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 Abstrakt 
Vi har genomfört en kvalitativ studie med intervjuer som verktyg för att få åtta 

pedagoger att beskriva sina uppfattningar om arbetet med barns 

språkutveckling och den språkliga medvetenheten i förskolan. 

Undersökningen visar att språket är en viktig faktor i barns interaktion med 

andra människor. Barn har i dag i förskolan tillgång till en mängd olika 

utrycksformer som hjälper till i utvecklingen av deras språk och deras 

språkliga medvetenhet. Resultatet i studien visar på likheter samt variationer 

av pedagogers uppfattningar om barns språk. Vi har skapat fyra kategorier ur 

essensen från svaren som kommit från våra frågeställningar. Kategorierna vi 

har funnit är pedagoger som en stödfunktion för språkutveckling, högläsning som en 

arbetsmetod, pedagogen som en språklig utmanare och lek – en källa till 

kommunikation och språkutveckling. Resultatet av svaren i vår undersökning 

visar att våra respondenter ser sig själva som viktiga och engagerade 

pedagoger, och att de anser arbetet med språk har stor betydelse i förskolan. 

Det är i förskolan som grunden läggs för barns kommande läs och 

skrivinlärning, där språket har en viktig funktion. Alla respondenter visar att 

de är medvetna om hur viktigt det är med skriftspråket och dess koppling till 

det talade språket. I vår bakgrund beskrivs detta begrepp som litteracitet. 

 

Nyckelord: förskola, språklig medvetenhet, språk, fenomenografi, 

uppfattningar. 
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 Inledning  
Förskolan har en central roll i att stödja alla barn som deltar i verksamheten, i 

deras språk-, tanke- och kunskapsutveckling, och alla barn har rätt att utveckla 

en förmåga att delta i demokratiska processer (Bjar & Liberg, 2003). Här har vi 

och alla andra verksamma i förskolan ett stort ansvar och i läroplanen för 

förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010) finns tydliga mål för hur vi ska arbeta.  

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och 

begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med andra (Lpfö 98, reviderad 2010). 

 

Enligt våra erfarenheter i vårt arbete som barnskötare inom förskolan och även 

under vår verksamhetsförlagda utbildning, har vi sett att det råder delade 

meningar om hur man ser på arbetet med förskolans arbete gällande barns 

språkutveckling. Ett intresse har väckts hos oss och vi är därför intresserade av 

att undersöka olika uppfattningar om barns språkutveckling i förskolan. Vår 

uppfattning är att det arbetet har stor betydelse och vi vill lyfta ämnet genom 

denna undersökning. Dagens barn tillbringar ofta mycket tid i förskolan under 

sina första år och därför tycker vi det är viktigt att det arbetas aktivt och 

medvetet med språket. Vi måste ge barnen de bästa förutsättningarna att ha ett 

fungerande språk när de kommer till skolan. 

 

Enligt Hagtvet (2004) är lek och dialog två viktiga delar för barnens 

språkutveckling. Leken skapar förutsättningar för pedagogiskt arbete och 

samtalen med de vuxna ger upplevelserna en innebörd. Hagtvet anser att 

språkstimulering och en människas utveckling är två sidor av samma sak; 

genom dialogen förmedlar den vuxne sociala koder och tolkningar av världen. 

Det skriver även Svensson (2009) om, att språket är en stor del av 

identitetsutvecklingen. Huvudsakligen har språket en social funktion och har 

en stor inverkan på vårt sätt att tänka. Detta visar återigen på hur viktigt det är 

att pedagogerna finns med och finns till hands för barnen och hur stor vår 

uppgift kommer att bli. När man talar om språk menar man enligt Svensson 

vanligtvis tal- eller skriftspråk och det är dessa vi till störst del intresserar oss 

för i denna undersökning. 

 

Vi vill genom denna undersökning ta reda på vilka uppfattningar åtta 

pedagoger verksamma inom förskola kan ha om barns språkutveckling, den 

språkliga medvetenheten och sitt eget arbete med barnens språkutveckling och  

den språkliga medvetenheten. 
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 Bakgrund 
Här i bakgrunden kommer vi att ge en beskrivning av begreppen språk och 

emergent literacy (på svenska litteracitet). Vi kommer även att belysa aktuell 

forskning som handlar om språkutveckling och språklig medvetenhet hos barn 

och pedagogers arbete med språkutveckling och språklig medvetenhet i 

förskolan. Vygotskij (1934) ser på språk som något som ständigt sker i samspel 

med andra människor. Vi ser arbetet med språk i förskolan som en stor del i 

vårt kommande uppdrag som förskollärare. Vi är väl medvetna om att det 

finns fler teoretiker än Vygotskij, men vi har valt att fokusera endast på hans 

teori. 

 

Språket 

Enligt Svensson (2009) innefattar språk bl.a. talspråk, skriftspråk, teckenspråk, 

punkskrift samt kroppsspråk. Svensson beskriver tal som ett samspel mellan 

den som talar och den som lyssnar. Hon beskriver att språket har olika former, 

den första formen är fonologi, och det betyder att det är läran om språkljuden 

som är de minsta beståndsdelarna i orden. Andra formen är morfologi, och det 

handlar om hur orden bildas. Den tredje formen är syntax som beskriver hur 

ord tillsammans bildar satser.   

 

Språk är enligt Säljö (2010) något som vi använder för kommunikation och 

lärande. Språket är en förmåga som vi kan använda oss av för att både ta till 

oss kunskap och delge andra av våra erfarenheter. Vi kan använda oss av 

tidigare erfarenheter, tolka beskrivningar och ta instruktioner för att sedan 

använda detta praktiskt. Redan som väldigt liten finns barnet med i den 

sociala kontexten där kommunikation ständigt förekommer. Barnet lär sig 

tidigt vad som är intressant och värdefullt i allt som kommuniceras runt dem. 

Det som barnet och även alla andra lär sig genom sociala sammanhang kallar 

Vygotskij enligt Säljö för det sociokulturella perspektivet.  Det handlar om vad 

man lär sig snarare än om man lär sig. Fastän lärandet sker i sociala 

sammanhang är det en individuell process som sker inom varje människa. 

Eftersom kommunikation är en sådan viktig del av barnets språkutveckling 

kan man aldrig enligt Vygotskij kommunicera för mycket, varken bland barn 

eller vuxna. Det gäller dock att ha en tydlig kommunikation med en rik 

variation så barnet kan tillgodogöra sig så mycket som möjligt. Säljö skriver att 

när barn kommunicerar om vad som sker i samspelet i deras lek tar de hjälp av 

tidigare erfarenheter som de fått i interaktion med andra barn och vuxna. 

Detta visar tydligt vad viktig social interaktion är för barns språkliga 

utveckling. Enligt Vygotskij (1934) är språkets viktigaste funktion den 

kommunikativa. Språket är i första hand ett verktyg för social samvaro och ett 

sätt att skapa förståelse. Det kan dessutom ses som att i språket finns både 

funktionen av kommunikation och funktionen av tänkandet. Allt går på så sätt 

ihop och har betydelse för varandra. Språket har en viktig funktion för 
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människan när det handlar om förståelse och om att överföra sina tankar och 

erfarenheter till sina medmänniskor och kan ses som en arbetsprocess. 

Vygotskij skriver vidare att barn redan från födseln utvecklas i interaktion 

med föräldrar och andra vuxna som använder det talade språket dagligen runt 

barnet. Det visar på hur viktigt det är att det lilla barnet har andra människor 

runt sig när det växer upp, människor som aktivt använder ett språk. 

