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Sammanfattning  

Syfte är att undersöka hur förskollärare arbetar för att stimulera barns tidiga språkutveckling.  

Vår arbetslivserfarenhet, egna erfarenheter samt det personliga intresset för barns 

språkutveckling är det som har styrt vårt val av att undersöka hur förskollärare, i förskolan, 

stimulerar barns tidiga språkutveckling. Det vi vill få svar på är hur begreppet språkutveckling 

uppfattas av förskollärare och på vilket sätt förskollärare arbetar med att stimulera barns tidiga 

språkutveckling  

 I studien har vi använt den sociokulturella teorin som utgångspunkt.   

För att få svar på̊ studiens forskningsfrågor har vi använt semistrukturerade intervjuer som metod. 

Underlaget för resultatet bygger på̊ intervjuer med 6 förskollärare som arbetar på 5 olika förskolor 

i 2 olika kommuner och har olika lång arbetslivserfarenhet.  

Resultatet visar att förskollärare arbetar med att stimulera barns språkutveckling genom att 

erbjuda en mångfald av olika aktiviteter i språkutvecklande lärmiljöer samt genom att ha ett 

förhållningssätt där de är närvarande och inlyssnande gentemot barnen. I resultatet framkommer 

det att förskollärarna finner det viktigt att använda sig av ett korrekt språk och att de inte förenklar 

språket när de samtalar med barnen. Vidare påvisar resultatet att förskollärarna anser att de har 

en viktig roll i att kunna tyda och sätta ord på vad barnen menar, även de som inte har språket 

ännu. Detta gör de genom att läsa av barnens kroppsspråk samt att de själva har ett tydligt 



 

 

kroppsspråk när de kommunicerar med barnen för att förstärka orden. En metod som används av 

samtliga förskollärare av samma anledning är TAKK (tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation).   

 

Abstract 

Our aim is to investigate how preschool teachers work to stimulate children's early language 

development. We want to get answers to how the concept of language development is seen by 

preschool teachers and in what way preschool teachers work with children's early language 

development. Our work experience, personal experiences and personal interest in children's 

language development is what has guided our choice to investigate how preschool teachers, that 

works in preschool, stimulate children's language development. The theoretical starting point of 

the study has been from the socio-cultural perspective. To obtain answers to the study's research 

questions, we have used semi-structured interviews as a method. The basis for the result is based 

on interviews of 6 preschool teachers working at 5 different preschools.  

The result shows that preschool teachers are working to stimulate children's language 

development through offer a diversity of activities in a teaching environment that is benefiting 

children's language development and through having an approach where they are present and 

perceptive towards the children. In the result, it appears that the preschool teachers find it 

important to use a language that is correct and that they don't simplify the language when they 

talk to the children. Furthermore, the result shows that the preschool teachers think they have an 

important part when it comes to blazon and to set words on what the children mean, mostly to 

the ones who doesn't speak yet. The preschool teachers are doing this by reading the children's 

body language and by showing that themselves have a clear body language when they 

communicate with the children to strengthen the words. A method that is used by all the preschool 

teachers, for the same reason, is TAKK (signs as an alternative and supplementary 

communication).    
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1. Inledning  

Alla barn behöver språkstimulans och förskolan är en plats där barnen får denna 

stimulans. För att kunna prata med andra behöver människan både kunna förstå vad andra 

säger och själv kunna uttrycka sig. För att kunna göra detta krävs det att man redan som 

barn i förskolan stimuleras i språkförståelse, ordförråd, grammatik och uttal (Svensson 

2009). Barns vägar in i språket börjar tidigt och enligt Lev Vygotskij (1896-1934) finns 

det där från början genom en omedveten kommunikation (Vygotskij 2018). 

