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Abstract 
Vårt syfte med arbetet var att undersöka med vilka metoder pedagoger arbetar för att främja 

barns talspråksutveckling. Detta har skett med hjälp av två kvalitativa metoder -observation 

samt intervju. Vi har intervjuat tre pedagoger samt observerat dem i olika lärandesituationer. 

 

De resultat som undersökningen har visat är att man använder sig av bland annat sång, rim, 

ramsor och samtal för att främja talspråksutvecklingen. En pedagog ansåg att det var viktigt 

att främja talspråksutveckling med bakgrund i att barnens verbala språkbruk är sämre idag än 

för tio år sedan.   

 

Forskningsbakgrunden vilar på Säljös teori om ett sociokulturellt perspektiv och Vygotskijs 
teorier om utvecklingszoner. 
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utvecklingszoner      
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1. INLEDNING 
Prager och Svedner (2000), som har lång erfarenhet av muntlig träning i lärarutbildningen och 

fortbildning, hävdar att pedagoger har en viktig funktion som förmedlare av språket, oavsett 

vilken situation som de befinner sig i. Den kommunikativa förmågan är något som man som 

pedagog har med sig in i det yrkesverksamma livet, men hur väl rustade är pedagoger för att 

bemöta barnen och hjälpa dem i deras utveckling? Tornéus (1986), som är universitetslektor i 

psykologi i Umeå, hävdar att ”ett nära samspel, en mångsidig kommunikation med andra 

människor, är den livsluft som barns språk behöver för att utvecklas” (s. 9).  

 

I det talade språket kan man utläsa både känslor och stämningar, man kan också beskriva 

sådant som har hänt eller som skall hända för varandra. Detta ställer krav på oss, som 

pedagoger, att vi skall kunna leda in barnen på rätt väg så att de skall få en fungerande 

kommunikativ förmåga.   

 

1.1Bakgrund 

Ämnesområdet för denna undersökning innefattar talspråket och mer specifikt vilka metoder 

pedagoger i förskolan, med barn i åldrarna 3-5 år, använder för att utveckla barnens talspråk. 

Samtalen mellan pedagog och barn är en väldigt viktig del i yrkesutövningen och det skall 

strävas emot att varje barn utvecklar sitt talspråk.  

 
1.1.1 Teoretiska utgångspunkter 

I Läroplanen för förskolan, (Lpfö 98) uttrycks det att barnen skall kunna fungera och verka i 

ett kommunikativt samhälle: 

 
Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt 
samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lärarens 
handbok, 2005 s, 29) 

 

Vygotskij (1999) var en pedagogisk teoretiker, som i sina teorier hävdar att människan 

befinner sig i olika utvecklingszoner, vilket vi har valt att ha som grund för arbetet. Detta 

kopplas till arbetet genom de metoder som pedagogerna använder sig av ute på förskolorna. 

Varje barn befinner sig på en individuell utvecklingsnivå och det gäller för oss pedagoger att 

försöka fånga dem där de är och vidareutveckla dem, så att de kommer framåt. Säljö (2000) är 

professor i pedagogik och han nämner att ur det sociokulturella perspektivet och i den 
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sociokulturella miljön tar man hänsyn till varje individs kulturella bakgrund, och man låter 

alla barnen komma till tals och diskutera med varandra. Även detta kommer att undersökas 

via intervjuer och observationer.  

  

Genom att pedagogen använder sig av olika artefakter kommer barnet att mediera den 

kunskap som denne får. Detta genom att pedagogen använder sig av artefakten i ett 

sammanhang för att medvetet skapa en lärandesituation för eleven.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att försöka se hur samtalet används i verksamheten mellan 

pedagog och barn. Vi kommer att bland annat undersöka vilka metoder som används, hur 

pedagogerna förhåller sig till samtalet teoretiskt och om det finns en medvetenhet hos 

pedagogerna att främja talspråksutvecklingen hos barnen.      

 

Frågor som kommer bearbetas under arbetets gång är följande:  

• Vilka metoder använder pedagogerna sig av för att utveckla barnens 

talspråksutveckling?  

• Upplever pedagogerna att det finns någon tydlig koppling mellan det dagliga samtalet 

och barnens talspråksutveckling i verksamheten? 

• Dokumenteras barnets talspråksutveckling och vilken/vilka metoder tillämpas i så fall? 

   

1.3 Relevans för ämnet 
Ett lärande genom samtal med varandra är ett ämne som man inte kan forska nog om, man 

kan inte upptäcka alla aspekter och det kommer nya rön och fakta i ämnet. Man använder sig 

av verbalt språk varje dag, då genom samtal, för att överföra kunskaper med mera. Detta är 

viktigt för blivande pedagoger att vara medvetna om, för att de ska kunna arbeta aktivt med 

barnets talspråksutveckling. Observationerna och intervjuerna kommer förhoppningsvis att 

härleda fram till att få veta vilken metod eller vilka metoder som pedagogerna använder sig av 

för att utveckla barnens talspråk genom samtal.  
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2. FORSKNINGSBAKGRUND 
Nedan följer våra teoretiska utgångspunkter för arbetet samt förklaringar på vad de olika 

begreppen innebär, som kommer att användas återkommande i arbetet.  

 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 
Detta arbete utgår ifrån det sociokulturella perspektivet som innebär att man lär i samspel med 

andra samt Vygotskijs utvecklingszoner som bygger på att vi genom hela livet befinner oss på 

olika utvecklingsnivåer.   

  
2.1.1 Sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2000) hävdar att lärandet pågår hela tiden och sker i ett sammanhang, enligt det 

sociokulturella perspektivet. Det pågår ständigt diskussioner mellan elever och pedagoger. 

Man använder sina erfarenheter och egna förutsättningar i samspel med andra, för att lära sig 

om omvärlden. Språket är vägen till det kulturella samspelet och det är omgivningen som 

präglar den språkliga gemenskapen. 

  
2.1.2 Vygotskijs utvecklingszoner 

Denna teori utgår ifrån att fånga eleverna, individuellt, där de befinner sig just nu, för att de 

skall kunna utveckla sin kunskap. Ny kunskap läggs till på det gamla.  

Människan slutar aldrig att lära sig och befinner sig ständigt i olika utvecklingszoner. Dysthe 

(1996) hänvisar till Vygotskijs definition av utvecklingszoner. 

 
… avståndet mellan den verkliga utvecklingsnivå eleven befinner sig på (som visar sig vid 
självständig problemlösning) och nivån på den möjliga utveckling som skulle kunna vara för 
handen genom en problemlösning under den vuxnes ledning eller i samarbete mellan andra 
elever som kommit längre (s, 55).  
 
 
 

 2.2 Begreppsdefinitioner 
Nedan kommer ett antal begreppsdefinitoner att ske. Dessa kommer att vara återkommande i 

arbetet.  

 

2.2.1 Appropriering 

Säljö (2000) hänvisar till Vygotskij för att förklara begreppet appropriering, som innebär att 

människor ständigt utvecklas och förändras. Vi tar emot ny kunskap från våra medmänniskor 
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i olika samspelsituationer varpå vi resonerar kring den för att sedan göra den till vår egen 

utifrån tidigare erfarenhet. 

2.2.2 Artefakter 

Säljö (2000) menar att artefakter är fysiska redskap, som man tar hjälp av i sin utveckling. Ett 

redskap med en inbyggd kunskap är till exempel skriftspråket, en miniräknare, eller en penna. 

2.2.3 Mediering 

Mediering är en ”förmedling av information om verkligheten” (Nordstedts ordbok, 2005 s, 

565). Säljö (2000) menar att “språket är den mest unika beståndsdelen i mänsklig 

kunskapsbildning” (s. 82). Författaren menar vidare att vi använder varandras erfarenheter i 

kommunikation, vi medierar det vi kan om vår omvärld för att göra den meningsfull, vilket i 

sin tur leder till att vi kan samspela med våra medmänniskor i olika aktiviteter. 

 2.2.4 Samtal och dess funktion 

Samtal är ett ”muntligt utbytande av synpunkter eller upplysningar” (Nordstedts 1997 s, 954). 

Exempelvis om ett barn vill få reda på något som det går och grunnar på, så ställer denne en 

fråga till pedagogen som då svarar på barnets fråga. Här har då skett ett utbyte av information 

mellan barn och pedagog. 

 

Erasmie(1970), som är lektor i pedagogik hänvisar till engelske psykologen M.M. Lewis 

(1947) som menar att det finns fyra funktioner i vårt språk: 

 För det första skall det aktualisera tidigare erfarenheter. För det andra får man genom språket 

 upplysning om det i rummet okända. Vidare är språket ett medel att planera och leda framtida 

 handlande. För det fjärde slutligen har språket en funktion i det omedelbara handlandet (s, 14).  
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  3. LITTERATURGENOMGÅNG 
I litteraturgenomgången har litteratur studerats och bearbetats på ett så objektivt sätt som 

möjligt, och har sedan delats upp i tre underrubriker: Vikten av samtal, Språkutveckling och 

Metoder för språkutveckling och samtal.  

 

 3.1 Vikten av samtal 
Säljö (2000) menar att ”det mänskliga språket är en unik och oändligt rik komponent för att 

skapa och kommunicera kunskap och dela erfarenheter med varandra och detta sker i 

huvudsak inom ramen för sociokulturella förhållanden” (s, 16). Svensson (2005) anser att 

”språket är en källa till glädje på många sätt. Det hjälper oss att förstå omvärlden och få 

perspektiv på händelser och företeelser” (s, 11).  

 

Skolöverstyrelsen (1985) hävdar att språk handlar om identitet – genom språket blir vi 

människor. Det är i språket vi får vår kunskap och det är i språket de kollektiva erfarenheterna 

finns. Ur ett sociokulturellt perspektiv finns inte språket endast i talet, utan är ett forum som 

du använder dig av för att skapa en förbindelse och för att föra fram fakta och uttrycka dig 

med mera. Språklig förmåga och kognitiv utveckling går hand i hand. Nya kunskaper är 

möjligt att erövra om de är förankrade i direkta eller indirekta erfarenheter. Det ger ett nytt 

språk, och nytt språk ger möjlighet att erövra nya kunskaper. För att erövra nya kunskaper i 

språket betyder det att pedagogerna måste värna om elevernas användning av språket i ett 

kunskapssökande sammanhang. Samtalet är nyckeln till en fortsatt språkutveckling. Det 

grundläggande är att kunna kommunicera och för att den förmågan skall utvecklas krävs det 

att man utvecklar ett språkligt förtroende.  

