frågor hon ställer 

uppmanar barnen till att benämna eller beskriva. I intervjun påpekar hon att det är hennes 

uppgift att utmana barnen så att de kommer vidare i språkutvecklingen.   

 

3.5.3 Pedagog 3 

Pedagog 3 är förskollärare som arbetar på avdelning C på förskola 2. Hon har arbetat i tre år 

och barngruppen består av 13 barn mellan ett och tre år.  

 

Avdelning C har som mål att barnen ska utmanas utifrån sin språkutveckling och att de varje 

dag ska få möjlighet att prata med någon vuxen. De ska även få lära sig att lyssna och vara 

delaktiga i sagor, sånger och ramsor.  

 

Metoderna pedagog 3 använder sig av under de planerade aktiviteterna är både sagoböcker 

och sagor på pinnar, bilder med barnens namn, ramsor och sånger. Till sagorna har de figurer 
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som hjälpmedel för att det ska bli så konkret som möjligt för barnen. Språkpåsar med olika 

saker i används för att lära sig vardagliga saker som exempelvis olika bestick. När det gäller 

ramsor och sång använder sig pedagog 3 av rörelser. Om barnen inte kan sjunga är de 

delaktiga genom att göra rörelserna. Men så småningom börjar de sjunga och då har de 

rörelserna som stöd för att komma ihåg orden.  

 

I vardagen kommer även sång in. Det kan vara när något barn kommer och sätter sig, då 

börjar den vuxne sjunga och barnet spinner vidare. Efter att en flicka satt i halsen vid 

matbordet fick de förklara för de andra barnen hur lungorna fungerar med hjälp av plastpåsar. 

Förklaringar sker då på deras nivå.  

 

Pedagog 3 använder sig av metoderna hon har i bakhuvudet sedan högskolan. De metoder hon 

väljer är de som hon och barnen tycker är roliga. Hon berättar även att hon gått en musikkurs 

och hon menar att det talas mycket om att det är viktigt att man pratar och sjunger med barn. 

De arbetar med portfolio för att mäta barnens utveckling, där en del är språket. De spelar in 

barnen en gång i halvåret för att höra hur de utvecklas. Andra sätt är att observera om barnen 

följer med i sångerna och ramsorna. 

 

Pedagogen menar att hon har en viktig roll i barnens språkutveckling, samtidigt som hon 

påpekar att föräldrarna har en stor del. Hon har mer kunskaper som hon kan dela med sig till 

föräldrarna. Pedagogen talar mycket med barnen och uppmuntrar dem genom att ställa 

utvecklande frågor så att de inte bara svarar ja eller nej. Hon påpekar vikten av att se alla 

barn, att alla får en liten stund att samtala och då är det bra att barngruppen inte är för stor. 

 

Pedagog 3 berättar att hon nyligen varit på en kurs som heter Fantasipåsen, som handlade om 

sagoberättande. Hon menar att kompetensutveckling är viktigt men hon har inte fått möjlighet 

att gå på någon kurs om handlar om språket. De diskuterar i arbetslaget hur de kan arbeta med 

barnens språk. Hon har gått några musikkurser som hon känner att hon har fått användning 

för.  

 

Observation 

Pedagog 3 samlar först barnen för en sångstund och fingerramsa som sedan övergår i 

rörelseaktiviteter. Samlingen avslutas med en sång och ett litet samtal om vad de har gjort.  
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Utdrag ur observationen: 

P3: Lisa har du legat på magen? 

B1: (tyst) 

P3: Anton vad kommer du ihåg att vi har gjort? 

B2: Hoppat. 

P3: Hoppat. 

P3: Vad kommer Therese ihåg att vi har gjort då? 

P3: Vad har vi gjort då Therese? 

P3: Vad kommer du ihåg Therese vad har vi gjort för någonting? 

 

Under sex minuter ställer pedagogen 23 frågor och alla var icke autentiska, 43,5 % var 

kunskapsfrågor och 56,5 % var frågor som fungerar som uppmaningar och ja/nejfrågor. En 

kunskapsfråga ”Vilken sång blir det, Petra?”, en fråga som fungerar som uppmaning ”Är ni 

med och klättrar upp nu då?” Pedagogen ger barnen tid att svara, anpassar sina frågor till 

barnens svarsbenägenhet. Hon upprepar sina frågor och ibland svarar hon själv. 