 

Litteracitet 

Emergent literacy är ett begrepp som enligt Hagtvet (2004) används för att 

beskriva de kunskaper barn har om läs- och skrivfärdigheter, redan långt 

innan de lär sig läsa och skriva på riktigt. Det kan handla om allt från 

låtsasläsning (även kallat nonsensläsning) till att de ställer frågor om 

skriftspråket. Enligt Björklund (2008) däremot handlar inte litteracitet bara om 

språk och språkutveckling. Någon form av språk är en förutsättning, men då 

gäller det att språket har en koppling till litteracitet. Allt som har med texter, 

läsning och skrivning att göra kan kopplas till litteracitet. Vi tänker att detta är 

sådant man ofta ser i förskolan och hur viktigt det är att vi uppmuntrar detta 

beteende som ibland ses som nonsens. När man pratar om litteracitet och de 

yngsta barnen i förskolan, handlar det om hur man med bl.a. tecken och bilder 

arbetar med det som sedan ska leda till att skriva och läsa. Förskolans fysiska 

och sociala miljö bidrar till att barnen dagligen erfar, erövrar och uttrycker 

litteracitet. Det har tidigare inte varit så stort fokus på läs- och skrivinlärning i 

förskolans värld, men i och att med att förskolan fick en egen läroplan uppstod 

ett annat synsätt på vikten av att även i förskolan arbeta med detta (Björklund, 

2008).  Vidare skriver Björklund att litteracitet kan ses som en social praktik, då 

barnen genom interaktion med sin omgivning lär och utvecklas från sin första 

dag i livet. Barnen får i förskolan möjlighet att möta olika former av litteracitet 

och lära sig hur de kan användas. All denna kunskap får barnen med sig från 

förskolan och kan sedan använda sig av när de börjar skolan och sedan ska ut i 

samhället.  

 

Damber, Nilsson och Olsson (2013) har i sin undersökning studerat 

litteraturläsning i förskolan. De har kommit fram till att den språkliga 

medvetenheten har olika dimensioner och alla dimensioner kompletterar 

varandra när barnen når medvetenhet. Läsning är en aktivitet som utvecklar 

barnens litteracitet som lägger grunden för barnens kommande skriftspråk. Att 

barnet får en relation till skriftspråket när de är i förskolan, är extra viktigt för 

de barn som inte får litteracitetstimulans hemma. Barnen behöver lära sig vad 

en text kan användas till och att läsning kan ge kunskaper om omvärlden och 

andra människor. Därför är det viktigt att barn redan i tidig ålder får möta 

texter för att utvecklas både litterärt och språkligt.  

 

Gustafsson och Mellgren (2010) har den uppfattningen att barn i 

förskoleåldern bör få tillgång till det skrivna språket i vardagen. De får orden 

kopplade till tingen på till exempel skyltar och får på så sätt ordbilden klar för 

sig. Det är inte orden i sig som är det viktiga utan orden som symbol för det 
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som de symboliserar. Det är den kommunikativa funktionen som är det 

viktigaste, ordsymbolen ska förmedla något till barnen. Här ser vi som 

exempel att man sätter lappar runt på avdelningen på t.ex. fönster, kylskåp, dörr 

och bord för att konkretisera för barnen. Gustafsson och Mellgren (2010) ser 

däremot ingen mening med att ha alfabetet med bilder uppsatta. Barnet har 

ingen förståelse för vad ett H har för koppling till hästen på bilden. Då är det 

bättre att hela ordet häst står utskrivet bredvid bilden. Att redan från början 

koppla bilden till rätt ordbild måste vara mer logiskt än att koppla bilden till 

en bokstav.  

 

Språklig medvetenhet och språkutveckling 

Enligt Lowman, Martin och Weigel (2007) läggs grunden till barnets förmåga 

att lyssna, tala och kommunicera just under förskoleåren och mycket av 

språkutvecklingen sker under dessa år. Författarna betonar hur viktig miljön 

är för språkutvecklingen. Den sker i ett sammanhang och i en miljö som rätt 

använd hjälper barnen till förmågor både att tala och lyssna. Barnen behöver få 

möta många olika faktorer som kan ge en positiv utveckling av litteracitet 

innan de börjar skolan. Ju mer möten med litteracitet i förskolan, desto lättare 

får barnen när de väl börjar grundskolan.  Här ses återigen hur viktig 

pedagogens betydelse för barnens inlärning är eftersom de flesta barn 

tillbringar mycket tid under sina första levnadsår i förskolan. I en rad projekt 

som handlar om barns språkliga medvetenhet har Arnqvist (2000) kommit 

fram till att barn måste nå en viss nivå av språklig medvetenhet för att kunna 

lära sig läsa och skriva. Denna nivå skiljer sig från barn till barn och en del 

barn når denna nivå redan innan de börjar skolan. Därför är det viktigt att 

redan i förskolan arbeta med högläsning och andra typer av språkstimulering, 

exempelvis spel där man tränar ord och stavelser. Om man arbetar aktivt för 

att stimulera den språkliga medvetenheten, främjar det utvecklingen av att lära 

sig läsa och skriva. Björklund (2008) skriver i sin studie om berättande i 

litteraciteten, där barnens språkliga medvetenhet utvecklas i berättarstunder 

med andra. Barnen kan både tillsammans med pedagoger och tillsammans 

med andra barn skapa samtal och konstruera berättelser. Barnen är aktiva i 

berättandet och ser sig själva som berättare. Pedagogerna kommer med idéer 

som barnen bygger vidare sina berättarkunskaper på. I berättandet får barnen 

möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper i att återberätta och använda egna 

uttryck samt att skapa något nytt. 

 

I en studie genomförd 1988 av Lundberg, Frost och Petersen, studerades den 

fonologiska medvetenheten hos förskolebarn. Resultatet visade att den 

fonologiska medvetenheten kan utvecklas långt innan barnet lär sig läsa och 

behöver inte ha någon koppling till läsningen. Det är viktigt att man redan 

med små barn i förskolan arbetar medvetet eftersom det har inverkan senare 

vid läsutveckling. Detta visar på att pedagogerna i förskolan har ett viktigt 

uppdrag att arbeta med barns språkliga medvetenhet. 
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Förskollärarens roll  

En studie gjord av Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) handlar 

om förskollärares kompetens och om hur de själva beskriver sin 

kommunikation och interaktion med barnen. För att kunna vara en positiv 

ledare både för barn och vuxna ska man kunna vara social, engagerad och 

kunna skapa förhållanden. Som förskollärare bör enligt man enligt författarna 

kunna utmana barnen att reflektera över livet och det som barnen lär sig.  Det 

gör man bäst genom att ställa frågor till dem. Man måste också tala mycket 

med barnen, diskutera, svara på frågor, lyssna på barnen och få barnen att 

förstå ords betydelse. Allt handlar om kommunikation. Författarna säger även 

att i samspelet med de yngre barnen är det viktigt att kunna tolka både det 

verbala och det icke-verbala språket. Att kunna och våga visa känslor, inge 

förtroende och trygghet är också enligt Sheridan et al. en viktig del i 

interaktionen mellan barn och pedagog. Norling (2013) beskriver pedagogerna 

som handledare för barnens språkutveckling genom att använda ett avancerat 

språk och öppna frågor i kommunikationen med barnen. Pedagogerna bör 

skapa aktiviteter som gynnar det verbala språket, vara aktiva lyssnare och 

uppmuntra barnen till att ställa frågor för att deras ordförråd ska berikas. 

Vidare skriver Norling att förskolebarn bör delas upp i mindre grupper för att 

på så sätt främja samverkan mellan barnen och även på detta vis utöka 

barnens ordförråd.  

 

Björklund (2008) har forskat om och skriver i sin avhandling om hur barn 

erövrar litteracitet i förskolan och vikten av att de har kommunikativa 

relationer. Det är även viktigt att pedagogerna pratar med barnen om 

vardagliga händelser. Pedagogerna måste involvera sig i berättandet för att 

barnen ska komma igång med sitt eget berättande. Även Norling (2013) tar 

upp att samtal om olika vardagsrelaterade händelser har stor betydelse för 

barnens fantasi och egna berättande. Barnen uppmuntras till att berätta egna 

sagor, men får även lyssna till sagor som pedagogerna berättar. För att 

förstärka berättandet kan man ta hjälp av att rita eller att använda sig av 

dockor. Barnen får på så sätt bearbeta berättandet och språket används på fler 

än ett sätt. 