 

Skolöverstyrelsen (1985) menar att i samtal utbyter vi tankar och erfarenheter med varandra, 

delar med oss av upplevelser, stillar vår nyfikenhet, kommenterar händelser, provar åsikter 

och utvecklar en mänsklig gemenskap. Samtalet fungerar som ett kontaktmedel mellan oss, 

men där finns även erfarenhetsutbyte, sökande efter förklaringar och bearbetning av 

upplevelser.Samtalet styrs av flera faktorer och gruppens storlek är en av dem, ju fler barn i 

en grupp desto mindre samtalstid per barn.  

 

Arnqvist (1993), som är fil.dr i psykologi, menar att ”språkets primära roll är att förmedla ett 

budskap” (s, 10). I en kommunikation krävs att det finns någon som lyssnar och någon som 
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talar samt att den som talar har ett meddelande att överföra till lyssnaren. När meddelandet är 

mottaget sker en avkodning som sedan resulterar i en feedback, alltså en återkoppling från 

lyssnaren. Författaren poängterar också att språket har många olika funktioner, bland annat att 

förstå vår omgivning och den kultur vi lever i. Språket hjälper oss att strukturera upp våra 

erfarenheter. Vi skapar olika begrepp och kan koppla dessa till varandra. Vi upprätthåller en 

kontakt med vår omvärld, i sociala sammanhang har språket en viktig roll.  

  

Vygotskij (1999) menar att ”språket är också ett socialt fenomen som utvecklats för att 

människor skall kommunicera med varandra” (s, 36). Vidare nämner Vygotskij att språket är, 

till stor del, situationsbundet. ”Språket får sin betydelse utifrån den aktuella situationen och 

ordens konkreta betydelse. Denna begränsning gör att barnet har svårt för att beskriva det som 

inte är direkt synbart för ögat” (s, 37).  

 

3.2 Språkutveckling 
Bo Johansson, docent i psykologi och universitetslektor i pedagogik, och Per Olov Svedner 

f.d. universitetslektor i svenska (2003), menar att det finns nödvändiga förutsättningar för att 

språket skall kunna utvecklas positivt. Hjärnans vikt ökar med ca 350 % under de två första 

åren, vilket i sin tur ger ökad möjlighet för språkutvecklingen. Vidare beskrivs den 

intellektuella utvecklingen som betyder att barnet förstår vad ord står för. De är nyfikna på sin 

omvärld, vilket leder till att de lär känna den bättre samt att de kan reflektera över de 

händelser som de möter. Den fysiologiska och den motoriska utvecklingen fortskrider 

kontinuerligt. 

 

Johansson och Svedner (2003) poängterar att barnets allmänna utveckling är av största 

betydelse i den miljö som barnet befinner sig i. De hävdar att om man ska kunna bli en 

fungerande språkbrukare räcker det inte med att bara kunna ord och grammatik utan man 

måste veta hur man ska kunna använda sina språkliga resurser. Detta begrepp, som syftar på 

att använda sina språkliga resurser, kallas pragmatik, som är nära knutet till språkets sociala 

funktion. Författarna tar upp ett exempel i boken: Föräldern säger till sitt barn: ”Kan du sänka 

ljudet på tv-n?”(s, 10). Den vuxna får ett jakande svar, vilket betyder att svaret är grammatiskt 

rätt, men den pragmatiska färdigheten blir först tydlig när barnet kan motivera varför det 

måste vara så högt eller också dämpa ljudnivån på tv-n. Författarna menar att ett viktigt led i 

barnets språkutveckling är när vuxna stimulerar barnet till att lära sig de vidgade tids - och 
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rumsbegreppen -dåtid, framtid, andra platser och tider än, just här och nu. Samtalen övergår 

från att vara situationsbaserade till att barnet kan prata om både dåtid och framtid 

 

Johansson och Svedner (2003) menar att när barn lär sig gå, klä sig och klarar sina 

toalettbestyr får de större svängrum, vilket i sin tur leder till att de skapar nya bekantskaper, 

de kommer i kontakt med fler lekar och med dem fler nya ord. Det blir utökade tillfällen att 

samtala och dela med sig av sina erfarenheter. En avgörande faktor i barnets miljö är hur de 

vuxna i dess omgivning kan stimulera barnet för att en tillfredställande språkutveckling skall 

ske. Ett sätt att främja språkutvecklingen är att läsa för barnen. Det uppstår ofta diskussioner 

och frågor kring sagan, samt möten med nya ord som de kan få förklarade för sig. Det är 

viktigt med ett stort ordförråd, den mest intensiva perioden av språkinlärning är när barnet 

erövrar omvärlden. Barnet blir medvetet om sin omvärld och fortsätter sedan att lära hela livet 

genom utbildning, yrke, läsning samt kontakten med andra människor och detta stimulerar 

språkutvecklingen samt förebygger problem. 

 

Arnqvist (1997) hänvisar till Piaget, som är en av de mest inflytelserika teoretikerna inom 

ämnet pedagogik och kunskapsteori, och han menar att ”språket är ett teckensystem som har 

utvecklats i ett socialt sammanhang” (s, 30). Språket är beroende av de kognitiva 

färdigheterna. Dessa i sin tur är sedan beroende av individens mognad. Språket kan delas in i 

två olika delar: först ett egocentrerat och sedan ett socialiserat språk.  

Det första innebär att barnen talar till eller om någonting, utan att de bryr sig nämnvärt om det 

är någon som lyssnar. Då blir det att de pratar för sig själva och att de saknar den förmåga 

som det innebär att vara en lyssnare. Den andra delen innefattar att barnen kan ”skilja på 

föremålen och de sinnesförnimmelser de ger”. De kunskaper barnet bygger upp utgår från de 

aktiviteter barnet utför (s, 31).  

 

Permer (1987), som är pedagog och psykolog, menar att redan vid fyra års ålder liknar 

uppbyggnaden av språket, - de vuxnas. För att kommunicera lär sig barnet språket, men orden 

är inte självständiga enheter för barnet, utan snarare egenskaper som tillhör tingen. Ett barn 

som blir ombett att säga ett långt ord, säger kanske tåg eller väg, på grund av att det är låst av 

ordets betydelse istället för ordets form. Att kunna byta uppmärksamhet från språkets innehåll 

till formen kallas lingvistisk medvetenhet. Lingvistisk medvetenhet är en förutsättning för att 

barnet skall lära sig läsa och skriva.  
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3.3 Metoder för språkutveckling och samtal 
Lärarförbundet och tidningen Förskolan (1997) hävdar att samtalet sker i ett socialt 

sammanhang. Barnen får exempelvis höra ”Bä bä vita lamm” och vid de svåra orden lägger 

hon/han [pedagogen] fram en bild på ordets betydelse och efteråt, när sången är avslutad, så 

ber densamme ett av barnen att lägga tillbaka till exempel strumporna i påsen och så vidare 

med de andra svåra orden och bilderna som har lagts fram. 

 

Johansson och Svedner (2003) nämner fem punkter som kan ge stimulans för 

språkutvecklingen och begreppet samtal kommer att förklaras närmare, då det är detta som är 

det centrala i vår undersökning ur ett sociokulturellt perspektiv. De fem punkterna innefattas 

av samtal, omvärldserfarenheter, temaarbete, och ämnesundervisning samt språklekar och 

språkövningar. Samtalet är väldigt viktigt för barnets språkutveckling. Samtalet börjar redan 

när barnet är nyfött. Vid skötbordet ackompanjerar den vuxne så barnet får tillfälle att gurgla 

eller jollra, dessutom ges en chans att barnet får använda och se kroppsspråket. När barnet 

sedan blir större och använder verbala uttryck som den vuxne kan förstå, tror man sig ha 

belägg för att man inte bara ska korrigera den ofullständiga meningen utan man ska utveckla 

den genom att utvidga hela innehållet och bjuda in barnet till samtal.  

 

Johansson och Svedner (2003) menar att det finns bra och dåliga samtal. Det finns samtal som 

hämmar till exempel när det innehåller hot, förmaningar och ignorerande frågor. Det kan 

handla om en utfrågning om vad barnet har hittat på, utan att det finns något egentligt intresse 

från den vuxna att höra svaret. Bra samtal är utvecklande samtal där olika frågor får svar, 

vidareföring av det som sagts, motiv för tillsägelser och förbud, samt följdfrågor på det barnet 

yttrat. Författarna menar genom att tala om verkligheten, att aktivt leva och agera i den och att 

lära sig ord, är det primära för att skapa sig en grundläggande språkstimulans. Vidare hävdar 

författarna att om barnen får vara med om utflykter, exkursioner och studiebesök, då det 

vistas i förskolan, får de ett tillfälle att lära sig om sin omvärld. Det ger då en språkträning och 

språket blir en naturlig del i aktiviteterna. Bland annat blir det samtal både före och efter 

genomförd aktivitet samt bevakningsuppgifter att redovisa och allt detta ger språkstimulans. 

 
 ”Läs- och skrivutvecklingen menar man är en del av den totala språkutvecklingen med direkta 
 rötter i talspråksutvecklingen. Språket är centralt  för vårt lärande. Med språkets hjälp ökar vår 
 medvetenhet. Vi kommunicerar, reflekterar och fördjupar därmed vår förståelse” 
 (LTGförbundet) 
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Lindö (1998) som är universitetsadjunkt, fil. Lic. och lärarutbildare, skriver om LTG-metoden 

[Läsning på talets grund] som grundades av Ulrika Leimer 1974. Metodens röda tråd är att 

utgå utifrån barnens egna upplevelser och iakttagelser, med vilka barnen skapar sina egna 

berättelser. Tillsammans med barnen åstadkommer pedagogen barnens egna texter, vilket kan 

ske utifrån en gemensam upplevelse, ett experiment eller en händelse. Barnen får här 

möjlighet att söka riktiga benämningar och verbala kategoriseringar. Pedagogen skriver upp 

det som de gemensamt kommer fram till i diskussioner de har, varpå man arbetar med texten 

på olika sätt för att barnen ska utveckla sitt språk.  

  

Svensson (2005), som är högskoleadjunkt, skriver att i förskolan finns det mängder av 

tillfällen till språkliga lekar i samlingar och i den övriga verksamheten. Syftet med dessa är att 

de inte skall göras i situationer där barnen upplever att de övar. De skall göras vid samlingar 

och andra gruppaktiviteter till exempel matsituationer, uteaktiviteter eller lekar inne eller ute. 