 

Analys 

Målen för barnens språkutveckling är på avdelning C att barnen ska få vara delaktiga i sagor, 

sång och ramsor och lära sig lyssna. Under observationen är barnen delaktiga genom att 

lyssna och göra rörelser till sångerna. I intervjun påpekar pedagog 3 att barnen har rörelserna 

som stöd för att komma ihåg orden.  

 

Pedagog 3 påpekar i intervjun att barnen ska få möjlighet att bli utmanade i sin 

språkutveckling. Detta gör hon i observationen genom att ställa frågor utifrån barnens 

förmåga samt att hon väntar in barnens svar. Kan de inte svara själva hjälper hon dem. 

Pedagogen ställer 23 frågor till barnen under observationen, för att uppmuntra barnen till att 

tala. 

 

3.5.4  Pedagog 4 

Pedagog 4 är barnskötare och efter 20 år i yrket vidareutbildade hon sig till förskollärare. Hon 

har jobbat sammanlagt 30 år. Barngruppen på avdelning D består av 13 barn i åldrarna ett till 

fyra år.  
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Pedagogen berättar att de har som mål att arbeta med motorik, trygghet och språk utifrån det 

lilla barnet. De använder sig av språket hela tiden, det är det viktigaste redskapet de har. Hon 

menar att man ska ta tillvara på alla tillfällen att samtala med barnen, vid vardagssituationer 

kan det vara när man byter blöja. Vid matbordet pratar hon med barnen om vad det är för mat 

de äter och vid påklädning pratar de om kläder och kroppsdelar. När det gäller de planerade 

aktiviteterna som samling berättar hon sagor och en gång i veckan har de sånglekar. 

Pedagogen tycker det är viktigt att använda sig av konkreta saker när man berättar sagor så att 

barnen både ser och hör. Hon tycker att man ska ge barnen ord på saker för hon anser att de 

saknar förmågan att benämna. Hon menar också att det är pedagogen som får leda samtalet 

eftersom barnen är små och inte har det talade språket. 

 

Pedagog 4 väljer att använda sig av dessa metoder för hon menar att man ska ge barnen ord på 

saker. Hon menar att det är viktigt att barnen vet vad olika vardagsredskap är för något. Hon 

får mycket idéer när hon är tillsammans med barnen och även från olika kurser som 

språkpåsar. Det är bra om man kan förnya sig hela tiden genom kompetensutveckling. 

 

För att se om barnen utvecklas använder hon sig av portfolio men även när hon samtalar med 

barnen. I portfolio dokumenterar man barnens utveckling, hon spelar in barnen på band så att 

hon ser hur språket utvecklas. När man använder sig av portfolio faller inga barn igenom. 

 

På frågan om vilken roll hon har i barnens språkutveckling säger hon: 

 

Genom att vara en god förebild. Det är inte alltid vad jag säger utan det är ju 
oftast det jag gör som barnen tar efter. Det är nog något vi måste tänka 
väldigt nog på, vara bra förebilder. Prata med dem mycket i alla situationer 
men du får inte prata omkull dem utan du får prata med barnen och även 
lyssna på barnet det är också viktigt (pedagog 4). 

 

Hon menar att det är viktigt att inte ha för stora barngrupper så att man kan sätta sig med 

barnen, då får de en god språkutveckling. 

 

Observation 

Observationen genomfördes under en samling med pedagogen samt fyra barn. De pratade om 

vilka barn som var där och vilka som var hemma. De satte barnens bilder i två olika hus, ett 

var förskolan och ett hemma. Efter detta firade de en pojke som fyllt år och därefter berättade 

pedagogen en saga med hjälp av en låda med saker där barnen fick hjälpa till att benämna. 
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Utdrag ur observationen: 

P4: Vad är det här i för något? 

B1: Det är lejon. 

P4: Är det lejon där? 

P4: Tror du det är lejon. 

P4: Oj, oj oj. Nu får se vad det är. 

P4: Vad är detta för någonting? 

P4: Vad är det? 

P4: Det är ett skåp, som man har här inne i huset. 

P4: Sen har vi en, vad är detta då? 

B2: Pappa. 

P4: Är detta pappa? 

 

Frågorna pedagogen ställer under de sex minuter är alla icke autentiska, varav cirka 74 % var 

frågor som fungerar som uppmaningar och ja/nejfrågor ”Är det lejon där?” 26 % var 

kunskapsfrågor som ”Vad ska man göra då?” Pedagogen ger barnen chans att svara på 

frågorna, hon upprepar sin fråga. Hon upprepar vad barnen säger, rättar genom att säga ordet 

och förtydligar det de säger.  