 

I sin studie kom Sheridan et al. (2011) fram till att det är viktigt att som 

pedagog utmana barnen i att reflektera över sin vardag och egna 

inlärningsprocesser. Man kan utmana barnen genom att ställa öppna frågor 

och det gör att barnen måste använda ett verbalt språk och det räcker inte med 

att svara ja eller nej. Författarna skriver även att man som förskollärare måste 

kunna hålla många bollar i luften, samtidigt som man ska vara ständigt 

närvarande i barnens vardag. Att ta till vara på stunden här och nu, betyder att 

pedagogerna behöver vara lyhörda, flexibla och anpassningsbara, och att de 

har en öppenhet och nyfikenhet. Om pedagogerna har dessa kompetenser kan 

barnens vilja till att lära och utvecklas stärkas både språkligt och socialt. 
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I sin studie om förskolepersonals syn på hur de arbetar med litteracitet i 

svensk förskola, har Norling (2013) kommit fram till att pedagogerna ser sig 

själva som förebilder. På så sätt stimulerar de språkanvändningen hos barnen 

anser pedagogerna. För att främja språket skapar man aktiviteter som gör att 

barnen måste använda sig av språket. Pedagogerna är aktiva lyssnare, men de 

fungerar samtidigt som passiva talare. Att vara en passiv talare är enligt 

Norling till exempel en pedagog som finns lite i bakgrunden och är inte aktiv i 

samtalet. De arbetar också med att ställa öppna frågor till barnen för att få dem 

att prata mer. På så sätt kan man få barnen att använda sig av sina 

tankeförmågor. För att kontakten ska bli god med barnen används mycket 

kroppsspråk och ögonkontakt. Detta visar att man kan inte bara prata och ge 

barnen information, utan man måste använda ett stort register av 

kommunikationsmedel för att främja barnens språkutveckling och litteracitet. 

 

Lekens betydelse 

I sin avhandling skriver Björklund (2008) om den fria lekens betydelse för 

språkets utveckling. Hon menar att i låtsaslekar bearbetar barnen sina egna 

upplevelser och erfarenheter från till exempel hemmiljön. Björklund fortsätter 

med att anse att leken kan ses som ett sorts symbolspråk. Symbolspråket har en 

koppling till det talade språket och båda språken utvecklas när barnen 

interagerar tillsammans. Leken och interaktionen mellan barnen har alltså stor 

betydelse för barns utveckling av sitt verbala språk. Även Nelson (1996) 

skriver om hur barns använder sig av språket i leken. Det går ofta att höra när 

barn leker på deras sätt att prata. Barn använder språket för att det ska passa in 

i just den leken som de leker för stunden. De använder sig av olika röster, 

tonfall och ordförråd som de har tidigare erfarenheter av. När barnen 

samspelar med varandra är det de själva som är aktiva deltagare enligt Nelson. 

Barnen behöver språket för att leken ska utvecklas i rätt riktning samt att 

barnen utvecklar sitt språk.  

 

Enligt Norling (2013) kan pedagogerna ha ett barnperspektiv när det kommer 

till barns lek. De delar in barnen i mindre grupper för att underlätta för barnen 

att komma till tals. Är man lite blyg eller försiktig som barn ser vi det som 

positivt, eftersom det annars kan vara svårt att prata när gruppen blir för stor. 

Norling skriver att pedagogerna försöker vara engagerade och lyssna på 

barnen i leken utan för den skull delta. De vill däremot finnas till hands för att 

stötta barnen när de söker kontakt med varandra i leken. På det viset slipper 

leken urarta på grund av till exempel ett litet missförstånd.  
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      Syfte och metod 
 

Vårt syfte med denna undersökning är att genom intervjuer få åtta pedagogers 

uppfattningar om barns språkutveckling, deras språkliga medvetenhet och 

pedagogernas arbete med detta i förskolan. 

 

Fenomenografisk forskning – en kvalitativ metod 

Vi vill genom vår studie ta reda på hur åtta pedagoger beskriver sina 

uppfattningar om sitt arbete med barns språkliga utveckling och barnens 

språkliga medvetenhet. Därför har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

forskningsmetod med en fenomenografisk ansats (Kihlström, 2007). Med detta 

menas att tyngdpunkten i metoden ligger på ord och att resultatet blir 

tolkningsbart, det finns inga rena fakta utan det handlar om människors 

uppfattningar (Bryman, 2008). Enligt Kihlström (2007) är huvudsyftet med den 

fenomenografiska forskningsansatsen att ta reda på människors uppfattningar 

och det är just vad vi vill med vår studie. Dessa uppfattningar kan handla om 

människors tankar, upplevelser och föreställningar om sin omvärld. Alla 

människor upplever saker olika, därför blir studiens uppgift att finna 

variationer och olikheter samt likheter. Eftersom verkligheten uppfattas på 

olika sätt av alla människor kan en kvalitativ studie aldrig ge en absolut 

sanning och det är något vi måste ha med i tanken när vi genomför studien. 

 

Marton och Booth (1997) har i sin beskrivning av fenomenografin valt att 

skriva om första och andra ordningens perspektiv. Första ordningens 

perspektiv handlar om att forskaren beskriver världen och dess fenomen som 

är av intresse. I andra ordningens perspektiv är det däremot människors 

uppfattningar om de olika fenomenen som står i centrum. Detta perspektiv är 

det som används inom fenomenografin. I vårt fall är andra ordningens 

perspektiv hur de åtta pedagogerna beskriver sina uppfattningar om arbetet 

med barns språkutveckling och deras språkliga medvetenhet. 

 

Val av metod 

Vi har valt att genomföra studien med kvalitativa intervjuer.  Enligt Bryman 

(2008) är intervjuer den vanligaste metoden i kvalitativ forskning. I kvalitativ 

forskning använder man sig oftast av ostrukturerad eller semistrukturerad 

intervju för att få en så stor bredd av svaren som möjligt, samt få god kunskap 

om vad intervjupersonen har för erfarenheter och uppfattningar. Vid 

ostrukturerad intervju ställer intervjuaren en stor öppen fråga och 

intervjupersonen får prata helt fritt och det fortlöper mer som ett samtal. En 

semistrukturerad intervju, vilket vi har använt oss av, ser lite annorlunda ut. 

Bryman beskriver den semistrukturerade intervjun som flexibel men mer styrd 
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av förberedda frågor. Vi valde semistrukturerade intervjuer för att kunna få så 

stor bredd på svaren som möjligt och kunna se variationen och mångfalden i 

respondenternas svar. Detta för att det enligt Marton och Booth (1997) är 

fenomenografins syfte att se vad som skiljer respondenternas uppfattningar åt. 

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet är ett begrepp som förekommer inom kvalitativ forskning. Vid en 

kvalitativ forsknings studie måste alla delar som handlar om intervju och 

analys beskrivas tydligt. Detta för att läsaren ska kunna diskutera och förstå 

det resultatet som visas.  Vidare handlar det om att man verkligen studerar det 

som är avsett att undersökas. För att vara helt säker på att man har undersökt 

det som var tänkt kan det vara bra att använda olika tekniker, till exempel 

intervju, observation och enkäter. Detta sett kallas för att triangulera (Kilström, 

2007). Författaren skriver även om att man kan göra en provintervju för att på 

så sätt vara säker på att man har väl fungerande intervjufrågor. Enligt Bryman 

(2002) är ett annat begrepp som man använder tillsammans med validitet 

begreppet reliabilitet.  För att en studie ska få hög reliabilitet är det viktigt att 

den som ska göra intervjun är väl förberedd och har haft möjlighet till att träna 

på uppgiften.  Det handlar om hur tillförlitlig studien är, det vill säga man kan 

kontrollera reliabiliteten genom att se om resultatet blir de samma om 

undersökningen skulle göras om igen. 

 

Etiska överväganden 

Vi kontaktade på var sitt håll fyra förskollärare verksamma inom förskolan och 

fick samtycke till intervju av alla åtta. Vi sammanställde därefter ett missiv 

som skickades till respondenterna i god till före intervjun. Det framgår enligt 

lag om etisk prövning av forskning som handlar om människor att de som 

ingår i forskningen ska få information av forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vi delgav respondenterna missivet för att de skulle få skriftlig information om 

vad intervjun skulle komma att handla om samt vara medveten om att de 

kunde dra sig ur när som helst (Bell, 2005). I missivet informerade vi även om 

att vi i undersökningen följer de fyra forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som är framtagna av 

Vetenskapsrådet (www.vr.se, 2002) för att skydda undersökningsdeltagarna. 

Den första principen är informationskravet som innebär att man ska delge 

respondenterna information om vad studien handlar om samt att deltagandet 

är frivilligt. Deltagarna ska även få veta att deras deltagande kan avbrytas när 

som helst och de ska även få veta hur det som de säger kommer att behandlas. 