Det är viktigt för språkutvecklingen att barn dagligen får många tillfällen till intressanta och 

utvecklande samtal. De måste ofta få tillfälle att genom samtal och lek med ord lära sig olika 

språkliga uttryckssätt. Barn som fått leka med språket tillsammans med intresserade vuxna 

kommer att intressera sig för skriftspråket och uppleva kontakten med skriftspråket som 

naturligare. Författaren anser vidare att lekarna bör genomföras i stigande svårighetsgrad och 

med lämplig variation, genom att ha ett strukturerat program kan pedagogerna lättare 

observera om det ger effekt på barnens språkliga medvetenhet. Barn njuter ofta av de sociala 

delarna i inlärningssituationer och en lekfull och entusiastisk pedagog smittar av sig på 

barnen. Språket är beroende av miljön på så vis att det är utifrån de intryck som miljön ger, 

som vi samtalar. Många barn vistas i flera olika miljöer som ger dem erfarenheter som i sin 

tur ger upphov till samtal. Nya intryck och aktiviteter ger mycket att tala om. Då är det också 

viktigt att de vuxna i barnets omgivning tar sig tid att samtala med barnet om det som barnet 

varit med om.  

 

Fast (2001), som är universitetsadjunkt i svenska vid Institutionen för lärarutbildningen i 

Uppsala, menar att pedagoger som använder sig av rim och ramsor, alliteration och tokiga ord 

använder sig av en guldgruva för att stimulera den språkliga medvetenheten hos barn. Genom 

att läsa eller berätta sagor för barn, inspireras de till att läsa själva. De kanske inte förstår alla 

orden men med hjälp av helheten kommer en förståelse. Det räcker inte endast med att läsa, 

utan det måste också ges utrymme för en diskussion med öppna frågor.   
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Holmqvist (2006) menar att kunna se saker ur olika perspektiv är att utgå ifrån ett 

variationsteoretiskt perspektiv. Om du som pedagog vill visa barnen något är det inte säkert 

att barnen uppfattar objektet som du tänkt eller på samma sätt som du själv, därför att vi 

uppfattar saker och ting olika. Genom att samtala om objektet lär vi oss att se saker utifrån 

andra perspektiv än de vi först kanske såg. Vi får här genom samtalet erfara vår omvärld på 

ett nytt sätt.  

 

Blomqvist och Teleman (1996) menar att pedagogens roll är inte endast att förmedla kunskap 

om språket, utan de skall på ett aktivt sätt försöka få in barnen i olika samtal. För att nå detta 

syfte skall frågor användas vid upprepade tillfällen. I skolan har samtalen en väldigt stor 

betydelse och målet med språket och undervisningen är att få den eftertraktade 

kommunikativa kompetensen.     

 

,Kindwall (2007) menar att man som pedagog måste prata om samma ämne och ha ett mål 

med det som man tar upp. För att barnen skall få en förståelse för vad pedagogen pratar om 

bör barnen vara uppmärksamma på det pedagogen säger. Pedagogen i sin tur skall sedan ta 

hänsyn till hur barnen uppfattar det som sägs i samtalet. Balansen mellan vilka det är som 

pratar skall vara ungefär jämlikt mellan pedagog och barn i en tillfredsställande diskussion. 

En logisk koppling till barnens erfarenheter bör ske för att gynna barnens förståelse.    
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     4. EMPIRI 
Detta kapitel kommer att ta upp de olika undersökningsmetoder vi har valt att arbeta med, 

kvalitativa observationer och intervjuer. Intervjuerna och observationerna kommer att 

genomföras på två olika förskolor. Vi har med oss egen förförståelse, praktiska erfarenheter 

från tidigare VFU-platser och arbetsplatser. Både ny och gammal kurslitteratur, elektroniska 

källor, tidskrifter och övrig litteratur kommer att tas i beaktning. 

 

4.1 Metodbeskrivning och metodval 
För att kunna nå ett så tillfredsställande resultat som möjligt kommer det att göras två 

kvalitativa metoder, intervju samt observation. Då vi i vår undersökning kommer att 

observera vilka metoder pedagoger arbetar med för att främja talspråksutvecklingen är det av 

intresse att se hur de agerar i den dagliga verksamheten, samt få en djupare förståelse för hur 

de förhåller sig till det teoretiskt. Vilket är en förhoppning då Denscombe (2000), som är 

professor i social forskning, uttrycker sig på följande sätt om observation: ”Det 

[observationen] grundar sig på ett antagande om att det - i vissa syften - är bäst att observera 

vad som faktiskt händer” (s. 165).  

 

Vi använder oss av intervjuformen för att vi vill få djupare insikter kring ämnet. Detta bygger 

vi kring Denscombe (2000) som menar att man kan få material från ett mindre antal personer, 

men detta kan ge en djupare förståelse kring det valda ämnet. Under intervjuerna kommer vi 

att använda oss av bandspelare för att kunna lyssna på materialet flera gånger inför vår analys 

med efterföljande resultat. Det kommer även att föras fältanteckningar, om det skulle uppstå 

tekniska problem.     

  

4.2 Urval 
Vi har slumpmässigt valt ut två olika förskolor som ligger i två olika kommuner. Det kommer 

att ske en observation på varje förskola och de pedagoger som vi observerar kommer senare 

att bli intervjuade. På grund av fåtalet observationer samt intervjuer är vi medvetna om att de 

resultat som kommer att visa sig i undersökningen ej kan representera samtliga pedagogers 

och förskolors förhållningssätt eller metodval.  

 

Vår urvalsgrupp består av tre pedagoger: på förskolan Nallen [nummer 1] är det en pedagog 

som ska bli intervjuad - Eva. På förskolan Solen [nummer 2] är det två pedagoger som ska bli 
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intervjuade – Linn och Helena. Vid kontakt med de bägge förskolorna visar det sig att på 

förskolan Solen, där vi ska göra vår andra observation, var det två pedagoger som skulle 

närvara under observationstillfället, vilket ledde till att vi på just denna förskola ska intervjua 

dessa två pedagoger.  

 

Vi vill redan här poängtera att de förskolor och pedagoger som deltar i undersökningen 

kommer att bli bemötta med fullständig respekt och de kommer att deltaga under pseudonym, 

vilket innebär att samtliga namn är fingerade. Vi kommer att använda oss av bandinspelning 

samt anteckningar. 

4.3 Genomförande och databearbetning 
Observationerna utfördes i bakgrunden så att påverkan skulle bli så minimal som möjligt hos 

de berörda. Allt som skedde i rummet antecknades för att sedan bearbetas utifrån de 

frågeställningar studien hade. Intervjuerna lades vid ett senare tillfälle, då respondenterna 

kunde sitta i lugn och ro och besvara de olika frågorna. Intervjuerna gjordes med hjälp av 

bandspelare för att säkerställa resultatet samt för att materialet skulle kunna bearbetas så 

detaljerat som möjligt. En av oss valde även att föra anteckningar om det skulle inträffa 

tekniska problem, så man har en backup. Vi valde att presentera intervjusvaren under 

respektive fråga, eftersom att detta blev mer överskådligt för läsaren samt för att på ett säkrare 

sätt sammanställa resultatet av undersökningen.   

4.4 Etiska överväganden 

Patel och Davidsson (2003) menar att de som ska göra intervjuer är hänvisade till individernas 

villighet att svara på de olika frågorna. Författarna menar också att de som ska göra intervjun 

måste klargöra syftet med undersökningen och försöka få respondenterna att inse mening och 

nytta med studien. För att informera pedagogerna i denna undersökning överlämnades ett brev 

där förhållningssätt framgick klart och tydligt, samt vilket ämnesområde studien skulle 

innefatta.  

 

Vetenskapsrådet (2008) menar att alla som ingår i en undersökning ska ges största möjliga 

konfidentialitet, samt att alla personuppgifter ska förvaras så att ingen annan än de som har 

behörighet skall ha tillgång till dessa. Det förklarades att det hela kommer att ske anonymt 

samt att ingen mer än författarna till undersökningen kommer att ta del av de inspelade 

intervjuerna eller något material. Vetenskapsrådet menar att syftet med studien ska klargöras, 

att det är frivilligt att delta i undersökningen samt att de uppgifter som kommer fram inte 
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kommer att användas i något annat syfte än vad som är sagt. De som deltar i denna studie har 

också blivit informerade om att det är frivilligt att delta och att de när som helst kan avbryta 

samarbetet.  

  

 4.5 Resultat och analys av observation 1 
Förskolan vi besökte ligger i norra Skåne och den består av två avdelningar, en för de minsta 

samt en för de lite större barnen. Miljön ute var väldigt inbjudande med bland annat 

egengjorda färgglada träblommor i rabatten.  

 

När vi kom in möttes vi av tystnad för det var middagsvila för barnen. Det första som 

uppmärksammades var en skylt på väggen där det stod att man skulle ta vara på varandras 

olikheter, att alla har lika rättigheter och att man ska respektera varandra. Det fanns också en 

anslagstavla på väggen där det stod vilka aktiviteter som barnen hade gjort under 

förmiddagen.  

 

Hallen börjar sedan att fyllas med barn, som blir tillsagda av pedagogerna att de skall klä på 

sig och vara tysta. Kan det ha varit för att alla barnen inte hade vaknat än eller för att det var 

en allmän regel om att det skulle vara tyst vid påklädning? Suckar hörs från en pedagog när 

inte barnen klär på sig tillräckligt snabbt. Kan otåligheten hos pedagogen kopplas till att det 

kanske finns en tidsbrist? Kunde man här istället kanske tagit vara på tillfället till att samtala 

med barnen? 

 

Pedagogen talar hela tiden i uppfodrande ton om att de skall klä på sig, samtidigt hyssjar hon 

om det är något barn som säger något. “Var tyst nu och klä på dig dina kläder” hörs ännu en 

gång. Pedagogen visar inte hur man skall klä på sig overallen, utan hon säger till barnet som 

vänder och vrider på sin overall att skynda sig. Pedagogen säger till en av eleverna; “vet du 

vad du gjorde innan vilan? Vet du vad du skall nu? Du skall nog följa med mig ut”. 

Pedagogen väntar inte på barnets svar, utan hon rådfrågar sin kollega som säger att barnet 

skall följa med ut. Under detta moment kändes det som om pedagogen var stressad eller 

irriterad över något. Kan det vara så att påklädningen tar för stort utrymme och att det i så fall 

innebär att pedagogerna får minska på uteaktiviteterna?  

 

Tiden tickar iväg och vi sitter fortfarande i hallen och väntar på att vår pedagog, som vi hade 

kontaktat, skulle ta hand om oss. När vi nästan bestämt oss för att lämna förskolan på grund 
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av att vi känner oss ovälkomna, så dyker ”vår pedagog” upp som hastigast och säger att hon 

skall vara på ett möte, men att vi får observera en annan pedagog under dennes 

lärandesituation. Vi hälsar på pedagogen, som vi skall observera, och talar om varför vi är där. 

Hon blir lite förvånad, men det går bra att vi sitter hos henne och observerar och vi får veta att 

hon heter Eva. 