 

Analys 

Pedagogen nämner att målen för avdelning D är att de jobbar med motorik, trygghet och 

språket där de utgår från det lilla barnet. I observationen samtalar hon med barnen utifrån 

deras referensramar då de samtalar om vilka som är på förskolan och inte. Under de sex 

minuter vi observerat närmare ställde hon 35 frågor till barnen, hon står för majoriteten av 

samtalstiden. Hon menar i intervjun att det är pedagogen som leder samtalet för barnen inte 

alltid har det talade språket. 

 

I intervjun påpekar hon vikten av att använda sig av konkret material i sagoberättandet, detta 

för att barnen både skall kunna se och höra. Pedagogen använder en låda med saker när hon 

berättar en saga och låter även barnen vara delaktiga. Pedagogen vill att barnen benämner de 

saker hon visar, detta tar hon upp under intervjun då hon menade att barnen ofta saknar 

förmågan att benämna.  
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3.5.5 Analys 

Mål för verksamheten 

Samtliga avdelningar i kommunerna har mål när det gäller barnens språkutveckling. De skiljer 

sig åt genom hur de har utformat målen, då avdelningarna A och B har utformat målen utifrån 

frågorna Vad – Hur – Varför. De formulerar vad de vill att barnen ska kunna, hur de ska gå 

tillväga samt varför. Målen på avdelningarna C och D är mer övergripande. Målen är att de 

ska jobba med språket, att de ska få prata med någon vuxen varje dag samt arbeta med sånger 

och sagor. Mer detaljerade mål kan ge en bra fungerande verksamhet då man kan använda sig 

av dessa mål när man planerar och utvärderar verksamheten. Även om avdelningarna C och D 

har mer övergripande mål betyder det inte att de har det svårare att planera verksamheten. 

 

Metoder 

Metoderna de väljer är likartade, alla använder sig av sagor, rim och ramsor samt sånger. Alla 

pedagoger använder sig av språkpåsar i någon form. De tillämpar dem olika men grunden 

kommer från föreläsningar med förskolläraren Marie Louise Nyberg. Alla tycker att konkret 

material är bra att använda sig av för barnen får en bättre förståelse om de ser något konkret 

samtidigt som de pratar om det. Pedagogerna skiljer sig här då pedagog 3 använder sig av 

sång och rörelselekar medan pedagog 2 oftare tar hjälp av språkpåsar. Detta visar att 

pedagogernas intresse styr valet av metoder i de planerade aktiviteterna.  

 

Under observationerna väljer pedagogerna olika aktiviteter. Pedagogerna 1 och 2 har 

sångstund medan pedagog 3 har sång, rörelse och ramsa. Pedagog 4 har samtal och 

sagoberättande där barnen är delaktiga. Pedagogerna 1, 2 och 4 använder sig av konkreta 

material där barnen var delaktiga, under samtliga observationer är det pedagogen som styr 

aktiviteten. Pedagog 3 använder sig av kroppen som visuellt hjälpmedel. Hon vill att barnen 

ska lära sig benämna kroppsdelar samtidigt som de pekar eller använder sig av dem. 

 

Pedagog 2 menar att det är viktigt att uppmuntra barnen till att prata med sin omgivning. Hon 

vill att barnen säger vad de vill istället för att använda sig av kroppsspråket. Hon påpekar 

vikten av att benämna saker i vardagen som kläder vid påklädning samt när de vistas i 

närmiljön. Pedagog 4 anser även hon att de vardagliga situationerna är betydelsefulla, att man 

samtalar med barnen vid blöjbyte, matsituationer och av- och påklädning. Anledningen till 

detta medvetna engagemang kan vara en lång erfarenhet hos dessa pedagoger samtidigt som 
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de vet vad som fungerar. Pedagog 3 var inte lika tydlig i intervjun men det behöver inte 

betyda att hon inte använder sig av dessa metoder.  

 

Även på frågan varför pedagogerna använder sig av dessa metoder och varifrån de hämtar sin 

information var svaren likvärdiga. Pedagogerna 1, 2 och 3 nämner att utbildning och 

erfarenheter har gjort att de har valt att arbeta med dessa metoder men även att de har fått 

idéer från litteratur. Inte någon av respondenterna kan peka på att de utgår från någon specifik 

teori när de gäller hur man ska främja barns språkutveckling.  