Nästa princip är samtyckeskravet som betyder att respondenterna måste 

samtycka till deltagande i undersökningen och hur materialet ska användas. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter tillika känslig 

information inte får finnas tillgängligt för obehöriga. Här ingår även att man 

fingerar namnen och att det inte går att identifiera personerna i 

undersökningen. Den sista principen är nyttjandekravet och det handlar om att 

forskaren inte får använda materialet till annat än vad det är avsett för.  

http://www.vr.se/
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Arbete med och analys av intervjuer 

Inför vår studie bestämde vi att genomföra åtta intervjuer, då vi ansåg det var 

ett lämpligt antal för storleken på vår studie, samt för att det skulle passa 

tidsschemat. Eftersom vi valt en kvalitativ intervjuform, ville vi intervjua 

personer som kan berätta utifrån egna erfarenheter om det ämne vi valt, samt 

att respondenterna ska kunna ge egna åsikter och synpunkter (Kihlström, 

2007). 

 

Vid formuleringen av intervjufrågorna utgick vi från vår frågeställning 

(Kihlström, 2007) och vi tog fram fem huvudfrågor som vi ser som relativt 

öppna frågor (Se bilaga 2). Vi satt tillsammans och diskuterade vår 

frågeställning och vilka frågor och eventuella följdfrågor som skulle kunna 

uppkomma. Till en början hade vi ungefär tio huvudfrågor som vi sedan 

bantade ner till fem. Vi valde just de fem eftersom de inte var ledande vilket vi 

ansåg att ett par av de bortsorterade frågorna var. Vi valde att spela in våra 

intervjuer för att kunna ha fullt fokus på det respondenterna sa och på det 

sättet kändes det som att man fick en närmare kontakt. Att intervjuerna skulle 

spelas in hade vi redan tidigare informerat om och fått medgivande till. 

Intervjuerna blev mer som samtal. Vi kunde ha ögonkontakt under samtalet 

och behövde inte sitta med blicken ner i ett block hela tiden. En stor fördel med 

att spela in kände vi var att vi fick med alla ord som sas och ingenting 

missades. Under intervjuerna ställde vi följdfrågor som kopplades till det 

respondenten berättade om och tack vare det fick vi mer utvecklade svar. Till 

ett par av respondenterna behövdes knappt några följdfrågor då de berättade 

så grundligt utifrån huvudfrågorna. Respondenterna fick välja vart de ville 

genomföra intervjun och vi satt både i hemmiljö och i förskolemiljö. Alla 

intervjuer genomfördes i lugn och ro utan några störande moment i en 

avslappnad miljö. Vi använde även oss av anteckningsblock vid tillfällena för 

att kunna göra små notiser för att till exempel komma ihåg tankar som 

uppkom till följdfrågor (Bell, 2005). Vi transkriberade de intervjuer vi 

genomfört på var sitt håll och uteslöt sådant som inte kändes relevant för vårt 

arbete. Därefter satt vi gemensamt och analyserade de skrivna intervjuerna. Vi 

hittade i det utskrivna materialet kategorier som vi markerade med färgpennor 

för att lätt kunna hitta igen dem. Inom kategorierna fann vi både likheter och 

olika variationer som vi såg som relevant för vårt resultat. Detta är enligt 

Marton och Booth (1997) ett sätt att analysera utifrån en fenomenografisk 

ansats. De olika kategorierna har vi sedan använt för att formulera 

underrubriker i resultatdelen. Vi har begränsat underrubrikerna i resultatdelen 

till fyra stycken för att vi kände att frågeformuleringarna rymdes under dessa 

fyra. 

 

Metoddiskussion 

I vår studie är vi ute efter pedagogers uppfattningar om ett fenomen. Därför 

har vi valt att inte fokusera på beskrivningar av vår urvalsgrupp. Vi ser det 

inte som relevant för vår undersökning att ta med ålder, kön och längd av 
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arbetslivserfarenhet. Däremot valde vi att använda oss av fiktiva namn istället 

för till exempel förskollärare 1, 2… då vi anser att läsningen blir roligare och 

lättsammare. Eftersom vi gjorde intervjuerna på var sitt håll blev följdfrågorna 

olika vid varje intervjutillfälle. På grund av detta såg vi vid sammanställningen 

att svaren blev lite spretiga och ibland svåra att jämföra och analysera. När det 

handlar om öppna frågor känner vi att det lätt kan bli så eftersom alla har olika 

uppfattningar och det ger en stor bredd på svaren. Som vi tog upp i ett tidigare 

stycke hade förmodligen validiteten i vår studie blivit högre om vi gjort 

provintervjuer. Men ur ett realistiskt perspektiv hade det inte varit 

genomförbart på grund av tidspress. När vi nu har analyserat vårt material 

enligt fenomenografisk ansats så har tankar och funderingar kommit på om 

svaren hade blivit annorlunda om vi valt en annan metod än intervjuer. 

Kanske användandet av fokusgrupper hade varit något för vår undersökning. 

Enligt Bryman (2002) är fokusgrupper en intervjumetod där man intervjuar 

flera personer samtidigt, och på det sättet får se reaktioner på andras svar och 

få en större bredd på svaret via diskussionen. Enligt Davidsson (2007) kan man 

genom fokusgruppen se hur deltagarna diskuterar sin gemensamma syn på ett 

fenomen och att de har olika åsikter. Vi tror att vi hade kunnat få större 

variationer i svaren om vi använt oss av denna metod. Så här i efterhand hade 

vi förmodligen fått en högre validitet på vår studie om vi hade gjort ett par 

provintervjuer före. 
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 Resultat  
Utifrån en fenomenografisk ansats har vi kategoriserat och sorterat 

intervjuerna. Vi presenterar resultatet utifrån hur svaren skiljer sig, för att visa 

på hur olika respondenterna uppfattar språkutveckling och sitt arbete med 

språkutveckling. Vi visar även på likheter i respondenternas svar om hur de 

ser på fenomenet och på sitt arbete. Genom våra intervjuer tolkar vi att 

respondenterna verkar ha lite olika uppfattningar om och uttrycker på olika 

sätt, hur de ser på språkutveckling och språklig medvetenhet i förskolan.  Vi 

ser i respondenternas svar att alla arbetar utifrån styrdokumenten, men 

eftersom läroplanen är tolkningsbar arbetar de flesta på olika sätt. Vi ser inga 

nackdelar med detta, utan vi får en bredare bild av de olika uppfattningarna. 

Vi har använt oss av fingerade namn och dessa är Berit, Ida, Sandra, Mia, 

Maria, Elin, Sara och Kicki. 

 

Pedagoger som en stödfunktion för språkutveckling och 
språklig medvetenhet 

Våra respondenter ser fenomenet språkutveckling som en ständigt pågående 

process både hos barn och hos vuxna. Våra respondenter har fått öppna frågor 

i ämnet för att utifrån egna uppfattningar definiera begreppet.  

 
Språkutveckling sker naturligt, alldeles i sig själv. Det är så vi är som människor i 

vårt sociala samspel med varandra. Det pågår från det att vi föds och genom hela 

livet. Vi lär oss ju också svåra ord och det är ju också språkutveckling. En naturlig 

utveckling (Mia). 

 

Samtidigt berättar Mia att barnen behöver oss vuxna som stöd och vägledande 

förebilder för att språket ska utvecklas i rätt riktning. Vi har lite svårt att tolka 

Mia då det hon säger känns lite motsägelsefullt. Hennes definition av 

språkutveckling är i alla fall tydlig, det handlar om att kunna samtala och att 

föra ett samtal. 

 

Berit och Ida beskriver språklig medvetenhet att det är när barnen har ett 

ordförråd och vet hur orden ska användas för att de ska göra sig förstådda. Till 

skillnad från Berit och Ida ser Maria den språkliga medvetenheten som en 

process som börjar redan vid födseln vid den första kontakten med mamma 

och pappa. När barnet blir större får det en vidare förståelse för ordet. Barnet 

kanske vet sedan tidigare att ett tåg är ett tåg, men sedan kommer intresset för 

hur man ljudar till ordet t-å-g, och då börjar man få en språklig medvetenhet. 