 

Eva sätter sig ner vid ett runt bord tillsammans med fem elever och börjar diskutera trolldegen 

som de håller på med. Hon ställer frågor om vad de gör, vad de tycker om det och vad som 

hänt tidigare under dagen. Barnen svarar på hennes frågor och en pojke, som har svårt med 

uttalet, säger ett ord som Eva rättar, men utan att påpeka det. Samtalet är trevande från början, 

vilket kan betyda att hon känner en osäkerhet genom att plötsligt få två studenter som skall 

observera, men efter ett tag så glöms vi bort. Vi känner oss ganska så osynliga.   

 

Ett barn säger att han gör en bokstav av leran. Eva frågar då vilken bokstav han har gjort och 

barnet svarar att han gjort ett ”S”. “Ett S” svarar hon och spinner vidare på om den bokstaven 

finns i hans namn och de diskuterar fram och tillbaka om vilka bokstäver som finns i barnets 

namn. Eva får hjälpa honom göra flera bokstäver i lera, som finns i hans eget namn, men 

också i de andra barnens namn. De känner efter hur varje bokstav låter och hur de ser ut och 

de jämför ”s” med en sladdrig orm. De provar att uttala bokstäverna tillsammans och detta 

intresse varar ungefär 15-20 minuter. Eva ställer följdfrågor till eleverna under hela denna tid. 

Intresset hos pojken verkar vara inspirerande för pedagogen för det kändes som om att hon 

tog tillfället i akt för att främja barnets vidare utveckling i sitt språk, både det verbala, men 

också en slags introduktion inför den kommande läs- och skrivinlärningen. Rätt som det är 

försvinner ett par av pojkarna som suttit vid bordet. Eva går och hämtar dem och säger: “Nu 

vill jag att ni skall säga mig vad ni vill göra istället för att leka med leran. Om en stund så 

skall vi gå ut, ni kan välja att antingen gå ut nu eller stanna inne tills vi skall gå ut allihop. Ni 

väljer själva, men säg bara till mig vilket ni skall göra”. Är detta ett medvetet sätt att få 

pojkarna att prata eller är det i en uppfostrande anda?  

 

Barnen springer sin väg och kommer tillbaka i dräkter och en pojke i Stålmannendräkt, ber 

om hjälp för dräkten behöver knäppas i ryggen. 

En dialog mellan Eva och barnet i dräkten tar vid om vem Stålmannen räddar och eleven 

svarar:  

 -    Ingen 
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Men vad gör Stålmannen då?, frågar Eva 

-     Han lyfter fygplan.  

– Jaså, han håller på med flygplan, svarar Eva. 

Här fick vi uppfattningen om att pedagogen rättade barnet på ett sådant sätt att det blev 

naturligt, vi uppmärksammade ingen dömande ton eller ett negativt sätt hos pedagogen. 

Pedagogen kunde kanske ha utvecklat samtalet med följdfrågor för att barnet skulle kunna 

använda sina erfarenheter, samt bygga på nya kunskaper med hjälp av mediering från 

pedagogen.  

 

Ett barn kommer förbi, Eva frågar om inte barnet skulle gå på toaletten. Det blir ett nekande 

svar och en förklaring på att ”det kissiga är över, jag behöver inte”. Pedagogens kommentar 

blev sedan sagt med en anklagande och lägre röst som undrar om barnet står och gör det där 

vid bordet. Barnet blir generat, vänder sig om och springer sin väg. Här ställer vi oss frågan 

varför barnet blev bemött med en sådan nedlåtenhet, brukar barnet utmärka sig med sådana 

handlingar eller tänkte inte pedagogen på hur detta kunde påverka barnet?  

 

En pojke sitter och fyller en form med lera och Eva frågar om han vet vad det är han gör. Han 

sade då att han gjorde en paj.  

– Vilken pajsort är det då du gör?, frågar Eva   

– En hallonpaj, svarar pojken. 

Pedagogen förklarar sedan att det också kallas mandelmussla och att man brukar ha sylt och 

grädde på den. Här uppfattade vi att pedagogen använde sig av mediering samtidigt som hon 

bejakade pojkens fantasi och egna erfarenheter.  

 

En pojke sitter och leker med brödkaveln och slår och bankar den i bordet. Eva säger: 

 “Nu tar jag den! För du kan inte använda den på ett ordentligt sätt”. Hon säger också till 

honom att han skall lägga ner siffrorna som de använt och han svarar: “Okej, då gör jag det”, 

med en ganska butter min. Genom samtalet kunde pedagogen visa på vad som, enligt henne, 

var rätt och fel och pedagogen uttryckte sig tydligt gentemot barnet.  

 

Ett samtal förs mellan en pojke och Eva. Barnet säger: 

- Jampan är klar nu.  

- Jasså, är lampan på plats nu där hemma? svarar Eva. 

Något av barnen säger: 
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- Nu skall jag kippa. 

- ”Jaså, skall du klippa”, rättar Eva, utan att vara påstridig.  

Vi uppfattade det som om att pedagogen i de flesta fall är en brygga mellan barnen och 

språket och att hon medvetet fyller i så det blir rätt uttal. Även emellanåt ställer pedagogen 

följdfrågor till barnen för att vidga deras ordförråd, detta enligt vad vi kunde se under 

observationen.     

 

När en timme förflutit tackar vi för att vi har fått komma dit på besök och bestämde tid för en 

intervju med Eva nästföljande vecka. Lite modfällda lämnar vi förskolan, men vi har försökt 

vara rättvisa i vår bedömning. Bemötandet vi fick när vi kom har satt sina spår, men vi är 

samtidigt tacksamma mot Eva som ställde upp sådär utan vidare och på grund av detta ser vi 

fram emot intervjun med tillförsikt. 

 

4.6 Resultat och analys av observation 2 
Vi anländer till en förskola som ligger i norra Skåne. Skogen och ängarna ligger ett stenkast 

från förskolan, vacker men grå på grund av det regniga vädret. När vi kommer in blir vi varmt 

välkomna, de frågar om det var svårt att hitta och ber oss stiga in. Väl inne är det tio nyfikna 

barn som undrar vilka vi är. 

Vi blir presenterade av pedagogerna för barnen och talar om att vi går i skolan och håller på 

att lära oss bli lärare. Lite fniss blir det, men intresset för oss mättades väldigt snabbt. Barnen 

fortsätter samtala med varandra om ålder, att det är någon som snart ska fylla år framkommer 

av deras samtal. Annat som de varit med om på morgonen ventileras också. Här tillåts 

samtalet mellan barnen och de båda pedagogerna verkar tycka att det är bra att barnen 

samtalar med varandra. Pedagogerna står vid sidan om och lyssnar på barnen utan att störa 

dem i deras samtal. Det är 10 barn och alla väntar på en flicka som inte riktigt fått av sig sina 

regnbyxor, pedagogen väntar tålmodigt och försöker förklara för flickan att det går lättare om 

hon tar av sig stövlarna först. Vi uppfattar det som att här vägleder pedagogen barnet genom 

att samtala kring rutiner om hur man skall ta av sig ytterkläderna på enklast sätt.  När flickan 

är klar blir alla tillsagda att nu är det dags för samling. 

 

De båda pedagogerna, Linn och Helena, sätter sig i ringen tillsammans med barnen. Linn tar 

fram almanackan och frågar vilken dag, datum och månad det är och vem som har namnsdag. 

Ett barn får svara på frågorna. Någon annan börjar berätta något, då tystar Helena denne och 
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påpekar att nu är det samling, då ska det vara tyst. Kan det vara en regel att i samlingen så 

skall man vara tyst och vilka argument har pedagogen för att detta skall efterföljas? Här 

kändes det som om pedagogerna missade en god chans till samtal, vi vill gärna veta de 

bakomliggande orsakerna till detta? Är det för att samlingen inte skall urarta eller är 

aktiviteterna i samlingen så noggrant planerade att inget annat får ta plats eller störa?  

  

Det fortsätter med gissningar från barnen vilket datum det är, Linn ger ledtrådar genom att 

säga halva ord, barnen gissar och det blir till slut rätt. Något barn får räkna hur många de är 

uppdelat i pojkar och flickor och vilka det är flest av. Plötsligt hörs en av pedagogerna (Linn) 

fråga om alla är med. Alla svarar ”ja!” i kör. En ramsa som handlar om god kamratanda hörs 

klart och tydligt från samtliga. De fortsätter med två ramsor till och det märktes att barnen var 

i samspel med varandra och en god stämning kunde skönjas i rummet. 

 

En ramsa som handlar om en loppa som det görs soppa på resulterar i spontana “blä” från 

flera av barnen. Detta är inget som Linn och Helena uppmärksammar. Här kanske det skulle 

ha funnits en chans till diskussion och samtal. Linn och Helena uppmanar alla att ställa sig 

upp, vilket sker utan några som helst invändningar. De får använda alla sina kroppsdelar, 

stampa i golvet med fötterna, vifta med armarna, böja på sina knän och så vidare. Under 

sången visar Linn de olika rörelserna som ingår i aktiviteten med sitt kroppsspråk samtidigt 

som hon uttrycker dem verbalt och Helena bidrar med att visa rörelserna med kroppen. Detta 

uppfattades, av oss, som en lärorik situation och att pedagogerna medvetet arbetade med att 

barnen skulle utveckla sin kunskap om språket och även den motoriska utvecklingen 

främjades.  

 

Alla sätter sig ner när sången är slut och Linn talar om att hon ska dela ut kort med bildmotiv 

och de olika bilderna beskriver olika sinnesstämningar, glad, ledsen, arg, förvånad och så 

vidare. De olika motiven utgörs av både flickor och pojkar i olika situationer som alla barnen 

ska beskriva med sina egna ord. Helena börjar med att själv beskriva sitt kort och vad som 

händer på bilden hon håller i sin hand, hon säger att det är en ledsen pojke som har slagit i sitt 

knä. Hon pekar då på sitt eget knä samt kortet för att visa att det finns ett plåster på pojkens 

knä. Här använder sig pedagogen av artefakter i form av kort, för att tydliggöra för barnen vad 

uppgiften går ut på, hon medierar den kunskapen till barnen genom att själv inleda aktiviteten. 

Barnen har olika förförståelser och befinner sig i olika utvecklingszoner vilket gör att det är 

oerhört viktigt att Helena tar reda på barnens förkunskaper.  
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Alla får beskriva sina bilder, en del har mycket att säga och en del lite mindre. De som inte 

säger så mycket uppmuntrar Linn och Helena genom att ställa olika frågor kring bilden så alla 

säger något. Vi uppfattade här att pedagogen inser att barnen har olika förkunskaper och 

behöver olika stimulans för att utvecklas vidare. En flicka sitter helt tyst när det blir hennes 

tur och Linn inväntar flickans kommentarer med ett leende på läpparna. Efter en stund börjar 

hon ställa lite frågor, till slut så säger flickan ett ord och Linn ser nöjd ut och berömmer 

henne, varpå hon går vidare till nästa barn. Samlingen varar cirka 30 minuter varpå 

pedagogen talar om att först är det fri lek sedan ska de göra änglar som de ska ställa ut på 

ortens bibliotek.  