 

Pedagogens roll 

Alla förskolor använder sig av portfolio för att mäta barnens utveckling. På förskola 2 spelar 

de in barnen på band för att se utvecklingen, förskola 1 använder sig inte av den metoden på 

de yngre barnen. Portfolioarbete kan skilja sig på olika förskolor. Pedagog 2 och 4 menar att 

när man arbetar med portfolio har man ansvarsbarn så att inga barn faller igenom. Vid 

användning av portfolio kan både pedagogen och barnen följa utvecklingen. När man arbetar 

med portfolio blir det enkelt att mäta barnets språkutveckling på ett överskådligt sätt. I 

portfoliopärmen kan man se barnets utveckling i ett helhetsperspektiv.  

 

Jämförelser gjordes mellan observationerna för att se hur många frågor pedagogerna ställer 

under de sex minuter vi granskade mer noggrant. Pedagogerna ställer mellan 16 och 35 frågor 

till barnen och av dessa är alla icke autentiska. Pedagog 1 och 2 ställer flest kunskapsfrågor. 

Pedagog 3 ställer ungefär lika många kunskapsfrågor som frågor som fungerar som 

uppmaningar eller ja/nejfrågor. Hos pedagog 4 består majoriteten av frågorna av uppmanings- 

och ja/nejfrågor. Anledningen till att pedagogerna ställer kunskapsfrågor kan vara att de vill 

uppmana barnen att benämna saker och handlingar. Genom att barnen benämner saker och 

handlingar uppmanas de till att samtala samt använda sitt ordförråd. Det kan vara så att 

pedagogerna ställer uppmaningsfrågor eller ja/nejfrågor för uppmuntra barnen till att vara 

aktiva i samlingen.  

 

Pedagog 2 ställer minst antal frågor och det kan bero på att hon ger barnen störst utrymme till 

att svara, medan de andra upprepar gärna samma fråga fler gånger. Anledningen till att man 

inte ger barnen så stort utrymme och omedvetet svarar i barnens ställe kan vara att barnen inte 

har ett talspråk. Det kan även vara att pedagogen känner en stress över att det kan bli oroligt i 

gruppen om det blir en längre tystnad. Pedagog 2 menar att vuxna inte ska vara barnens 
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språkrör. I samtliga observationer är det pedagogen som står för nästan allt tal. Kan detta då 

bero på att barnen själva inte har kommit så långt i talutvecklingen? Det viktigaste målet med 

aktiviteten blir då inte att barnet talar utan att det kommer att använda sig av orden och 

uttrycken i framtida konversationer. 

 

Under observationen upprepar pedagogerna vad barnen säger. Det är skillnader på hur ofta de 

upprepar för att rätta eller bekräfta. När barnen på avdelning A plockar upp saker ur en påse 

talar de om vad de får, då bekräftar och rättar pedagogen med betoning på orden. ”Jaa, 

hööna!”  När pedagogen upprepar med en positiv betoning på orden uppmuntras barnen att 

delta i samtalet. Även om pedagogen rättar får barnen en positiv feedback på det de säger och 

de blir inte rädda att försöka igen.  

 

Samtliga pedagoger menar att de har en betydelsefull roll i barnens språkutveckling genom att 

de bör uppmuntra och hjälpa barnen vidare i deras utveckling. De menar för att de ska kunna 

stimulera barnens språkutveckling på ett bra sätt bör barngrupperna vara små. Pedagogerna 1 

och 3 har tidigare haft större barngrupper. Det var då svårare att ge barnen den språkstimulans 

som de behöver. Pedagogerna nämner att de delar barnen i mindre grupper för att alla barn 

skall få komma till tals. 

  

3.6 Metoddiskussion 

Vi började med att kontakta rektorerna på förskolorna för att de har huvudansvaret. Då kunde 

de diskutera med sin personal, dels om det var någon som var intresserad dels vilka som var 

mest lämpliga till vår undersökning. Intervjufrågorna skickades ut i förväg eftersom vi trodde 

att svaren skulle bli mer uttömmande om de hade tid att förbereda sig. De svaren vi har fått är 

en beskrivning av den intervjuades verklighet och sanning, detta kan vara mer eller mindre 

korrekt i förhållande till verkligheten. När man använder sig av intervjuer vet man inte om 

den intervjuade svarar det de tror att vi vill veta. Under observation som gjordes på avdelning 

C blev ljudupptagningen inte bra då det var svårt att höra vad pedagog 3 och barnen säger. 