Många barn vistas på förskolan dagligen och därmed har förskollärare möjlighet att 

påverka barns språkutveckling. Av den anledningen är det av intresse att ta reda på hur 

förskollärare arbetar för att stimulera barns språkutveckling samt om detta sker som en 

målstyrd process, om det sker spontant och om det arbetas med det överhuvudtaget. Det 

är viktigt att förskollärare i förskolan har en förförståelse för hur de kan arbeta med att 

stimulera barns språkutveckling (Bruce, Ivarsson, Svensson & Sventelius 2016). 

En målstyrd process innebär att det är en planerad aktivitet där målet är att stimulera barns 

språkutveckling. Undervisning som gynnar barns språkutveckling i spontana situationer 

kan till exempel uppstå i leken. Förskollärare i förskolan kan ta tillvara på dessa 

situationer för att stimulera barns språkutveckling utan att den har varit planerad (Gjems 

2018).  

Enligt förskolans läroplan ska “…förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla ett 

nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, 

ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med 

skilda syften. Förskolans uppdrag är att stimulera barns språkutveckling” (Skolverket 

2018:13-14). 

För att kunna jämföra vårt blivande resultat i studien, hur förskollärare arbetar för att 

stimulera barns tidiga språkutveckling, får vi ta reda på om det finns tidigare forskning 

om detta och vad den i så fall säger om barns språkutveckling. Vi kommer även att 

genomföra semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare som är verksamma i 

förskolan för att få fram ett resultat. 
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1.1. Bakgrund 

Under våra verksamma år inom förskolan har vi upplevt att många barn behöver stöd i 

sin språkutveckling. Vi har mött många barn under årens lopp, både på våra arbetsplatser 

och VFU-platser (verksamhetsförlagd utbildning), som behöver extra stöd i sin 

språkutveckling av olika anledningar.  Vi har mellan 10-15 års arbetslivserfarenhet inom 

förskolan.  

Bruce m.fl. (2016) menar att förskolans pedagoger behöver synliggöra språket i förskolan 

för att kunna hjälpa barnen att bemästra och utveckla sitt språk. Utifrån Vygotskijs teori 

om språkutveckling kan detta ske genom att lära sig i samspel där vuxna eller barn som 

har kommit längre i sin utveckling låter barn möta krav och utmaningar som de kan klara 

av genom att anstränga sig och/eller få stöd från en mer erfaren person, det vill säga i den 

proximala utvecklingszonen (Vygotskij 2018). Därav vill vi undersöka hur förskollärare 

i förskolan arbetar med att stimulera barns tidiga språkutveckling. Förskollärare kan 

stimulera barns språkutveckling genom olika metoder som till exempel TAKK (tecken 

som alternativ och kompletterande kommunikation), eller genom boksamtal. På grund av 

att studien utförs under en begränsad tid har vi valt att enbart titta på den språkutveckling 

som sker i det svenska språket och inte i andra modersmål.  

2. Syfte 

Syfte med studien är att undersöka hur förskollärare i förskolan arbetar med att stimulera 

barns tidiga språkutveckling samt hur de uppfattar begreppet stimulera barns 

språkutveckling. 

2.1. Problemformulering 

Hur uppfattas begreppet stimulera barns språkutveckling av förskollärarna som deltar i 

studien?  

På vilket sätt beskriver förskollärarna i studien att de arbetar med barns tidiga 

språkutveckling?  

3. Tidigare forskning 

 I följande avsnitt kommer tidigare forskning om barns språkutveckling beskrivas även 

förskollärarens roll att undervisa språkutvecklande och hur barns språkutveckling gynnas 

av detta. 
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3.1. Barns språkutveckling 

Redan vid födelsen möter barn språkmiljöer, till exempel genom att en vuxen 

kommunicerar med barnet redan när det är nyfött (Gjems 2018). Detta sker i form av 

turtagning mellan vuxen och barn där båda har uppmärksamheten mot varandra. Den 

vuxne säger något och tittar på barnet och barnet visar på kommunikation genom att le, 

ge en blick eller göra rörelser. Med samspel mellan barn och vuxen växer barnens språk 

och utvecklas till ljud och joller. Jollret är viktigt för de munmotoriska rörelserna för att 

de senare ska kunna forma ljuden (Gjems 2018). Interaktionen, det vill säga, samspelet 

mellan vuxna och barn är väsentligt för barns språkutveckling genom intersubjektivitet. 