 

Vi tackar för oss och känner oss upprymda av denna observation. Vi bestämmer en ny tid för 

att komma tillbaka och göra intervjuer med respektive pedagog. Det ska bli väldigt intressant 

att komma tillbaka för att få intervjua dessa två pedagoger. 

 

4.7 Resultat och analys av intervjuer 
Här nedan är de tre intervjuerna sammanställda så kortfattat som möjligt. En ansträngning har 

gjorts för att det som är väsentligt för undersökningen ska framkomma, samt att resultatet 

skall skapa en tydlig bild för läsaren, vilka metoder som förskolan använder sig av för att 

genom samtal främja talspråkutvecklingen.  

 

 Intervjuer har skett med två förskollärare samt en barnskötare på två olika förskolor. Deras 

namn är fingerade och de har valts att kallas Linn, Helena och Eva. Linn och Helena arbetar 

på samma förskola. Linn är förskollärare och Helena är barnskötare. På den andra förskolan 

arbetar Eva, som är förskollärare. De har alla tre arbetat mer än tjugo år med barn.  

 

• Vilka metoder använder ni er av för att främja barnets språkutveckling och 

varför? 

 

Alla tre respondenterna var överens om att man skulle prata mycket, de kände det som att de 

pratade hela tiden, alla tre menade att det gällde att lyssna också och inte bara prata. Rim, 

ramsor och sång var något samtliga ansåg vara utvecklande. De nämnde också att sagan, hur 

det utvecklar barnens fantasi och tanke, genom att läsa sagor tillsammans med dem. Linn 
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nämnde att kort med olika motiv där barnen fick beskriva bilden med egna ord var 

utvecklande. Att utveckla samtalet med barn genom att ställa följdfrågor, ansåg Eva var 

otroligt viktigt. 

 

• Utifrån vilken teori/vilka teorier arbetar ni? 

 

Ingen av respondenterna arbetar medvetet efter någon teori, Eva nämner några namn- 

Lindahl, Malaguzzi, Pramling, Kierkegaard och Karin Wallin. Eva menar också att man måste 

ifrågasätta sig själv som pedagog och säger att hon har arbetat med många olika metoder för 

att nå barnen. 

 

• Hur skulle ni definiera begreppet samtal?  

 

De tre respondenterna är eniga om att samtalet kan definieras som att man har en dialog och 

samtalet ska ha en betydelse för de inblandade. Det måste finnas en förståelse för vad den som 

pratar säger, samt att den som ska ta in det som berättas, lyssnar ordentligt. Alla tre är även 

överens om att barnen ska vara delaktiga i samtalet.  

 

• Hur använder ni samtalet i er verksamhet?  

 

Eva menar att detta har hon redan svarat på, men svarar ändå att i leken utomhus används 

samtalet, det gäller att fånga stunden här och just nu och det som barnen för tillfället tänker 

på. Det är även viktigt att kunna återknyta vad som har hänt innan på dagen. Helena ser den 

fria leken som viktig, där lär de sig mycket av varandra. De har även berättarpåsar fortsätter 

Helena och i påsen finns ett gosedjur som barnen ska plocka upp och beskriva. Linn menar att 

i den dagliga verksamheten används samtalet hela tiden, till exempel när de byter kläder, 

blöjor på de små, vid måltiderna och när de ska gå på toaletten och så vidare. 

  

• Mäter ni barnets språkutveckling och i så fall hur? 

 

Av samtliga pedagoger får vi svaret att de använder sig av portfolio på saker som barnen gör. 

På Evas förskola används IUP (individuell utvecklingsplan) för att se barnets utveckling, samt 

för att se om de behöver extra hjälp med något. Portfolion är mest för att barnet ska få ett 

minne med sig när de slutar säger Eva. På den andra förskolan svarar Linn att de använder sig 
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av portfolio, men är tveksam om det är för barnets språkutveckling. Men hon menar att på sätt 

och vis syns deras språkutveckling för de berättar om de olika bilder de gjort och man märker 

ju på deras språk att det blir rikare ju längre tiden går, berättelserna blir längre och tydligare. 

Helena såg portfolion som en tydlig dokumentation av barnets språkutveckling, de målar och 

berättar, för att sedan sätta in det i sin portfolio. Nästa gång portfolion kommer fram kan de ha 

glömt vad det är då får man chansen att prata om just det att de växer och ändrar sitt sätt att 

tänka, “det är verkligen spännande och det tycker barnen också“. 

 

• Finns det en tydlig koppling mellan (arbetet) samtalet och barnens 

språkutveckling i verksamheten? Vad anser ni? Har ni märkt någon skillnad på 

elevens tal nu - innan? 

 

Eva menar att man märker ju på ett barn, att det fattas någonting. Man tar reda på vad det är 

och sedan arbetar man på att tillföra barnet det som saknas. Vi påpekar inte när barnet har fel, 

vi uppmärksammar det utan att göra barnet generat, fortsätter Eva. Detta lär sig barnen mer 

på. Genom att lägga en grund för barnets språkutveckling skapar man en medvetenhet, språket 

formar dem. Linn ansåg att barnen har mindre ordförråd nu än för bara tio år sedan. Därför är 

det extra viktigt att lägga fokus på det dagliga samtalet, det är något vi verkligen försöker 

göra, säger Linn. Vi drar oss inte för att söka hjälp utifrån om så behövs fortsätter hon. Linn 

hävdar också att det är viktigt att inte särskilja någon ifrån gruppen utan alla ska få vara en del 

av gemenskapen. 
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5 DISKUSSION 
I diskussionen kommer teorier, resultat med analys och våra egna tankar försöka vävas 

samman. Vi har valt att dela in avsnitten med de underrubriker som använts i 

litteraturavsnittet. Detta för att diskussionen skall vara mer överskådlig samt att kunna knyta 

ihop säcken i slutfasen av vårt arbete. 

5.1 Metoddiskussion 
Vi använde oss av två olika kvalitativa metoder när vi genomförde våra undersökningar, dels 

observationer och dels intervjuer. Denscombe (2000) menar genom att använda sig av 

observationer ser man det som faktiskt händer och vi ville då se hur pedagogerna agerar 

praktiskt i en pågående lärandesituation. För att få en fördjupad kunskap i hur pedagogen 

förhåller sig till detta teoretiskt, har vi även genomfört intervjuer. Vi valde att genomföra två 

observationer och tre intervjuer på två olika förskolor. Kanske hade vi fått en djupare insikt 

om detta ämne om vi hade tillfrågat fler respondenter och eventuellt observerat på fler 

förskolor.  

 

Vårt resonemang om hur många vi skulle intervjua, vilar på Denscombes (2000) argument 

som hävdar att ett mindre antal personer kan ge oss en djupare förståelse kring ett ämne. 

Resultatet av den första observationen kunde, enligt oss, vara annorlunda på grund av 

omständigheterna kring bemötandet och den pedagog som vi egentligen skulle ha observerat. 

På grund av tidsbrist så valde vi att genomföra observationen, dock med en annan pedagog än 

tänkt, och vi känner att resultatet hade kunnat bli annorlunda, men åt vilken riktning kan vi 

inte uttala oss om. Trots allt kom vi till insikt om hur oerhört viktigt ett bemötande är när man 

skapar en kontakt, vilket vi tar med oss ut i vår yrkesverksamhet.  

 

5.2 Diskussion av resultat och analys  

5.2.1 Vikten av samtal 

Gemensamt för våra respondenter var att de använde sig av samtalet varje dag, då de såg det 

som en viktig del i barnets talspråkutveckling. Detta var dock lite varierat under den tid vi 

observerade pedagogerna i praktiken. Under observation 2 var Helena väldigt tydlig mot ett 

av barnen att denne skulle vara tyst för att det var samling. Strömqvist (1992) påpekar även 

hon betydelsen av samtalet: ”vi skall använda oss av språket och beakta helheten. Det talade 

språket är fascinerande och viktigt” (s, 7). Här är vi benägna att hålla med, då vi ser samtalet 

mellan individer som en betydande aspekt för talspråkutvecklingen.  
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Skolöverstyrelsen (1985) menar att samtalet är ett forum där vi skapar en förbindelse samt för 

fram fakta och får respons. Att ha ett språk handlar om identitet - det är genom språket vi blir 

människor. I likhet med Skolöverstyrelsen (a.a) anser vi också att genom att få tillfälle att 

uttrycka sig växer individen som människa. Samtalet genererar också i att man får uttrycka sig 

på olika sätt samt förkovra sig i nya kunskaper. Samtalet är nyckeln till en fortsatt 

talspråkutveckling. För att denna förmåga skall kunna utvecklas gäller det att man har 

grundläggande kunskaper inom kommunikation. Under vår andra observation tystar Helena 

en av eleverna med orden: ”Nu är det samling och då skall det vara tyst”. Detta främjar inte 

barnens talspråkutveckling, utan kan istället vara hämmande. Detta finns det inga påtagliga 

bevis för, utan då hade man nog fått genomföra flera observationer eller intervjuer. Det nyss 

nämnda kan kopplas till Evas uttalande om pedagogers reflektioner kring det egna 

förhållningssättet gentemot barnen, där hon påpekar att man skall reflektera efter varje 

lärandesituation. I denna specifika situation så hade Helena kunnat agera annorlunda och 

istället uppmuntrat barnet till att framföra sitt budskap.   

  5.2.2 Språkutveckling 

Johansson & Svedner (2003) menar att det finns nödvändiga förutsättningar för att språket 

skall utvecklas. Då bland annat den intellektuella utvecklingen som innebär att barnen förstår 

vad orden står för, en nyfikenhet väcks och att de har förmågan att reflektera över de 

händelser som de upplever. Här kan vi koppla samman detta med observation två, där Linn 

och Helena tydliggjorde de olika kroppsdelarnas namn och funktion, genom att de både sa 

ordet samtidigt som de visade de olika rörelserna. Detta anser vi vara en gynnsam 

lärandesituation för den intellektuella utvecklingen.  