Därför är det möjligt att resultatet av samtalet inte är helt korrekt.  
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4 Diskussion 
I diskussionen kommer vi att ställa litteraturen mot resultatet i undersökningen. Vi har valt att 

dela in diskussionen i olika områden för att få en bra överblick. Dessa områden är 

styrdokument, teoretisk utgångspunkt, språkfrämjande metoder och pedagogens roll. Därefter 

kommer metoddiskussion och förslag till fortsatt forskning. 

  

Styrdokument 

Förskolans uppgift är att stimulera barnens språkutveckling. Mål att sträva efter är att barnen 

ska utveckla ett nyanserat talspråk och lära sig att kommunicera med sin omgivning. De ska 

även utveckla ett ord- och begreppsförråd samt att kunna leka med ord. Genom leken främjas 

språket, genom att använda sig av bild, sång, musik, drama, dans och rörelse där talet får en 

naturlig del. Språk och lärande hör ihop precis som språk och identitetsutveckling 

(Utbildningsdepartementet, 1998). Samtliga pedagoger i vår undersökning har mål som riktar 

sig mot språkutveckling, men det är ingen som nämner i intervjun att de använder sig av Lpfö 

98. I målen för avdelningarna A och B kan vi tydligt se kopplingar till styrdokumenten. Vi 

tror att alla använder sig av Lpfö 98 men de nämner det inte för det är givet att man har 

styrdokumenten som grund. Målen för avdelning B är att barnen utvecklar och använder sig 

av det talade språket. Avdelning A vill att barnen ska ha börjat utvecklingen av ett fullständigt 

språk, att de ska använda sig av tre- till fyraordsatser i en dialog när de slutar på 

småbarnsavdelningen samt att de kan föra en enkel dialog. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Det sociokulturella perspektivet innebär interaktionen mellan gruppen och individen, där det 

viktiga är kommunikationen mellan människor. Den vuxne ger förklaringar på det som händer 

runt omkring barnet (Säljö, 2000). Vygotskij menar att inlärning sker genom socialt samspel 

mellan människor. Vygotskij använder sig av ”den närmaste utvecklingszonen” då han 

beskriver hur barn lär sig. Det är den zon som är mellan det som barnet kan på egen hand och 

det som det behöver stöd av en vuxen för att klara av. Det är den vuxne som ska ta tillvara på 

de förutsättningar barnet har och på så sätt skapa tillfällen som främjar barnets 

språkutveckling (Bråten, 1998). Samtliga pedagoger påpekar vikten av att samtala och genom 

uppmuntran främja barnen till att tala. Pedagog 2 berättar att man bör försöka få barnen till att 

samtala med varandra så att det uppstår en dialog och interaktion. Det sociokulturella 

perspektivet kännetecknar pedagogernas sätt att arbeta med barnens språkutveckling. Denna 
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koppling stämmer överens med hur vi tror att språkutvecklingen bör ske hos barn. Pedagogen 

3 menar att man ska utmana barnen utifrån deras nivå. Detta är ett exempel på hur man kan 

arbeta med den närmaste utvecklingszonen då hon under observationen ställer frågor utifrån 

barnens förmåga att svara.  

 

Språkfrämjande metoder 

Alla pedagoger använder sig av liknande metoder vid de planerade aktiviteterna. Samtliga 

nämner språkpåsar, sånger, sagor och rim och ramsor. De tycker att konkret material är bra 

för att barnen får en bättre förståelse när de kan koppla det de ser med det de hör. Detta tar 

Hagtvet (2004) upp. Studier gjorda av Tomasello och Todd samt Tomasello och Kruger visar 

att barn har lättare att lära sig substantiv och verb samtidigt som de sysselsätter sig med det. 

Pedagogerna har vid de planerade aktiviteterna sångpåsar eller sånglådor med olika föremål i. 

De använder sakerna så att barnen både kan benämna och se. Det finns tydliga kopplingar 

mellan vad pedagogerna gör och vad studierna säger. Man kan anta att dessa metoder är 

språkfrämjande eftersom pedagogerna använder sig av dem. Däremot vet vi inte med säkerhet 

hur effektiva metoderna är för barnens språkutveckling, då vi inte har undersökt hur barnen 

tar till sig det pedagogerna lär ut. De olika metoderna som pedagogerna säger att de använder 

sig av stämmer överrens med de metoder som finns att tillgå i litteraturen. Granberg (1999) 

påpekar att när man sjunger med barnen så är det bra att visa bilder samt göra rörelser för då 

kan de med hjälp av olika sinnen ta till sig språket. Ingen av pedagogerna kan peka på att 

metoderna de använder har teoretisk anknytning vilket kan vara ett tecken på så kallad ”tyst 

kunskap”, såsom att det är en kultur som finns på många förskolor.  