Maria poängterar att hon anser att den fonologiska medvetenheten är viktig 

för att komma vidare i sin utveckling. Därför tolkar vi det som att det är  

viktigt att man som pedagog i förskolan vet vad den fonologiska 

medvetenheten är och hur man kan främja den.  I denna process måste vi 
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vuxna finnas till hjälp. Kicki å sin sida ser medvetenheten som bland annat ett 

resultat av att ha tränat munmotoriska övningar och veta hur man uttalar ord 

och olika ljud. Språklig medvetenhet för Mia handlar om när barnet 

tillgodogör sig ett språk och förstår allt man säger, fast det själv kanske inte 

kan prata. Mia fortsätter med att säga att det också handlar om att kunna tolka 

symboler av olika former.  

 
Det är så viktigt med symboler för dom finns överallt runt om oss. Det är som är 

bra med symboler är att man inte behöver kunna läsa för att förstå dom (Mia). 

 

Saras uppfattning av begreppen språkutveckling och språklig medvetenhet är 

att barn ska få lära sig svåra ord och att det är viktigt att vi vuxna använder 

språket när vi pratar med barnen. Hon tycker även att alla ska ha rätt till ett 

språk och att vi måste få barnen att förstå att alla inte förstår på samma sätt. På 

hennes avdelning har de jobbat mycket med just detta och tränat barnen att 

förklara på ett annat sätt när någon inte förstår. Sara är mycket bestämd när 

hon säger att barnen måste lära sig att visa respekt för varandras olika sätt att 

förstå saker. Ingen ska hamna på sidan om för att inte ha blivit förstådd eller 

inte förstå vad leken handlar om. På Saras avdelning tolkar vi det som att man 

jobbar mycket med att alla ska få en förståelse för språket och pedagogerna 

finns som ett stöd i barnens kommunikation mellan varandra.  

 

Högläsning som en arbetsmetod 

 

 

När det gäller vikten av högläsning och användning av böcker, ser vi inga 

variationer i respondenternas svar. Alla ser det som en viktig del i barnens 

språkutveckling. Däremot ser vi skillnader i metoderna hur de använder sig av 

böcker.  
 

Vi läser jättemycket böcker och har ofta aktiviteter efteråt som är kopplade till 

boken. Jag tycker det är jätteviktigt att barnen är intresserade av att läsa böcker så 

dom har det med sig när dom kommer till skolan (Sara). 

 

När vi genomförde våra intervjuer berättade alla respondenter om hur viktigt 

de tycker det är med böcker och högläsning i förskolan. Enligt Sandra är 

högläsning något som stärker språket. Samtalet man kan ha efter att ha läst en 

bok hjälper barnen att med egna ord reflektera och återberätta om vad de hört 

och det stärker ordförrådet. Att det läses mycket i förskolan märker man 

tydligt när alla berättar om både planerade läsvilor och spontan högläsning 

under dagen. Sara anser att hon som pedagog har till uppgift att se till att 

barnen skapar ett intresse för böcker och detta nämner även flera av de andra. 

För att skapa detta intresse är tillgång till böcker ett måste och flera av 

respondenterna förespråkar biblioteksbesök.  
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Mia poängterar vikten av aktiv läsning, att läsningen ska vara en egen aktivitet 

och inte bara något som sker för att det ska bli lugnt en stund. Enligt Mia är en 

läsvila ingenting som kan räknas som språkutvecklande. Man måste samtala 

om det man läser, ställa frågor till barnen och läsa samma bok om och om igen. 

Sandra berättar om ett liknande arbetssätt. På hennes avdelning har de något 

som de kallar för veckans bok.  De läser alltså samma bok i en hel vecka och 

hittar hela tiden nya saker att prata om och reflektera över.  Mia säger att 

upprepning gör att barnen får mer ordförståelse och deras ordförråd utökas. 

 
Om man läser mycket för barnen förstår dom till slut att dom där krumelurerna 

betyder det man säger (Mia). 

 

På Elins avdelning har man iordningställt en bokhörna som är lite extra mysig 

för att locka till läsning. Där kan barnen själva sitta och titta i böcker eller så 

kan man ha högläsning tillsammans. Böcker finns hela tiden väl synliga och 

tillgängliga för barnen. Elin berättar att pedagogerna anser att barnens språk 

gynnas av att ständigt ha tillgång till böcker och inte behöver be om dem. De 

byter ut böckerna ungefär en gång i veckan och har sex till åtta böcker framme 

åt gången.  

 

Kicki låter ofta barnen ”läsa” för henne, då hon anser att berättande utifrån 

bilder är mycket utvecklande av språket. Då får man ofta till en diskussion och 

barnen diskuterar, argumenterar och ifrågasätter. Sara berättar om en fyra-årig 

pojke som läste för en två-årig kamrat. Han förklarade att han kunde det med 

att säga Jag läser på bilderna. Pojkens uttalande tycker vi visar på en språklig 

medvetenhet genom att han omvandlar det som händer på bilderna till ett talat 

språk. På det sättet använder han sig av sitt ordförråd och delger samtidigt 

den yngre kamraten sina kunskaper. 
 

När barnen ”läser” för mig rättar jag dem aldrig. Jag tycker bara det är viktigt att 

dom gör det, mycket för deras egen självkänsla. Att dom KAN (Kicki). 

 

 

Utmaningar i vardagen 

Alla respondenter säger att deras egen roll är jätteviktig för barnens 

språkutveckling. Berit och Ida säger båda att det gäller att vara närvarande och 

prata mycket med barnen, lyssna samt diskutera.  
 

Vi pedagoger måste vara bra förebilder och använda ett vårdat språk och inte prata 

över huvudet på barnen (Berit). 

 

Sandra säger att man aldrig kan prata för mycket med barnen, så länge man 

använder ett varierat och vårdat språk som stimulerar och kan utveckla 

barnens språk. Det är också viktigt att man använder sig av kroppsspråk, 

mimik och andra uttrycksformer så barnen lär sig tolka det man säger. Särskilt 

viktigt om barnen har ett annat hemspråk än svenska. Flera av respondenterna 

tar upp att de arbetar mycket med kroppsspråk och känslor. Sara tycker det är 
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viktigt att barnen lär sig tyda andra människors kroppsspråk för på det sättet 

veta om man är arg, ledsen eller glad. Det de har gemensamt är att de alla 

tycker att viktigt att barnen lär sig prata om känslor och att de kan beskriva 

hur man känner sig inombords.  

 

Barnen behöver ges en chans till att få uttrycka sig på olika sätt både i den fria 

leken och i de planerade aktiviteterna. Då behövs den vuxne för att ge barnen 

den möjligheten genom att vara närvarande och lyhörd enligt Kicki. Hon 

berättar vidare att hennes roll även är att finnas vid sidan om i den fria leken. 

När barnens diskussioner inte fungerar kan hon rycka in och hjälpa till för att 

det inte ska bli konflikter. Detta stöd har resulterat i att barnen oftare söker 

lösningar tillsammans och hennes insatser blivit färre.  

 

Enligt Elin är hennes roll viktig, men samtidigt känner hon på tok för höga 

krav både från föräldrar och från ledningen på förskolan.  
 

Ja jag är förskollärare och är stolt över min utbildning men jag och mina kollegor är 

inga supermänniskor. En del föräldrar ser oss som det och har jättehöga krav på 

oss. Alla barn har ju individuella behov i sitt språk och det är svårt att stötta alla när 

barngrupperna är så stora (Elin). 

 

Mia anser att förskolan överlag underskattar sin egen roll när det handlar om 

barns språkutveckling. Många pedagoger bara gör saker utan att tänka på att 

det är språkutvecklande och håller det för sig själv. Mia tycker att man måste 

berätta och delge varandra och även föräldrar när språkutveckling sker, även 

om det bara är en liten utveckling. Vi måste bli bättre på att tro på det man 

arbetar med. 

 

Maria ser sin roll som viktigt, då hon att genom sitt eget språkanvändande ger 

barnen ett varierat språk som de kan tillgodogöra sig. Hon tycker att man ska 

använda sig av många ord och prata mycket med barnen.  