 

Johansson och Svedner (2003) poängterar att en avgörande faktor för barnens 

talspråkutveckling, ligger i den miljö som barnen befinner sig i. De vuxna i dess omgivning 

skall stimulera barnen till att utveckla sitt språk. Ett sätt att utveckla samtalet är, enligt Eva, 

att man skall ställa följdfrågor till barnen. ”Varför gör du så, vad ska du göra nu” och så 

vidare. Under observationen av Evas lärtillfälle gav hon oss lysande exempel på hur man 

skulle ställa följdfrågor för att skapa inkörsportar till lärande. I vår metodbeskrivning skriver 

vi att vi vill veta hur pedagogen förhåller sig både teoretiskt och praktiskt. Vi anser här att 

Eva kopplar samman både praktik och teori väl i denna fråga i och med att hon använder sig 

av följdfrågor i sin lärandesituation och sedan påpekar detta under vår intervju.   
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Ett tillfälle till att diskutera med barnen är när man läser en saga [en artefakt] för dem. Eva 

menar att man under sagans gång kan prata med barnen runtomkring berättelsen och förklara 

svåra ord. Eva nämner att vi fortsätter sedan att lära oss under hela livet, då är det bra att ha en 

stabil grund att stå på. Vi anser i likhet med pedagogerna och Vygotskij (1999) att man lär sig 

genom hela livet och på förskolan kan vi lägga grunden inför barnens fortsatta lärande. Linn 

menar genom att när man lägger en grund för barnets talspråkutveckling, skapas det en 

medvetenhet hos barnen, vilket i sin tur leder till att språket formar dem.   

 

Johansson och Svedner (2003) hävdar att om man skall bli en fungerande språkbrukare, så 

måste man veta hur man skall använda sina språkliga resurser. Inte endast just för att kunna 

orden eller grammatiken, utan även för att ha en användning av dessa. Detta begrepp kallas 

pragmatik och är knutet till språkets sociala roll, som Säljö (2000) tar upp:  

”Det mänskliga språket är en unik och oändligt rik komponent för att skapa och kommunicera 
kunskap och dela erfarenheter med varandra och i detta huvudsak sker inom ramen för 
sociokulturella förhållanden” (s, 16).  
 

Här ser vi rim och ramsor som en naturlig del för att lära barn innebörden av olika ord och 

grammatiska kunskaper, vilket vi också fick en bekräftelse på under vår observation där rim 

och ramsor och sånger [artefakter] var en central punkt i lärandet. 

 

Eva och Linn använder sig av IUP, individuell utvecklingsplan, som ett sätt för att se barnets 

utveckling och för att se om barnet behöver fortsatt hjälp inom ett visst område. Detta anser vi 

vara ett bra sätt att fånga barnet redan i början av en problematik och kunna fortsätta att 

utveckla barnets kunskaper. Linn nämner att man märker att deras språk blir rikare desto 

längre tid det går.   

5.2.3 Metoder för språkutveckling 

Vi anser att samtalet har en väldig stor betydelse för barnets språkutveckling och med samtal 

menas det att det sker en tvåvägskommunikation där det finns en mottagare och en sändare, 

och där samtalet har en positiv inverkan på bägge parter. I en lärandesituation kan samtalet ha 

en avgörande betydelse om ny kunskap ska kunna inhämtas, förstås och förankras. Vilket 

stöds av Lärarens handbok (2005) som menar att förskolan ska på ett medvetet sätt skapa och 

utveckla barnets förståelse för de värderingar vi har i vårt samhälle och att de ska kunna 

efterlevas av barnen. 
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Johansson och Svedner (2003) menar att samtalet börjar redan när barnet är nyfött. Där för 

föräldrarna en dialog med barnet, responsen blir då barnets joller och olika former av ljud. 

När barnet sedan börjar använda sig av ord som kan förstås, bör den vuxne i barnets 

omgivning bjuda in barnet till samtal. Detta genom att inte bara korrigera uttalet utan även 

genom att utvidga innehållet så att det uppstår en dialog mellan barnet och den vuxne. Under 

vår observation kunde vi se tillfällen där Eva inbjöd barnet till kommunikation, men samtidigt 

kändes det inte som att det alltid var medvetet eftersom hon vid flera tillfällen bara rättade till 

ordet och fyllde i orden i barnets ofullständiga mening. Under den andra observationen där 

Linn och Helena hade olika aktiviteter vid en samling, var det på deras villkor som samtalen 

ägde rum. Vid ett tillfälle när ett barn ville säga något, blev det tystat med förklaringen att nu 

är det samling, då ska det vara tyst. Här är ett tydligt exempel på att om man konsekvent 

nekar barnet tillfälle till att samtala, så kan barnet bli hämmat, vi är dock medvetna om att just 

detta fall kanske inte var så, eftersom vi bara observerade vid ett tillfälle.   

 

Johansson och Svedner (2003) anser att det finns bra och dåliga samtal och där är vi benägna 

att hålla med. Vad vi menar här ska vi förklara med hjälp av två exempel från våra 

observationer. Den första observationen visade Eva genom att tala nedlåtande till barnet då 

barnet inte ville gå på toaletten utan ansåg att “det kissiga var borta”. Det nedlåtande svaret 

fick barnet att rusa därifrån. Under andra observationen tystar Helena barnet i samlingen då 

denne ville säga något. Vi anser att det kan få negativa konsekvenser i de båda fallen. Det kan 

leda till att barnen inte vågar tala om sina behov eller upplevelser med risk för att bemötandet 

kan bli nedlåtande eller rent av ignorerat. Pedagogerna upplever att det finns kopplingar 

mellan samtalen och talspråksutvecklingen, men att de inte konsekvent använder de metoder 

som de nämner i intervjuerna. Där de påstår att de hela tiden ”pratar och pratar” för att främja 

barns talspråksutveckling.  

 

Lindö (1998) skriver om läsning på talets grund [LTG] vars röda tråd är att utgå ifrån barnens 

egna upplevelser och iakttagelser. Barnen får med denna metod, tillsammans med pedagogen, 

möjlighet att utveckla sitt ordförråd och en hjälp att förstå olika begrepp. Genom att använda 

sig av LTG-metoden anser vi också att den lingvistiska medvetenheten kan främjas. Permer 

(1987) menar att lingvistisk medvetenhet, (att kunna byta uppmärksamhet från språkets 

innehåll till formen) är en förutsättning för att barnet senare ska kunna läsa och skriva.   

 

Alla respondenterna var överens om att man måste prata mycket och de menade att det kändes 
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som att de pratade hela tiden. Redan här hörde vi en varningsklocka ringa, vi undrar då, bara 

för att man som pedagog pratar hela tiden betyder det att man inte främjar barnets 

talspråksutveckling? De var också överens om att man skulle inte bara prata utan man skulle 

lyssna på vad barnet verkligen sa. Under observationerna kunde vi se att de lyssnade på alla 

barnen, men det var på frågor som redan hade sina givna svar. Ger det signaler till barnen att 

det finns rum för diskussioner som grundar sig på barnens intressen och erfarenhet? Lindö 

(1998) hänvisar till Runesson som menar att: 

Elever som under många år i undervisningen endast har mött frågor som har ett (rätt) svar och 
den kunskap som de har haft med sig in i undervisningen aldrig har efterfrågats, upplever helt 
naturligt en förvirring, då detta mönster bryts (s.80). 
 

 
Vi ser också att rim och ramsor samt sånger kan vara en god grund för att främja 

talspråkutvecklingen, eftersom vi tror att olika kunskaper lättare kan inhämtas med glädje och 

entusiasm. Detta i likhet med våra respondenter som var överens om att det var bra metoder 

för främjandet av barnets talspråksutveckling.  

 

Fast (2001) beskriver också hur sagor, berättandet, rim etcetera är en guldgruva för att barnets 

talspråksutveckling ska stimuleras på bästa sätt. Även om de inte förstår alla orden kan de 

genom helheten få en förståelse. När vi observerade Linn och Helena i samlingen med barnen, 

kunde man se glädjen hos barnen dels när de sjöng men också när de sa olika ramsor, alla 

barnen deltog aktivt. Likaså när barnen fick beskriva sina bilder som föreställde olika motiv 

av barn i olika sinnesstämningar. Vi anser här, i likhet med pedagogerna, att det är positivt att 

använda sig av de olika artefakter som vi har nämnt, för att främja barnens verbala utveckling.  

I relation till litteraturen, observationerna, intervjuerna och vi själva, är rim och ramsor, sagor 

och sång något som skall ha en stor del i den dagliga verksamheten. Vi anser här att barnen 

fick en chans att använda sig av appropriering för att kunna inhämta ny kunskap och att 

använda sig av de redan befintliga erfarenheterna för att vidareutvecklas sin kunskap.   

Linn lovordade korten med bilder som beskrev olika motiv och företeelser som en mycket bra 

metod för att främja barnets talspråkutveckling. Vi håller verkligen med i och med att det blir 

synliggjort då barnet använder sig av sina egna erfarenheter för att beskriva en händelse eller 

en företeelse. Pedagogen kan då få syn på vad barnet redan besitter för kunskaper om sin 

omvärld. Pedagogen får också chans att se ur vilket perspektiv barnet ser bilden, denne 

kanske ser något helt annat än det som pedagogen tror. Här vill vi framhålla variationsteorin 

som utgår ifrån att kunna se saker och ting ur olika perspektiv. Holmqvist (2006) menar att 

genom samtal om olika objekt lär vi oss att se saker och ting från olika håll, vilket leder till att 
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vi som pedagoger får se hur varje enskilt barn uppfattar samma objekt, på deras unika sätt. 

Detta skapar en medvetenhet även hos barnen om att alla ser saker och ting ur olika 

perspektiv, fast att det gäller samma objekt.    

5.3 Slutsatser med sammanfattning 
I detta avslutande kapitel kommer vi kortfattat beskriva de slutsatser vi fick utifrån vår 

undersökning samt att göra en sammanfattning av våra resultat. Slutsatserna kommer att delas 

upp i tre underrubriker som kan härledas till vårt syfte.     

5.3.1 Vilka metoder använder pedagogerna sig av för att utveckla barnens 
talspråksutveckling?  

De metoder som pedagogerna ansåg vara stimulerande för barnens talspråksutveckling var 

rim och ramsor, sånger, berättarpåsar samt sagor. Korten som användes under observation 2 

var också en metod som de valde att arbeta fortlöpande med. Litteratur som vi fann kopplat 

till detta påstående fann vi både hos Fast (2001) som menade att rim och ramsor var en 

guldgruva för att stimulera den språkliga medvetenheten hos barn, och hos Svensson (2005) 

som menar att en lekfull och entusiastisk pedagog kan motivera barnen i större grad till 

utveckling, vilket vi också kunde se under observation 2, då pedagogerna gav barnen sin fulla 

uppmärksamhet.  