Intersubjektivitet handlar om att knyta känslomässiga samspel mellan barn och vuxna 

som har en nära relation där barn och vuxnas uttryck speglar sig (Gjems 2018). 

Intersubjektivitet handlar även om att läsa av andra och vara tillsammans med andra. 

Barnet läser av andra barn och vuxna med en blick, leende eller rörelse. När barnet blir 

lite äldre svarar barnet med ljud, joller och sedan ord. När barnet blir medvetet om att det 

går att förmedla känslor och uttryck och att någon annan förstår och kan ta emot det barnet 

förmedlar skapar detta en förståelse och barnet kan även ta emot och förstå andras känslor 

och uttryck. Det är detta som kallas intersubjektivitet, inter betyder mellan och 

subjektivitet betyder att en kommunikation av något slag sker (Bruce & Riddarsporre 

2012). Barnen kommer till förskolan med olika erfarenheter och det är förskollärarens 

uppdrag att skapa en relation och trygghet till barnet, ju tryggare barnet är desto mer lust 

och nyfikenhet väcks hos barnen (Bruce & Riddarsporre 2012). 

Barn har olika sätt att närma sig språket och uttrycka sig via det. Barn kan fokusera på 

vissa informativa delar i sin första talspråksutveckling, de lägger betoningen på enstaka 

ord. Barn som har lätt att ta till sig ord benämns som ordbarn. Detta för att de lär sig ord 

som de kan använda för att referera till föremål och händelser, de strävar mot att uttrycka 

sina tankar för sin egen del. De barn som börjar med komplexa intonationskonturer 

benämns som intonationsbarn. Detta innebär att de yttrar långa, obegripliga meningar 

med intonation som är så lik de vuxnas att de förvånas av att barnets språk är obegripligt 

eftersom intonationen är så likt vuxenspråkets (Svensson 2009).  

Vygotskij hade en teori kring barns språkutveckling vilket var att tanken blir medveten 

genom språket, först pratar barnet med andra och sedan med sig själv. Denna teori delade 
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Vygotskij in i tre kategorier: först har barnet en ganska omedveten kommunikation med 

andra, i andra kategorin upptäcker barnet hur dess kommunikation påverkar andra och i 

den tredje kategorin tar barnet med sig sina erfarenheter från de andra kategorierna 

(Vygotskij 2018). 

3.2. Förskollärarens roll 

Förskollärare behöver kunskap om hur de med en språkstödjande och språkstimulerande 

pedagogik kan stärka alla barns språkutveckling. Språket är inte bara ett resultat av det 

liv vi lever utan vi framträder och tolkar varandra genom det språk vi kan förstå och 

uttrycka. För att möta barnen i förskolan, som kommit olika långt i sin språkutveckling, 

behöver pedagoger inte bara kunskap om språk och språkutveckling utan även kunskap 

om hur de själva talar, uttalar och uttrycker sig. De behöver även ha en god självinsikt 

om de egna språkliga föreställningarna och förgivet tagandena, vilket sedan blir till hjälp 

i språkliga möten och lärandesituationer i förskolan (Bruce, et. al. 2016). 

Bruce m.fl. (2016) anser att pedagoger i förskolan behöver synliggöra den språkliga 

väven med alla sina trådar för att kunna hjälpa barnen att bemästra och utveckla sitt språk. 