 
Våra respondenter har visat på många och varierande sätt att utmana barnen i 

sitt språkanvändande så som språkgrupper, låta barnen göra aktiva val, att 

man som pedagog håller sig i bakgrunden och att man använder sig mycket av 

mimik och kroppsspråk.  

 
Se till att det finns material, man måste bli medveten om att språket är med hela 

tiden, man kan använda språk i alla situationer. Har man inget språk är det jobbigt 

att visa vad man vill (Berit). 

 

Alla respondenter utom en har olika former av språkgrupper på sina förskolor. 

Det som är gemensamt för de som har språkgrupper är att alla delar in barnen 

efter förmågor och efter hur långt de kommit i sin språkutveckling, inte efter 

barnens ålder.  
 

Alla barn behöver få utmaning i sitt språk, därför blandar vi barn som vi vet 

behöver samma utmaningar. Ålder har ingen större betydelse (Sara). 
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Elin, som arbetar på en ren småbarnsavdelning där barnen oftast inte har ett 

utvecklat verbalt språk, tycker ändå det är viktigt att man som pedagog låter 

barnen göra aktiva val och få visa vad de vill. Fast barnen kanske inte kan säga 

till exempel vilken smörgås de vill ha, visar pedagogerna vad de kan välja på 

och barnen får peka. För de barn som börjar kunna prata anser Elin att det är 

viktigt att man uppmuntrar barnen att säga vad man vill. Detta visar tydligt på 

att pedagogerna tror på det kompetenta barnet. 

 

Ida beskriver sin roll som att vara lite i bakgrunden när barnen samtalar med 

varandra, som lyssnande och iakttagande. Hon kan hjälpa barnen att komma 

igång med ett samtal, men låter sedan barnen sköta snacket. Som exempel tar 

hon upp samtal vid matsituationer. Ida ser inte som viktigast att barnen pratar 

med en vuxen utan det primära är att de kan föra en dialog mellan varandra. 

Självklart finns hon med i samtalet, men lite passivt. 

 
Jag kan försöka få igång barnen med att prata om nåt som kanske hänt ute på 

gården eller inne på samlingen. Sen försöker jag mest lyssna på vad dom säger. 

Självklart svarar jag om dom säger nåt men annars låter jag dom prata (Ida). 

 

Alla ser även den dagliga samlingen som en möjlighet att utveckla och berika 

språket, med allt från munmotoriska övningar till att träna sammansatta ord.  

Rim och ramsor är också något som respondenterna hela tiden kommer 

tillbaka till när de berättar om sitt arbete. Respondenterna är alla överens om 

att rim och ramsor är en första ingång mot läsning. 

 

Två av respondenterna nämner även dator och Ipad som verktyg för att 

stimulera språket. De har bara positiva erfarenheter av dessa och båda 

uppfattar att barnens språk utvecklas i rätt riktning. 

 

Ett par av intervjupersonerna berättar att de tycker det är viktigt att barnen 

redan i förskolan börjar träna på att skriva bokstäver. Till en början kan det 

vara nonsensskrivning, som sedan övergår till riktiga bokstäver. Det handlar 

först om att kopiera sitt namn från en lapp till ett arbete man gjort, till att sedan 

på egen hand kunna skriva sitt namn. Sara anser att det är viktigt att kunna 

skriva sitt namn när man börjar förskoleklass och Berit tycker också att det är 

en viktig del i barnens identitetsutveckling. Kicki berättar att de mest tränar på 

att skriva med de större barnen, de har inget medvetet arbete med de mindre. 

Men allt ska enligt henne vara på lek och det ska inte finnas något tvång. Att 

härma tycker hon är en bra början när det handlar om att lära sig skriva. De 

låter de största barnen få använda stenciler om de vill där de kan träna på 

bokstäver. Elin däremot anser inte att förskolan ska likna skolan med 

traditionella ”skoluppgifter”. Barnen får gärna skriva av det en pedagog 

skrivit på en lapp, men det ska alltid vara barnet som bestämt vad det ska stå.  

 
När dom skriver får dom exempelvis öva att skriva sitt namn. Kan dom inte så får 

dom titta på bokstäverna eller skriva av från en lapp. Man kan också hålla pennan 

med dom och skriva, för de kommer till slut. Oftast är namnet det första dom lär 
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sig skriva, till exempel på en teckning. De flesta barn tycket jag ÄR intresserad och 

blir jätteglad när de kan (Berit). 

 

Ett par av respondenterna berättar att det tycker det är viktigt att man har ord 

uppsatta för att barnen ska kunna koppla ordbilden till tinget. Sara berättar att 

sedan de började med det har barnen lärt sig många olika ordbilder. Hon ser 

det bara som en god grund till att lära sig läsa.  

 

Maria berättar om att efter de flesta aktiviteter där det skapats har 

pedagogerna tillsammans med barnen en stund av reflektion. Barnet får sitta 

själv med en pedagog och beskriva hur det upplevt skapandet. Pedagogen 

skriver ner det barnet säger och reflektionen får följa med arbetet. Detta gör de 

för att barnen ska träna att sätta ord på sina erfarenheter, både det som varit 

positivt, men även det som varit mindre bra.  

 

Lek – en källa till kommunikation och språkutveckling 

I våra intervjuer kommer det fram hur viktig respondenterna tycker att den 

fria leken är. Att lek inte bara är lek, utan en viktig källa till kommunikation 

och lärande. 

 
Det är så roligt att lyssna på barnen när dom leker rollekar. Man kan höra på deras 

sätt att prata vilken roll dom har i leken. Man kan nästan förstå hur det låter 

hemma hos barnen (Elin). 

 

Sandra ser den fria leken som ett sätt för barnen att uttrycka sig. Barnen 

behöver få leka själva utan inblandning av oss pedagoger. Oftast blir det 

konstigt när de tycker att vi tittar på och de slutar prata med varandra. I den 

fria leken anser Sandra att barnen lär sig mycket av att kommunicera med 

andra barn. Hon berättar vidare att den fria leken har betydelse både för 

språket och för den sociala biten. De två delarna hänger ihop, när man är i 

leken blir det naturligt att man pratar med varandra. På så vis tränas språket 

”gratis” samtidigt som barnen har roligt. Alla respondenter ser den fria leken 

som viktig för språkutvecklingen, då alla får en chans att prata. Vi uppfattar 

det som att respondenterna verkligen tycker att lek är viktig och har en viktig 

funktion i barnens utveckling. 
 

Jag tycker det är viktigt att alla barn får chans till den fria leken eftersom det är så 

viktigt att dom får välja själva med vem dom ska leka med och vad som ska lekas. 

Bara vi vuxna håller koll på vad som sägs, alla är inte alltid snälla (Sandra). 

 

Flera av pedagogerna berättar om hur barnen använder sig av nonsensspråk i 

leken. De leker med ord och nonsensrimmar och barnen hänger på varandras 

nonsensprat. Berit tycker småvärldslek (till exempel lek med smådjur, små 

figurer eller Barbie) är en bra lek för barnen att utveckla sitt språk. De gör 

rösterna till figurerna och de använder sig av mycket ord. Sara berättar att 

barnen på hennes förskola leker mycket bajsbil, eftersom alla bor på landet och 
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har eget avlopp. I den här leken är det mycket kommunikation om hur slangar 

ska sättas ihop och om hur bilen fungerar 

 

Ida ser den fria leken som ett av de viktigaste inslagen i förskolan. Där kan 

barnen verkligen få utlopp för känslor och använda sig av språk på många 

olika sätt. Hon säger även att det är viktigt att vi pedagoger inte går in för 

mycket och stör i leken.  
 

Oftast säger barnen att vi vuxna bara stör när dom leker. Vi kan få titta på ibland 

eller handla i affären (Ida). 

 

Ida beskriver att man märker även att många av barnen får vara med sina 

föräldrar på olika vardagsaktiviteter. De vet hur det går till på många ställen 

och hur man använder språket i olika situationer. Leken är ju ett sätt att 

bearbeta händelser och upplevelser. Det behöver inte bara handla om jobbiga 

saker, roliga saker behöver också bearbetas. 