 

Under intervjun och observationen med Eva påpekade hon att följdfrågor var en stor del i 

verksamheten och detta kunde observeras under flertalet tillfällen. Dock fanns det brister hos 

pedagogerna, som uttryckte sig såsom i att tysta ner barnen, ignorering av frågor samt 

nedlåtande svar. Säljö (2000) nämner att man lär sig i samspel med andra, det vill säga att 

man låter alla barnen diskutera och komma till tals i olika situationer. Man skall även ta 

hänsyn till varje barns individuella utveckling och vi, litteraturen och pedagogerna kan inte 

nog poängtera hur viktigt detta är.  

5.3.2 Upplever pedagogerna att det finns någon tydlig koppling mellan det dagliga samtalet 
och barnens talspråksutveckling i verksamheten och varför? 

Alla tre pedagoger kunde se en tydlig utveckling från det barnet börjar på förskolan och fram 

tills några månader senare. Detta var något som vi själva inte kunde se, då vi endast 

observerade vid ett tillfälle. Dock var resultatet från intervjun tillräcklig för att vi skulle kunna 

skapa oss en uppfattning om att det fanns en tydlig medvetenhet hos pedagogerna om 

kopplingen mellan det dagliga samtalet och barnets talspråksutveckling. Vidare kunde man i 

intervjuresultaten konstatera att samtliga pedagoger ansåg att det var viktigt att främja 
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talspråksutvecklingen dels för att en del barn var i stort i behov av att bygga på sitt ordförråd 

då de kom till förskolan och dels var det en pedagog som menade att barnens ordförråd idag 

är mycket sämre än vad det var för tio år sedan. Varpå hon ansåg att det var extra viktigt att 

främja barns talspråksutveckling idag.  

 

Arnqvist (1997) hänvisar till Chomsky som hävdar att man inte kan undgå att utveckla ett 

språk, eftersom hjärnan är byggd för att man skall kunna lära sig detta. Johansson och 

Svedner (2003) menar att samtalet mellan den vuxne och barnet börjar redan vid skötbordet, 

där barnet använder sig av joller, gurgel med mera och den vuxne svarar då på detta tilltal. 

Efter en tid då barnet har börjat använda sig av verbala uttryck som den vuxne kan förstå, 

finns det all anledning till att utveckla samtalet genom att utvidga hela innehållet, vilket kan 

ske genom bland annat följdfrågor och de didaktiska frågorna –vad, hur och varför. 

 

5.3.3 Dokumenteras barnets talspråksutveckling och vilka metoder tillämpas i så fall?  

Eva använder sig av den individuella utvecklingsplanen och detta med syfte i att fånga de 

barn som är i behov av hjälp. Linn anser att ”man märker om de blir bättre och bättre”. Helena 

arbetar med portfolio, där barnen sätter in olika saker som de gjort varpå de tas fram lite då 

och då för att bearbetas. Vi fann ingen litteratur kopplat till denna fråga och när pedagogerna 

svarade knapphändigt på denna fråga, så fann vi att vi inte kunde vidareutveckla denna fråga i 

våra resultat. 
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6. SAMMANFATTNING  
Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på vilka metoder pedagogerna arbetar 

med ute i verksamheten för att främja barns talspråksutveckling. Våra frågor har kretsat kring 

vilka metoder man använder och om det förs någon slags dokumentation över barnens 

talspråksutveckling. För att få svar på våra frågor har vi använt oss av de kvalitativa 

metoderna intervju och observation.  

 

Vi har vid två tillfällen observerat pedagoger direkt i en lärandesituation samt intervjuat tre 

pedagoger, vid tre olika tillfällen, där det för oss har ställts relevanta frågor kring ämnet. De 

tre pedagogernas svar skilde sig inte nämnvärt från varandra utan de var relativt eniga om hur 

de arbetar för att barnen skulle utveckla sitt verbala språk. Vi är medvetna om att de svar och 

resultat vi har fått inte kan representera alla förskolor.  

 

Då vi ej har funnit någon relevant litteratur som tar upp dokumentation om just 

talspråksutveckling, ser vi att det är svårt att kunna vidareutveckla frågan och vi vill även se 

att detta skall uppmärksammas mer och att det skall få ett erkännande och bli en naturlig del i 

förskolans verksamhet. Vi blev konfunderade över att samtliga pedagoger ej arbetade 

medvetet efter någon teori, utan hänvisade till deras erfarenheter.   

 

Vi har under vår lärarutbildning fått lära känna olika teoretiker som hela skolsystemet är 

uppbyggt efter varför vi ställer oss frågan, hur detta kan vara totalt okänt ute i verksamheten. 

Vi kan bara hoppas att vi fått annorlunda svar på detta om vi hade utvidgat vår undersökning 

till fler förskolor samt använt oss av fler respondenter. 

 

Vi ser att samtalet har en naturlig roll i förskolan och vi undrar då om samtalet har en lika stor 

roll i skolan? Detta perspektiv ser vi som en intressant uppföljning på vårt eget arbete.  
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 (Bilaga 1) 

Informationsbrev 

Vi är två studenter som läser på lärarutbildningen, Högskolan Kristianstad. Vi skriver nu vårt 

examensarbete som handlar om vilka metoder pedagoger använder för att främja barnens 

språkutveckling. 

 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka olika metoder samt om hur ni arbetar för att 

främja barnens verbala språk. Samtal mellan pedagog och barn är en väldigt viktig del i 

yrkesutövningen och det skall strävas emot att varje barn utvecklar sitt talspråk.  

Vi kommer dels att använda oss av intervjuer och dels av observationer för att undersöka 

detta. Det är endast ni pedagoger på förskolan som kommer att bli observerade och 

intervjuade, då det är ert arbete som vi sätter i centrum för vår undersökning. 

 

Ert deltagande är högst frivilligt och ni kan avbryta utan att nämna någon speciell anledning 

och detta kommer inte att ha någon betydelse för uppsatsens slutgiltiga resultat. Med det 

menar vi att om samarbetet avbryts av någon anledning, finner vi det lämpligast att uppsöka 

en annan förskola. Det kommer att vara fullständigt anonymt och vi kommer att fingera alla 

namn och ortsplatser. Materialet som vi får fram under undersökningarna kommer vi att efter 

avslutad kurs radera och förstöra. Det är endast de som arbetar med denna studie som kommer 

att ha tillgång till konfidentiella material.  
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(Bilaga 2) 

Intervjufrågor 

 

Vilka metoder använder ni er av för att främja barnets språkutveckling?  

 

Utifrån vilken/vilka teori/teorier arbetar ni? Varför? 

 

Hur skulle ni definiera begreppet samtal? Innebörd.  

 

Hur använder ni samtalet i er verksamhet? Ex. tjata, berömma med mera. 

 

Mäter ni barnets språkutveckling och i så fall hur? Dokumentation eller dylikt?  

 

Finns det en tydlig koppling mellan (arbetet) samtalet och barnens språkutveckling i 

verksamheten? Vad anser ni? Har ni märkt en skillnad på elevens tal nu – innan? 
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(Bilaga 3) 

• Vilka metoder använder ni er av för att främja barnets språkutveckling?  

Prata, prata hela tiden, men sedan får man inte glömma bort att lyssna på barnen. Det skall 

vara en dialog mellan mig och barnet som jag pratar med. Här spelar även kroppsspråket in 

om exempelvis ett barn inte kan tala eller uttrycka sig. Blicken och att läsa av barnet och 

försöka förstå vad hon/han menar. Ställa följdfrågor – vad menar du? Hur – kan du visa mig? 

Samma metoder gäller för både yngre och de äldre eleverna.  

 

Även om barnen har talfel eller dylikt, så skall jag ställa följdfrågor till dem. Jag känner att 

man inte skall bedöma det som de har att säga. Vissa saker för man hålla ner och vissa saker 

får man hålla upp. Man skall inte peka ut något eller någon elev, men man skall förtydliga det 

som barnet har svårt för. Man vill gärna att dem skall lära sig.  

 

En metod är även att läsa tillsammans med barnen. Rim,  ramsor, sjunga, allt! Allt där man 

använder sig av orden. Sen får man gärna blanda. Man kan sjunga utomhus, man kan ta in 

sakerna inomhus och leka med orden. Bara rimma, inga färdiga ramsor. ”Nonsensord.” Man 

får inte glömma vardagen. Till exempel när jag byter blöjor, så pratar man under tiden och har 

ögonkontakt. Man får inte glömma att ge sig tid att lyssna. Man skall inte heller ta orden ur 

mun på barnen, utan låt dem tala färdigt och komma på det ord som de sökte vid detta tillfälle.  

 

• Utifrån vilken/vilka teori/teorier arbetar ni? Varför?  

”Ifrågasätta mig själv som pedagog.”  

Lindahl – småbarnsmetodik. 

Malaguzzi. Pramling. Kierkegaard. Karin Wallin  

Har inte läst så mycket om detta, utan har mer läst om allt om metoder. Har jobbat rätt mycket 

med olika metoder för att nå barnen, men har inga speciella teorier som jag utgår ifrån.  

 

• Hur skulle ni definiera begreppet samtal? Innebörd. 

Samtal är att ha en dialog. Ett samtal är helt utan krav. Någonting som man gör tillsammans. 

Det skall vara ett givande samtal. Jag vill att barnen skall vara delaktiga. Jag vill ge dem något 

som de har nytta av och jag vill se att de förstår vad jag försöker föra fram till dem.  
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• Hur använder ni samtalet i er verksamhet? Ex. tjata, berömma med mera. 

Detta har vi ju diskuterat precis. [Se första frågan]. Fånga stunden. Ute på gården när 

vi leker tillsammans. Det som rör oss just nu, det som vi gör just nu. Det som barnen 

har i huvudet, vad de tänker på för stunden. Jag ställer frågor som gör att de får 

fundera själva och få fram ett svar på detta. Det är viktigt med återknytning. Att de 

själva kommer till mig och nämner en sak som vi gjort tidigare på dagen. ”Vad gjorde 

vi, hur blev det”? Spontanitet och rim, ramsor, det vardagliga.  

  

• Mäter ni barnets språkutveckling och i så fall hur? Dokumentation eller dylikt?  

Vad jag vet så mäter vi inte barnens språkutveckling här. Dokumentation har vi inte ”riktig”, 

men vi har en slags portfolio. Vi arbetar med IUP, så man kan fånga de barn som är i behov 

av hjälp. Däremot så dokumenterar vi när de har sin egen samling. Då dokumenterar vi vad de 

säger och sätter in det i deras pärmar [som de får när de slutar]. Detta så att de sedan kan gå 

tillbaka och utforska dem. Ett minne över deras tid på förskolan, att de tas ner då och då och 

så att de får titta i dem. De får pärmen när de slutar. Vi dokumenterar på sätt och vis deras 

språkutveckling.  