Om inte detta görs är det svårt att veta i vilken ände de ska börja och hur de sedan ska gå 

vidare. Inom fonetiken beskrivs kunskap om språkljuden och hur de uttalas och uppfattas, 

medan kunskap om ord- och satsbyggnad finns inom grammatiken. Denna 

språkvetenskapliga medvetenhet och kunskap hjälper pedagoger i förskolan att ta 

ställning till hur de kan stödja och stimulera barns språkutveckling i olika avseenden och 

i olika uttrycksformer. Pedagoger hjälper barnen genom att vara goda förebilder som är 

närvarande och som lyssnar och bekräftar. Det gäller att se till att varje barn får möjlighet 

att umgås med flera olika kamrater i olika åldrar samt på olika språkutvecklingsnivå 

(Bruce, et. al. 2016).  

Svensson (2009) menar att en problematik inom förskolan är att pedagoger allt för sällan 

preciserar vad i barnens språkutveckling som behöver utvecklas. De behöver precisera 

om det är uttalet, ordförråd, meningsbyggnad eller hens förmåga att kommunicera med 

andra som behöver utvecklas.  

Barn som är sena i sin språkutveckling behöver språkstimulans för att komma ikapp och 

om det finns barn med språkstörning eller andra funktionsnedsättningar behöver 

pedagoger i förskolan arbeta mer medvetet med språket för att barnen ska kunna utvecklas 
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så mycket som möjligt. Språket växer genom lek, samspel och samtal, när pedagoger läser 

böcker för barnen och samtalar om allt spännande de ser i livet. Genom att därutöver 

använda enkla strategier kan pedagoger i förskolan göra språkstimulansen extra effektiv 

(Ashby 2016). Dessa enkla strategier, som kan användas i vardagen både med ett enskilt 

barn och i grupp, kan vara att pedagogerna i förskolan pratar med barnen vilket innebär 

att de pratar med barnen om allt de gör. Om barnen inte kan svara med ord är det viktigt 

att pedagogerna benämner saker barnen tittar på eller kommenterar vad de ser och gör. 

På detta sätt kan pedagoger i förskolan hela tiden och i alla situationer under dagen skapa 

en modell för hur barnen kan bygga sitt språk. Lyssna uppmärksamt och att tolka vad 

barnen visar och säger kan vara ännu viktigare än att prata. Här står tre ledord i centrum 

observera, vänta och lyssna (Ashby 2016). Detta kallas för att uggla vilket innebär att 

pedagoger observerar vad barnet är intresserat av och väntar in och lyssnar noga så att de 

kan fånga upp det som barnet visar med kroppsspråk, ljud eller ord. Sedan kan 

pedagogerna tolka det och svara på det. Barn använder sina kroppar för att visa vad de 

vill, långt innan de börjat prata, detta är ett naturligt sätt att komma igång med 

kommunikation och språkutveckling. Om pedagoger i förskolan också använder 

kroppsspråk blir de en modell för hur barnen kan göra i sin tur. När pedagoger använder 

mycket gester ger de barnen ett större ordförråd. Ordinlärningen snabbas på när barn får 

”se” ordet samtidigt som de hör det. Pedagoger använder kroppsspråk och gester på bästa 

sätt genom att de pratar som vanligt men gör samtidigt gester och tecken för de viktigaste 

orden i det de säger. Om de även har för vana att använda många ljudhärmande ord, som 

”voff” när de ser en hund kan de locka barnen till att också göra det. Alla sätt att 

kommunicera är bra för det leder till mer samspel och samtal vilket i sig utvecklar språket 

(Ashby 2016).  

Ofta förenklar pedagoger språket när de pratar med små barn, korta meningar är enklare 

för barnen att härma när de ska sätta ihop meningar. Genom att pedagoger blandar in lite 

mer krångliga meningar och svårare ord stimulerar de barnens språkförståelse. När de gör 

detta är det viktigt att förstärka med gester och kroppsspråk så att det inte blir för svårt 

för barnen, då finns en risk att pedagogerna tappar barnen helt. Att läsa bilderböcker är 

ett bra sätt att hjälpa barn att både bygga ordförråd och utveckla sin språkförståelse Den 

som läser behöver inte läsa hela texten. Det fungerar bra att även berätta om bilderna, 

eller att tillsammans med barnen sätta ord på det dem ser i boken. Barnen kan vara med 