 

 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi i vårt resultat se att de pedagoger vi intervjuat 

arbetar aktivt på sina förskolor med barnens språkutveckling och att alla är av 

den uppfattningen att de själva har en viktig del i arbetet. Vi ser också att 

arbetet inte bara går att utföra på ett sätt som är det rätta, utan det kanske finns 

lika många sätt som det finns pedagoger. Huvudsaken är att det finns en 

pedagogisk tanke bakom det man gör och att det händer saker under arbetets 

gång. Vår undersökning visar också att språk inte bara handlar om det verbala. 

Ett flertal av våra respondenter tog upp att hela människan kan förmedla 

språk och det är viktigt att vi pedagoger kan tyda de olika uttryckssätten.  

 

När vi lyssnar på intervjuerna tyder vi det som att respondenterna har olika 

uppfattningar om vad orden språklig medvetenhet står för och därför får vi dessa 

variationer i svaren. Trots variationerna så anser vi att alla har en tydlig bild av 

vad språklig medvetenhet handlar om. Alla barn lär olika och vi pedagoger 

måste vara lyhörda för att på bästa sätt kunna tillgodose barnens lärande. Vi 

förstår det som att alla respondenter arbetar medvetet med skriftspråk som en 

del i barnens språkutveckling, men med olika metoder och på olika nivåer. 

Alla respondenter visar att de är medvetna om hur viktigt det är med 

skriftspråket och dess koppling till det talade språket. När vi ser på resultatet 

gällande barns språk i den fria leken ser vi inte många variationer i svaren. 

Respondenterna har i stort sett samma syn på lekens betydelse. Leken har en 

viktig funktion där barnen ges möjlighet att uttrycka känslor och bearbeta 

erfarenheter. De är också överrens om att barnen i leken kan prata sitt eget 

språk utan att känna press från pedagogerna. I respondenternas berättelser ser 

vi att den fria leken innehåller många olika sätt att använda språket på. Barnen 
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kan till exempel använda det i en fantasivärld med påhittade figurer, men 

samtidigt leka realistiska lekar tagna ur deras egen verklighet. 
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 Diskussion 
Vår intention med denna undersökning var att ta reda på hur pedagoger  

uppfattar barns språkutveckling och språkliga medvetenhet och deras eget 

arbete med barns språk. När vi började söka tidigare forskning till bakgrunden 

var det inte helt lätt att hitta material som handlade om just vårt område. Detta 

berodde förmodligen på att vi körde fast i vilka sökord vi skulle använda oss 

av. Under processens gång öppnade sig nya dörrar med nya sökord som 

underlättade arbetet. Ett flertal av respondenterna tog upp arbetet barn som 

har språkliga inlärningsproblem. Vi valde dock att inte fokusera på denna 

grupp, men vi vill ändå understryka att pedagogerna har mycket tankar kring 

dessa barn.  

 

Pedagoger som en stödfunktion för språkutveckling och 
språklig medvetenhet 

I denna första kategori visar resultatet på att respondenterna har olika 

uppfattningar om vad begreppen språklig medvetenhet och språkutveckling 

är. Trots de olika uppfattningarna tolkar vi det som att alla olika uppfattningar 

faller inom ramen för vad begreppen språkutveckling och språklig 

medvetenhet står för.  Det Mia säger om att språkutveckling är något som 

pågår hela livet stämmer bra överrens med det Vygotskij (1934) skriver om i 

sin bok. Han beskriver att språk är något som barnet redan från födseln 

utvecklar i samspel med andra människor som finns i dess närhet. Enligt 

Vygotskij kan små bebisar redan från start söka kontakt.  Mia nämner det i 

enlighet med det som Vygotskij säger. Språkutveckling är enligt oss ingenting 

som stannar upp bara för att man blir vuxen, det har vi fått erfara under vår tid 

på universitetet. Vi människor är i ständig lärdom och både ordförråd och 

variationer i uttryck utvecklas ständigt. Både Vygotskij (1934) och Säljö (2010)  

säger att språk är något som vi använder för att kommunicera med andra och 

för lärandet. Eftersom förskolan är en plats för lärande är språket naturligtvis 

en viktig del av barnens vistelse i förskolan. Varje tillfälle till kommunikation 

är viktig och det är vårt jobb som pedagoger att se till att barnen får 

möjligheter till detta. Som några av våra respondenter har sagt så kan 

kommunikation förekomma på olika sätt och alla har inte samma kunskaper, 

så vikten av att kunna förklara så att andra förstår är något som barnen måste 

vara medvetna om. Vi tolkar det som att pedagoger bör finnas som stöd för att 

ge barnen de bästa förutsättningarna för att kommunicera med och förstå 

varandra. När barn inte har samma förutsättningar när det handlar om 

kommunikation är det pedagogens roll att utifrån bästa förmåga hjälpa barnen 

att göra sig förstådda. Vi måste bekräfta och visa att vi förstår vad de menar 

och samtidigt hjälpa de andra barnen att förstå.  

 

När vi läser studien av Lundberg, Frost och Petersen (1988) om den 

fonologiska medvetenheten hos förskolebarn, ställer vi oss frågan om 
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kunskaperna vad det handlar om finns hos pedagogerna i dagens förskola. 

Maria poängterar att hon tycker att den fonologiska medvetenheten är viktig 

för barnen att kunna utvecklas vidare. Hon är den enda som nämner detta 

begrepp, men det behöver inte betyda att de andra inte har kunskapen. I 

relation till det vi funnit i vår bakgrund känns det viktigt att ha kunskaper om 

hur språket utvecklas för att kunna göra ett bra och medvetet arbete med 

barnen. Eftersom det ingår i vårt uppdrag så känns det som en självklarhet att 

ha denna kunskap för att kunna ge alla barn de bästa förutsättningarna. 

 

Högläsning som en arbetsmetod 

I dag finns det böcker och litteratur som är anpassad för alla åldrar och därför 

finns det enligt oss ingen anledning till att inte alla barn ska få tillgång till 

böcker och högläsning i förskolan. Som vårt resultat visar ser vi inga skillnader 

i våra respondenters uppfattningar om hur viktigt det är med litteratur och 

högläsning i förskolan. Alla tycker det är otroligt viktigt och deras uppfattning 

är att det gynnar allt som har med språk att göra. Vi tolkar svaren som att de 

anser att det finns inga negativa konsekvenser med böcker och högläsning och 

heller ingen nedre åldersgräns för litteraturanvändning. Eftersom barn i dag 

oftast börjar förskolan redan vid ett års ålder finns alla möjligheter för 

pedagogerna att redan då lägga en god grund. Det gäller att kunna anpassa 

arbetet så att barnen ska få ut så mycket som möjligt efter den nivå de befinner 

sig på. Självklart ska det vara ett roligt och lustfyllt arbete.  Om vi ser på det 

Björklund (2008) och Damber, Nilsson och Olsson (2013) skriver finns det 

samma uppfattningar kring barns litteracitet och hur viktigt det är att barn 

tidigt introduceras i böckernas värld. Litteracitet är enligt Björklund något som 

sker i ett socialt sammanhang, barnen lär tillsammans och av varandra.  Här 

ser vi att i vårt kommande yrkesliv måste vi försöka lägga mycket krut på 

högläsning och annan litteracitetspraktik. Litteracitetspraktiker kan vara allt 

som har med läsning, skrivning och böcker att göra. Mia anser att en läsvila 

inte fyller någon funktion för språkutvecklingen hos barnen. Vi kan till viss del 

hålla med, men det är för den sakens skull inte en bortkastad stund. Som vi ser 

det får barnen möjlighet att skapa sig inre bilder och de får höra orden och ta 

dem till sig. Det kan vi koppla till det Sara berättade om med pojken som 

”läste” för sin kamrat. Han läste på bilderna och hade ord att använda. Dessa 

ord har han fått till sig i ett annat sammanhang, varför inte under en läsvila? 