 

Under observationen på avdelning A ställer pedagogen frågan ”Vad var det för något?”, 

samtidigt som hon håller upp en ekorre. Barnet svarar ”Ekorre”, pedagogen svarar ”En 

ekorre”, för att bekräfta. Söderbergh (1988) menar att tvåordsyttranden uppstår i samspel med 

vuxna. Det kan vara att barnet pekar på något och mamman svarar ”Ja, titta! Där är lampan”. 

Den vuxne visar barnet hur barnet kan utveckla sitt språk från ettordsatser till tvåordsatser. 

Här kan vi se en koppling mellan vad litteraturen säger och vad pedagogen gör, att barnens 

språk utvecklas i samspel med andra. I utdraget från observationen på avdelning A kan man 

se att barnet säger ”Bun” då pedagogen svarar ”den är brun”. Hagtvet (2004) tar upp 

barnanpassat tal då den vuxne inte rättar utan upprepar det rätta och samtidigt förtydligar. 

Barnet blir då bekräftat och lär sig att uttrycka sig grammatiskt korrekt.  
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Pedagog 3 menar att när man har sång och ramsor är det bra att använda sig av rörelser. Vid 

observationen har hon en fingerramsa med rörelser. Granberg (1999) menar att för de yngsta 

barnen hör sång, musik och rörelse ihop. När man sjunger med små barn är det därför bra att 

använda rörelser. Barnen använder flera sinnen samtidigt och genom att det visuella, auditiva 

och kroppsliga binds ihop så skapar det gynnsammare förutsättningar för barnens 

språkutveckling. Detta får även stöd av Jogeroth-Centerheim som menar: 

 

Språk, motorik, känslor och sinnen utvecklas växelvis men ändå sida vid 
sida och är helt beroende av varandra. Om barnet ska kunna växa upp till en 
rik och harmonisk människa måste språket, kroppsfunktionerna och de olika 
sinnena integreras till ett samspel (Jogeroth-Centerheim, 1988: 5). 

 

Samtliga pedagoger menar att man ska använda sig av de vardagliga situationerna till att 

främja barnens språk. Pedagog 4 nämner att man ska ta tillvara på alla tillfällen att prata med 

barnen, när man sitter vid matbordet eller när man byter blöja. Hon vill lära barnen benämna 

saker i vardagen. Även pedagog 1 använder de vardagliga situationerna, hon benämner kläder 

vid på- och avklädning. Söderberg (1988) beskriver hur en pedagog kan agera i samtalet med 

barn för att deras språk ska utvecklas, ”Den vuxnes vana att under samvaron med barnet 

ackompanjera den gemensamma verksamheten med berättande, beskrivande och förklarande 

språk, klä verksamheten i språkets dräkt” (Söderbergh, 1988: 67). Vi tror att de vardagliga 

situationerna ofta kan vara mer stimulerande för barnets språk, då de lär sig ord och uttryck i 

naturliga sammanhang. Vid dessa tillfällen kan barnet vara den som styr samtalet.  

 
Pedagogens roll 

Svensson (1995) menar att det är viktigt att pedagogen vet vilka språkliga erfarenheter barnen 

har för att kunna ge dem rätt sorts utmaningar och uppmuntran. Palmerus m.fl. (1991) anser 

att pedagogen bör vara insatt i barnens erfarenheter och utveckling. Pedagogerna på samtliga 

förskolor använder sig av portfolio för att se barnens utveckling. I denna finns det en del som 

rör språkutvecklingen. Användningen av portfolio anses vara ett positivt hjälpmedel, pedagog 

4 menar att det inte finns några barn som faller igenom. Vi tror att om pedagogerna vet var 

barnen står i sin utveckling kan de utmana dem i språkutvecklingen på rätt sätt.  

 

För att pedagogerna ska kunna främja barnens språkutveckling påpekar alla att det är bäst 

med mindre barngrupper. Skolverket (2005) betonar vikten av att barngrupperna bör vara små 

för att barnen ska utveckla sitt språk. Barn i de yngre åldrarna bör ha tät kontakt med vuxna 

under hela dagen. På samma sätt anser Granberg (1999) att småbarn bör ha tillgång till vuxna. 
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De ska kunna leka, trösta, samtala och besvara frågor. Även Hjelmquist & Strömqvist (1983) 

påpekar att språkutvecklingen hjälps framåt av barnets kreativitet och samspelet med en 

vuxen där barnet provar sig fram med hjälp av den vuxnes rättningar. Då kan vi göra 

antagandet att när barngrupperna är stora får barnen inte lika stor tillgång till vuxna som kan 

uppmuntra och stödja dem i språkutvecklingen.   