 

12 

 

och fylla i och berätta så mycket de kan. När de är små kan det handla om enstaka ord 

eller ljud men när de är äldre kan den som läser exempelvis säga ”titta här, vad tror du 

hände sen?”. I nästan alla situationer och lekar i förskolans utbildning går det att bygga 

språk. Sånger och ramsor får barn att möta nya ord. Rytmen och repetitionerna kan göra 

det enklare för barn att bli mer medvetna om språkljuden vilket kan locka dem till att fylla 

i (Ashby 2016)  

Utbildning handlar om att lära sig något som människan har användning för i andra senare 

situationer och sammanhang. Därför krävs det att barn får tillgång till och deltar i samtal 

där ett mer expansivt språk används. Expansivt står här för utåtriktat, det vill säga att 

expansivt språk är ett språk som fungerar för att kommunicera mellan och över olika 

situationer. Genom att ge barn möjlighet till ett expansivt språk kan de på detta sätt dela 

med sig av sina erfarenheter och berätta dem vidare i senare situationer för andra som inte 

var där just då. Ett mer expansivt språk gör så att pedagoger och barn i olika situationer 

kan göra kopplingar utåt som till exempel att barnen kan koppla något de ser just nu till 

något liknande de har hemma (Doverborg, Pramling & Pramling Samelsson 2013)   

Pia Håland Anvede (2017) skriver i sin artikel, Främja barns språkutveckling, att alla 

pedagoger inom förskolan bör främja barnens språkutveckling. Genom att fokusera på 

barnens språkutveckling kan förskolan bidra med att utveckla och stärka barnens 

självförtroende, trygghet, inkludering och flerspråkighet. Håland Anvede (2017) hänvisar 

till professor Maaike Hajer (2014) som menar att det finns tre kategorier som är viktiga i 

barnens språkutveckling:  

• Pedagogerna bör ha höga förväntningar på barnen samtidigt som de ska ge mycket 

stöd och uppmuntran så barnen kan utvecklas tillsammans med andra barn. 

• Språkinriktad undervisning med interaktion som syftar till att utveckla språket 

mot de ämnesmässiga målen. 

• En meningsfull undervisning i barnens vardagsmiljöer. 

För att kunna utveckla barns språk behöver förskollärare planera, utvärdera och följa upp. 

Det finns olika metoder att göra detta på. Håland Anvede (2017) skriver i sin artikel om 

frågor som pedagogerna i förskolan kan använda sig av för att identifiera hur 

språkutvecklande olika situationer på förskolan är. Vi har valt att göra nedslag i det som 
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vi tycker är relevant för vår studie. Hur vi lyssnar på barnen och hur vi uppmuntrar barnen 

att lyssna på varandra är en viktig del i barnens språkutveckling och att lära sig lyssna är 

lika svårt som att lära sig prata. Det tar längre tid att lära sig prata än att förstå det andra 

säger. Om pedagogerna ger barnen tid att tänka och inte avbryter utan har tålamod så 

gynnar detta barnens språkutveckling. Vidare i barns språkutveckling är det viktigt att 

ställa öppna och produktiva frågor som får barnet att tänka och frågor som leder till 

följdfrågor. Öppna och produktiva frågor innebär att barnen kan välja att svara på olika 

sätt och följdfrågor innebär att pedagogerna vill uppmuntra barnen till att berätta mer. 

Barnen ska även omges med ord, detta görs genom att benämna saker, fenomen och 

händelser samt genom att upprepa och bekräfta i naturliga och meningsfulla sammanhang 

i barnens vardagssituationer (Håland Avende 2017). Håland Avende (2017) menar att i 

varje vardagssituation samt miljö finns det ord som kan utöka barnens ordförråd. 