 

Arnqvist (2000) är av den åsikten att det är viktigt att man redan i förskolan 

börjar introducera böcker och andra språkstimulerande aktiviteter. Här ser vi 

en tydlig bild av att man som pedagog måste ha en bred kunskap om hur 

språkstimulering kan gå till. Man kan inte låsa fast sig vid böcker och 

högläsning, fast det är otroligt viktigt. Det finns mängder av annat material, 

som till exempel spel, Ipad och lekar, att använda sig av och det gäller att 

använda sitt sunda förnuft och sin fantasi. För att det kanske inte passar alla 

barn att sitta och lyssna på saga, vi måste se till barnens individuella behov.   
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Utmaningar i vardagen 

Vårt resultat visar att alla respondenter är eniga och ser på sin roll som mycket 

viktig för barnens språkutveckling. Sandra anser att man aldrig kan prata för 

mycket så länge man använder ett vårdat och stimulerande språk. Sheridan, 

Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) tar upp samma sak som Sandra, att 

det är viktigt att pedagogerna i förskolan talar mycket med barnen, diskuterar, 

svarar på frågor och lyssnar. Vi ser det som självklart att man använder sig av 

ett vårdat språk tillsammans med barnen och är vi goda förebilder blir barnens 

språk berikat. Norling (2013) skriver just om att om man är goda förebilder 

stimulerar det språkanvändningen hos barnen.  

 
Idas beskrivning av att hålla sig i bakgrunden och vara en aktiv lyssnare känns 

för oss som ett pedagogiskt genomtänkt ställningstagande. Hon väljer aktivt 

att inte ta stor plats utan det är barnens kommunikation som ska främjas. 

Norling (2013) gör nästintill exakt samma beskrivning av pedagogerna i sin 

studie. Viktigt att i dagens förskola med stora barngrupper är att alla får chans 

att komma till tals. Pedagogen finns med som stöd med öppna frågor och kan 

vara till hjälp att hålla i gång kommunikationen. Men i grunden är det barnen 

som har störst ansvar för att samtalet hålls levande. På så sätt får barnen 

använda ett stort register av ord och uttryckssätt. Sheridan, Williams, 

Sandberg och Vuorinen (2011) har samma syn som Norling. Om man ska 

kunna vara en bra förebild och kunna utmana barnen är det viktigt att ställa 

frågor som får barnen att tänka till och att reflektera över sitt eget språk och 

hur man använder det. Det är viktigt att prata mycket med barnen och det är 

något som alla respondenter hela tiden återkommer till. Här kan vi bara hålla 

med både författarna och respondenterna. Så länge man har ett vårdat språk 

och visar på ett sunt förhållningssätt kan det aldrig vara fel att prata med 

barnen. Däremot känner vi att man måste vara lyhörd och respektera om 

barnen visar att de inte vill prata just för stunden. I förskolan ska allt vara 

roligt och ingenting ska ske med tvång.  

 

Precis som ett par av våra respondenter, tycker vi att det är viktigt att komma 

igång med att skriva bokstäver i förskolan. Saras åsikt om att det är viktigt att 

kunna skriva sitt namn när man börjar i förskoleklass, kan vi till en viss del 

hålla med om. Det får inte kännas som ett tvång för barnen utan det ska vara 

på deras egna premisser. Däremot tycker vi att man kan uppmuntra barnen till 

nonsensskrivning.  Barn bör redan i förskolan få tillgång till det skrivna 

språket. Det viktigaste är att ordsymbolen ska förmedla något till barnen 

(Gustavsson & Mellgren, 2010). Här ser man tydligt att barn inte behöver 

kunna läsa för att lära sig ordbilder. Därför ser vi inga nackdelar med att ha 

ord uppsatta runt på avdelningen om det på något sett kan gynna barnen. 

Detta stämmer exakt med det som Sara och ett par andra respondenter 

beskriver. Det är inte medingen att barnen ska lära sig läsa och skriva utan det 

är som Damberg, Nilsson & Olsson (2013) skriver att barn behöver läsa sig vad 

en text kan användas till. Om grunden i denna kunskap läggs tidigt kommer 

barnen förhoppningsvis att ha stor nytta av den när de börjar i skolan.  
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Lek – en källa till kommunikation och språkutveckling 

Att leken är viktig för barnens språkutveckling är något som kommer fram i 

alla våra åtta intervjuer. Lek har många funktioner i barns utveckling både när 

det kommer till den fria så som den organiserade leken. Björklund (2008) 

beskriver bara positiva funktioner av den fria leken.  Barn och lek är något som 

naturligt hör ihop och på grund av detta måste man låta leken ta mycket plats i 

förskolan eftersom den har en positiv inverkan på många delar av barnens 

utveckling. 

 

Ida och Sandra beskriver på liknande sätt som Björklund (2008) gällande barns 

lek om vardagshändelser och den sociala interaktionen. Björklund anser att via 

leken bearbetar barnen sina egna erfarenheter och leken och interaktion har 

stor betydelse för barns verbala utveckling. Här ser vi det som att barngruppen 

har stor betydelse, att det är viktigt att barnen har en vi-känsla och att man som 

barn är trygg med sina kamrater. På så sätt vågar man uttrycka sig och leken 

kan fylla sin funktion som lärandetillfälle. Vi håller helt med Sandra om att 

leken är ett bra tillfälle till att träna språk samtidigt som man har roligt. Både 

Björklund och Nelson (1996) skriver om hur det sätt barnen använder språket i 

leken kan reflektera hur deras vardagsliv kan se ut. Barnen kan redan tidigt 

anpassa sitt språk efter leken och vem deras karaktär är. Om de till exempel 

leker mamma är det förmodligen deras egen mamma som står modell för hur 

karaktären ska vara. Detta bekräftas med det Elin säger om att man nästan kan 

höra hur det kan låta hemma hos barnen. Vi måste som pedagoger vara 

lyhörda och observanta på barnens språkbruk eftersom det i dessa lekar kan 

sägas saker som kanske inte är passande. Här kommer vi som goda förebilder 

in. 

 

Avslutande reflektion 

Här kommer vi att göra en liten sammanfattande reflektion om hur vi ser på 

både vår bakgrund och vårt resultat. Både när vi läst och analyserat våra 

respondenters svar ser vi att man kan se på barns språkutveckling och arbetet 

med detta på många olika sätt. Våra respondenters berättelser får oss att inse 

att arbetet med språkutveckling är inte bara en del utan många delar 

sammanvävda. Respondenterna berättar om hur de ser på sitt arbete med 

språkutveckling, och det har gett oss en bredare förståelse och insikt om hur vi 

kan tänkas arbeta i vårt kommande yrkesliv. 

 

Språk är ett sätt att för oss människor att ta till oss kunskap men också att 

kunna delge andra av våra erfarenheter (Säljö, 2010). Eftersom förskolan är en 

plats för lärande har språket en viktig funktion, och som vi ser i vårt resultat 

finns det redan en god kunskap och förståelse för hur viktigt arbetet är. Barnen 

behöver språket för att interagera med varandra och vår uppgift blir att 

vägleda dem för att kunna gå vidare i sitt lärande. 
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 BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 

 

Hej! 

Vi är två studenter vid Mittuniversitetet som går sista terminen på 

lärarprogrammet. Vi arbetar just nu med vårt examensarbete som har som syfte 

att undersöka pedagogers syn på arbetet med barns språkutveckling i förskolan. 

Vi hoppas att du har möjlighet att ställa upp på en intervju för att hjälpa oss 

med detta. Det som kommer fram under intervjun kommer att hanteras enligt de 

forskningsetiska regler som är framtagna av Vetenskapsrådet. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet och finns att läsa om på www.vr.se. Allt material kommer att 

behandlas konfidentiellt och kommer endast att användas till vårt 

examensarbete. Du kommer att vara anonym då vi endast använder fingerade 

namn. Du som blir intervjuad kan när som helst avbryta ditt deltagande. Vi 

kommer att spela in intervjun och den kommer att raderas när vårt 

examensarbete är godkänt.  

Vi är tacksamma för att du tar dig tid att delta! 

Vid eventuella frågor kan du kontakta oss 

Marie 073-051 78 68    Jessica 070-312 77 41 

Med vänliga hälsningar 

Marie Hägglund Jessica Lindberg 

 

 

http://www.vr.se/


  

 

 

 BILAGA 2: Intervjufrågor  

 

 

Intervjufrågor 

Vad tänker du på när jag säger språkutveckling och språklig medvetenhet? 

Hur ser ert arbete ut gällande språkutveckling? 

Hur ser du på din egen roll i barnens språkutveckling? 

Har ni några speciella aktiviteter där barnen ges möjlighet att utveckla sitt 

språk? 

Vilket material finns på avdelningen som gynnar språkutvecklingen? 

 