 

Pedagog 3 menar att föräldrarna har en stor del i barnens språkutveckling, men hon som 

pedagog kan hjälpa föräldrarna genom att ge tips och idéer. Svensson (1995) menar att 

pedagogen tillsammans med föräldrarna utgör grunden för barnens språkutveckling. 

Pedagogen kan uppmuntra föräldrarna att samtala och ställa frågor till barnen. Om det är en 

väl fungerande kontakt mellan föräldrar och pedagoger kan detta alltså gynna barnens 

språkutveckling.  

 

Den vuxne skapar en dialog som anpassas till barnets språkförmåga och det innebär ett 

turtagande som den vuxne bestämmer över (Söderbergh, 1988). Söderbergh beskriver ett 

samtal mellan Embla och hennes pappa, där han styr samtalet genom att ställa frågor som han 

vet svaret på. Det är han som bestämmer hur dialogen ska se ut och avgör vad barnet ska bidra 

med. Under observationen ställer pedagog 1 frågor som hon redan har svaret på. ”Vad är det 

för färg på den, vet ni det? ” (Pedagog 1). Vi instämmer med Söderbergh (1998) då hon menar 

att detta visar tydligt på hur viktigt den vuxnes roll är i barnens språkutveckling, för att kunna 

stimulera barnet genom dialog måste den vuxne känna till barnets bakgrund, miljö och vad 

som händer i deras vardag. 

 

Under de fyra sexminutersobservationerna ställer pedagogerna mellan 16 och 35 frågor. Det 

är pedagogerna som står för det mesta av samtalet under de sex minuter vi studerar närmare. 

Alla frågor är icke-autentiska, där pedagogen vet svaret. Pedagog 4 ställer flest frågor som 

fungerar som uppmaningar samt ja/nejfrågor. Hagtvet (2004) tar upp en studie gjord av 

Feilberg som visar att pedagogen ställer 35 % frågor under den tiden hon talar och över 

hälften av dem är ja/nejfrågor. Vidare anser Feilberg att man ska ställa hur/varförfrågor om 

man vill att barnen ska vara kreativa i samtalet. Pedagog 4 påpekar att det är pedagogen som 

får leda samtalet eftersom barnen är små och inte har det talade språket.  Man kan tolka det 

som om att barnen befinner sig i vad Söderbergh (1988) kallar ”ordsamlarstadiet” då 

ordförrådet blir större. Under denna period i utvecklingen kan barnet förstå mer än det kan 

säga (Svensson, 1998).  Då kan vi anta att det språk barnet hör under samlingen kan det 
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använda sig av i framtida konversationer. Säljös (2000) tankar att barnet kan använda sig av 

språk de har lärt sig i tidigare situationer genom interaktion med andra förefaller rimliga.  

 

4.1 Slutsats 

Utifrån de resultat vi har fått fram kan vi se att pedagogerna på de olika förskolorna använder 

sig av likartade metoder för att främja barnens muntliga språkutveckling. De använder de sig 

av den planerade aktiviteten som även brukar kallas samling. Metoderna är sagor, språkpåsar, 

sång, rim och ramsor och rörelse. Samtliga pedagoger påpekar vikten av konkret material där 

barnen får en bättre förståelse om de ser något konkret samtidigt som de pratar om det. 

Pedagogerna besitter stora kunskaper och har kreativitet när det gäller metoder som sagor 

eller språkpåsar. De har många idéer att välja på som stimulerar barnens språkutveckling. 

 

Pedagogerna använder sig av de vardagliga situationerna genom att samtala ofta med barnen 

och att benämna saker som finns i deras vardag. Vi tror att dessa stunder är minst lika viktiga 

som de planerade aktiviteterna för barnens språkutveckling. Barnen blir delaktiga och kan 

själva styra innehållet i samtalet. En viktig slutsats är att barngrupperna är för stora. Barn 

behöver tillgång till vuxna för att få den språkstimulans de behöver. Skolverket (2005) och 

pedagogerna eftertraktar mindre barngrupper för att förskolan skall kunna nå sin fulla 

språkbefrämjande potential.  