 

• Finns det en tydlig koppling mellan (arbetet) samtalet och barnens 

språkutveckling i verksamheten? Vad anser ni? Har ni märkt en skillnad på 

elevens tal nu – innan? 

Man märker ju på ett barn som kommer ny till förskolan, att det fattas någonting. Man vill ta 

reda på vad det är som fattas och sedan tillföra detta till barnet. Man vill skapa ett skinn till 

barnet, så man vet hur det skall röra sig. Man måste se hur det ser ut för just det barnet och 

anpassa sig efter det. Man märker på de barnen som ”talar illa” att om man uppmärksammar 

dem utan att genera dem så lär de sig mycket mer än om man hade påpekat deras ”fel”. Skapa 

en medvetenhet. Ge barnet ett gemensamt språk. Lägga en grund för barnet och språket 

formar dem.  
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(Bilaga 4) 

Intervju 2 

Här följer intervjun i sin helhet med förskolepedagogen Linn. 

 

• Vilka metoder använder ni er av för att främja barnets språkutveckling?  

Linn - Jaa, man sjunger ju åh, ja vi säger ju olika ramsor med rim förståss, det är himla bra 

faktiskt. Sen har vi ju korten, ja det såg ni ju när vi hade samling förresten. Dom är jättebra, 

dom innehåller ju många olika sinnesstämningar som barnen får bekanta sig med åh får 

utrycka om ni förstår vad jag menar. Det kan vara nån som är jätteledsen för något eller arg, 

det tycker dom är spännande åh de flesta tycker dom här korten är jätteroliga, i början är det 

ju svårt för vissa men vi så att säga tar det steg för steg vet ni. - En del är ju blyga men det är 

ju viktigt att kunna tala inför gruppen så vi använder oss av korten ganska ofta faktiskt. 

  

• Utifrån vilken/vilka teori/teorier arbetar ni? Varför? 

Linn - Jaaa, nån teori arbetar vi inte efter det är jag för gammal för, det är ju många års 

erfarenhet, ni vet…. som man går efter liksom. Jag vet inte riktigt vad jag ska svara…. man 

har lärt sig med tiden liksom vad det är som gäller, usch det var ingen lätt fråga det här…, vi 

tar nästa tycker jag haha (skratt) 

 

• Hur skulle ni definiera begreppet samtal? Innebörd.  

Linn - Jaaa ni, det skulle jag nog villa sammanfatta med ett enda ord åh de e 

tvåvägskommunikation, det gäller liksom att när man samtalar att både lyssna åhh… ja göra 

sig förstådd faktiskt annars är det ju inget samtal anser jag i alla fall, om jag ska va ärlig så 

kan det ibland bli ganska drygt…., men det är viktigt det är ju därför vi är här liksom…här för 

barnen, menar jag. 

 

• Hur använder ni samtalet i er verksamhet? Ex. tjata, berömma med mera.  

Linn - MMMM, nog får man tjata allt….(skratt) men jag kallar det upprepning man får 

liksom nöta in saker, men vi rättar dom aldrig vi säger ju det rätta så de hör, förstår ni? Beröm 

det ger vi dagligen flera gånger, - jag tycker de är viktigt att berömma åh tala om att de är 

duktiga, alla har nåt vet ni, det ska ni tänka på när ni kommer ut i arbetslivet och alla barn kan 

ha dåliga dagar för det kan ju vi…eller hur? Vi pratar ju hela tiden.. När vi ska äta eller dom 

ska klä sig eller också kan vi bara sitta ner och prata om vad som helst. Faktiskt har vi byggt 
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upp en affär här på förskolan, det kan ni tro dom tycker är roligt… jag har gjort pengar och vi 

har tagit hit riktiga förpackningar ni kan tro de lär sig mycket av det faktiskt inte bara olika 

nya ord utan vi får in lite matte… två flugor i en smäll liksom (skratt) 

 

• Mäter ni barnets språkutveckling och i så fall hur? Dokumentation eller dylikt?  

Linn - ja ni… hur mäts den? - man märker ju att de blir bättre och bättre. Jag vet inte riktigt 

om den här portfolion vi har kan räknas in …nää eller…vänta lite det är klart när de berättar 

och så så ..ja då märker man ju att det blir längre berättelser liksom ..förstår ni? Alltså det jag 

menar är att det blir längre meningar med fler ord, vet ni. Annars har vi ju inte det 

dokumenterat, det är ju nåt som märks att de utvecklas alltså. 

 

• Finns det en tydlig koppling mellan (arbetet) samtalet och barnens 

språkutveckling i verksamheten? Vad anser ni? Har ni märkt en skillnad på 

elevens tal nu – innan?  

Linn - Man märker när barnen kommer till oss att deras ordförråd har blivit sämre de senaste 

tio åren faktiskt… jag vet inte riktigt vad det beror på men jag tror att de är all stress i dagens 

samhälle. Tiden räcker liksom inte riktigt till å så alla dessa aktiviteter som föräldrarna drar 

iväg på, ofta är det så att när de hämtar sina barn som då har kanske varit här mellan 8 å fem 

åker iväg på nåt, det kan va fotboll eller nåt.. , ja jag vet inte om det är så bra sen när dom 

kommer hem är det väl tv-n som gäller det hinns inte med nåra samtal hemma eller hinns 

förresten …föräldrarna orkar väl inte. Vi försöker här i alla fall göra allt för att deras 

språkutveckling ska gå bra å man märker faktiskt redan efter ett par månader förändringar hos 

de flesta så de måste vi ju göra bra(skratt) faktiskt så är det nåt barn som har speciella 

problem så är vi inte främmande för att söka experthjälp man måste ju hjälpas åt liksom… 

Det gäller ju att vidareutveckla det som barnen säger så att de lär sig liksom. Jaha , har ni fått 

svar på era frågor nu. Det hela är ju en process alltså… barnens språkutveckling å det är 

faktiskt en glädje att se när de utvecklas för de gör dom.  
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 (Bilaga 5) 

Intervju 3 

 

• Vilka metoder använder ni er av för att främja barnets språkutveckling?  

Helena - Oj det är många saker, vi har sagopåsar tillexempel, i dom finns det djur som de ska 

beskriva eller också berättar vi tillsammans om dem det är ju inte säkert att det vet vad det är 

för djur alla gånger… förstår ni. Vi sjunger också jättemycket det tycker dom är så roligt, sen 

är det ju rim och ramsor förståss åh… när dom leker själva så lär dom sig mycket av varandra 

vet ni. Vad ska jag säga mer..hm.. Jaa vi pratar väldigt mycket med barnen, om allt möjligt 

förståss jag tycker ibland att det känns som att man pratar hela tiden ja det gäller ju att lyssna 

också på de små människorna, dom har mycket att prata om faktiskt riktigt finurliga kan dom 

va faktiskt..(skratt) sen har vi ju våra sagopåsar de tycker dom om månnitro, under tiden som 

vi berättar sagan tar vi upp olika föremål som sagan handlar om….förstår ni Det blir mycket 

prat runt dom sagorna å så vill dom ju titta och känna på föremålen åh så där. - jaa vad mer 

ska jag säga, vad var det mer för frågor ni hade?  

 

• Utifrån vilken/vilka teori/teorier arbetar ni? 

Helena - Nää..teori säger ni……nä det vet jag faktiskt inte alls vad jag ska svara på den inte 

Kan vi ta nästa fråga kanske(haha)Nä men faktiskt är det så att man lär sig ju efterhand liksom 

hur man ska göra, böckerna är ju inte som verkligheten om man säger.. 

 

• Hur skulle ni definiera begreppet samtal? Innebörd. 

Helena- Ja… samtal för mig är att man måste vara i alla fall två som delar något alltså en som 

pratar och en som lyssnar, det är viktigt. Det kan ju handla om allt möjligt faktiskt, något som 

man behöver få reda på av barnen tillexempel, eller något som de själva vill ha svar på det är 

viktigt att föra många samtal med barnen så ser jag det i alla fall . 

 

• Hur använder ni samtalet i er verksamhet? Ex. tjata, berömma med mera. 

Helena - Ja det gör vi ju hela tiden tycker jag., det är ju när vi byter blöjor på de små så 

berättar man ju liksom hela tiden vad vi gör Sen är det ju när vi äter, klär på oss när vi ska gå 

ut, och i samlingen försöker vi ju göra saker så alla får vara med och prata eller i alla fall vill 

vi att de ska säga nåt, det är ju vikigt att kunna prata i grupp så det tränar vi på redan nu 
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liksom. Det är klart att man berömmer, dom behöver höra att dom är duktiga det sporrar dom 

att göra lite till, vi försöker faktiskt att ta fram det som är positivt i varje barn, man vinner 

inget på att klanka ner på dom små liven. Det är klart att det måste ju finnas gränser för vad 

man får och inte får men det är ju socialträning kan jag tycka… nä nu kom vi lite utanför 

ämnet va? Det är lika bra vi går till nästa så kanske jag kan komma på nåt mer sen om den här 

frågan. 

 

• Mäter ni barnets språkutveckling och i så fall hur? Dokumentation eller dylikt?  

Helena- Ja, dels dokumenterar vi det här uppe i hjärnkontoret,(haha) men barnens egen 

portfolio är ett väldigt tydligt exempel tycker jag för dom…, barnen alltså sätter ju in olika 

saker som de gör och sen tar vi ju fram den emellanåt åh där kan man se tydligt, för ibland har 

dom ingen aning om vad det är dom gjort då pratar vi om det å ibland kommer de ihåg, eller 

också hittar de på nåt nytt och då ser man en tydlig utveckling i deras berättande, det blir mer 

sammanhängande när dom berättar åsådär… Man märker att dom kan fler ord och … ja jag 

vet inte mer vad jag ska säga om det faktiskt. 

 

• Finns det en tydlig koppling mellan (arbetet) samtalet och barnens 

språkutveckling i verksamheten? Vad anser ni? Har ni märkt en skillnad på 

elevens tal nu – innan?  

Helena - Alltså det finns en skillnad faktiskt, man märker att de utvecklas här hos oss. Det var 

en pojke som började för… kan det va kanske ett halvår sen…? Jo det var det åh han kunde 

inte mycket kan jag säga det var pekfingermetoden faktiskt , så vi fick lägga in högsta växeln 

där, vi uppmärksammade honom hela tiden och uppmuntrade honom verkligen att delta i alla 

samtal vi hade med barnen, åh det har verkligen gett frukt kan jag säga. Jag kan också säga att 

vi jobbar ju i arbetslag och stöttar och hjälper varandra då blir det lättare att se vad vi ska göra 

åhh sådär. 

 

 

 

 

 

 

 

 