 

Samtliga pedagoger menar att deras roll i barnens språkutveckling är betydelsefull genom att 

de uppmuntrar barnen till att tala. Det är viktigt att veta vilken nivå barnen befinner sig på för 

att kunna utmana dem i deras språkutveckling. Detta gör pedagogerna genom att arbeta med 

portfolio där de kan följa barnens utveckling.  

 

 

4.2 Vidare forskning 

Studien har visat hur pedagoger arbetar samt vilken roll de har i barnens språkutveckling. 

Eftersom grunden till språket läggs i de yngre åldrarna spelar det pedagogiska arbetet i 

förskolan en stor roll i barnens framtida språkutveckling. Under denna studie har idéer 

uppkommit som ur ett forskingsperspektiv vore intressant att fördjupa sig i, nämligen att 
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undersöka hur barnen tar till sig det pedagogerna lär ut och även hur effektiva olika metoder 

är för barnens språkutveckling. 

 

5 Sammanfattning 
Läroplanen för förskolan betonar att varje barn ska utveckla ett rikt och nyanserat talspråk, sin 

förmåga att kommunicera samt uttrycka sina tankar (Utbildningsdepartementet, 1998). 

Skolverket (2005) betonar vikten av mindre barngrupper för att utvecklingen av barnets språk 

och identitet ska bli positiv. Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagogen främjar 

den muntliga språkutvecklingen hos barn. Syftet är även att undersöka hur pedagogen ser på 

sin egen roll i språkutvecklingen.  

 

I litteraturdelen presenterar vi den teoretiska utgångspunkten för arbetet som är det 

sociokulturella perspektivet. Vidare tar vi upp barnets språkutveckling från födseln till 

skolåldern, det vi fokuserar på är ord- och begreppsförståelse i talet. Vi belyser även språklig 

medvetenhet och pedagogens roll i barns språkutveckling.  Vi lyfter även fram olika metoder 

som finns att tillgå i litteraturen som främjar barns språkutveckling exempelvis rim, ramsor 

och sagor. Slutligen tar vi upp vad styrdokumenten säger angående barns språkutveckling. 

 

I undersökningen använder vi oss av kvalitativ metod, intervjuer och observationer. Fyra 

pedagoger intervjuas och observeras på två förskolor i södra Sverige. Resultatet visar att 

pedagogerna använder sig av de metoder som finns att tillgå i litteraturen för att främja barns 

språkutveckling. Pedagogerna använder konkret material som exempelvis språkpåsar där 

barnen får en visuell upplevelse samtidigt som de får höra språket. Ingen av pedagogerna 

nämner att de använder sig av styrdokumenten men i målen för verksamheten kan vi se 

kopplingar till Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 1998). Samtliga pedagoger menar att deras 

roll i barnens språkutveckling är betydelsefull genom att de samtalar och uppmuntrar barnen 

till att tala. Som ett hjälpmedel för att följa barnens utveckling använder sig pedagogerna av 

portfolio. Portfolioarbete gör det möjligt för pedagogerna att utmana barnen i 

språkutvecklingen eftersom de vet vilken nivå de befinner sig på.  
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 

1. Vilken utbildning har du? 

– Hur gammal är du och hur många år har du arbetat i förskolan? 

2. Hur ser er barngrupp ut?  

– Ålder och antal barn i gruppen? 

3. Vad har ni skrivit i er grovplanering angående språkutveckling?  

– Varför? Är barnens språkutveckling något ni prioriterar i era barngrupper?  

4. På vilka sätt arbetar du för att främja barns språkutveckling? 

– Vilka metoder använder du i de planerade aktiviteterna, ge exempel? Varför? 

– Vilka metoder använder du i de vardagliga situationerna under dagen, ge exempel. 

– Varför väljer du just de metoderna, motivera? Vart hämtar du din information, 

metoder?  

5. Hur ser du att barnen utvecklas, att de metoder du väljer fungerar? Material? 

6. Vilken roll har du som pedagog i barnens språkutveckling? Din roll i deras inlärning?  

7. Har du fått någon kompetensutveckling inom detta område? 

8. Kan du tänka dig några praktiska åtgärder som hade gynnat barnens språkutveckling? 

– gruppens storlek, miljön eller kompetensutveckling? 

9. Är det något du vill tillägga?  

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 
Observation 

1. Vilka frågor ställer pedagogen till barnen? 

2. Hur mycket utrymme får barnen att uttrycka sig? 

3. Upprepar pedagogen orden, rättar – bekräftar? 

4. På vilket sätt förtydligar pedagogen ord och begrepp med hjälp av sin kropp? 

5. Metoder vid aktivitet? 

 

 