Ordförrådet kan utvecklas genom att förskollärare använder olika begrepp för samma ord 

eller flera begrepp i en mening som till exempel ”varmt vatten?” eller ”kallt vatten?” och 

”kan du hämta en blå kloss?”. Barn ska inte höra ett förenklat språk som ”vovve” istället 

för ”hund”. Vid en förenkling missar barnet flera begrepp som är viktiga på lång sikt. 

Barn har mycket att lära av varandra, detta kallas för samlärande. Förskollärare kan både 

i leken och genom förskolans uppdrag uppmuntra till språklig kommunikation genom just 

lek och att erbjuda barnen olika aktiviteter, varierat material och metoder samt stöttning 

och uppmuntran till att stimulera barns tidiga språkutveckling (Håland Avende, 2017).  

3.3. Att arbeta språkutvecklande  

Det är viktigt med innehåll och mening med språket samt att dess form och struktur bör 

vara tydliga för barnet. Det sker som bäst inom ramen för den vardagliga 

kommunikationen där utforskandet, upptäckterna, upplevelserna och språkandet följs åt 

(Bruce et. al. 2016). Genom att ta språket i bruk lär sig barn dess struktur och form, detta 

kallas att språka. För att barnet ska få ett ömsesidigt utbyte av detta krävs det att 

pedagoger i förskolan visar intresse av att vilja mötas och att mötas. Med denna 

kommunikationsbaserade syn på språkutvecklingen blir vardagens alla sysslor och rutiner 

viktiga i barnets språkutveckling. En stor drivkraft i barns språkutveckling är önskan om 

gemenskap och delaktighet. Detta innebär att de har en vilja att uttrycka sig, dela och ta 

del av varandras erfarenheter och upplevelser. Denna drivkraft finns hos alla barn oavsett 

hur språkutvecklingen gestaltar sig. Det innebär att förskollärare i förskolan måste skapa 



 

14 

 

och ta tillvara på samspels- och lärandesituationer för att visa hur mening och innehåll 

uttrycks, förstås och förhandlas. Här kommer kunskapen in om hur förskollärare i 

förskolan behöver tvinna trådar mellan det erfarenhetsbaserade talspråket och det 

skriftspråksbaserade kunskapsspråket. Stimulansen ska vara matchad till barnets 

intressen och erfarenhetsvärld och därmed vara användbar i barnets kommunikation 

(Bruce et. al. 2016).  

Bruce m.fl. (2016) skriver att när det gäller begreppsutveckling och utveckling av 

ordförrådet är det av betydelse att genom samtalet med barn-vuxen se till att miljöerna 

runt barnet inbjuder till språkstimulering. Detta sker genom att förskollärare har som vana 

att benämna det dem ser, hör, gör och tänker. På så sätt kan förskollärare dela och öka 

sina erfarenheter och kunskaper till barnen.  

De språkliga utmaningarna hänger ihop med verksamhetens olika rutiner, som till 

exempel måltidssituationer, på- och avklädning i kapprummet och toalettbesök, samt 

aktiviteter, som till exempel lek i inne- och utemiljö, högläsning, boksamtal, språkpåsar 

och rim och ramsor. Genom detta garanteras språkutvecklingen bli rik och ge regelbunden 

stimulans. Ambitionen i förskolan ska vara att ge alla talutrymme. Därför gäller det för 

förskolläraren att ge sig tid att lyssna på vad varje barn har att berätta. Tystlåtna barn, de 

som inte tar för sig, syns, hörs eller märks är de som allra mest behöver pedagogernas 

uppmärksamhet (Bruce et. al. 2016).  

Att lekfullt få ta del av rim och ramsor, leta ljud i orden, kan vara mycket krävande och 

bygger på en såväl språklig medvetenhet som intresse av språk. För en del barn är det så 

att de blir språkligt medvetna först efter att de gjort sina möten med den skriftspråkliga 

världen (Carlson, Jenkins & Li, 2013 se Bruce et. al. 2016).  

3.3.1. Språkstimulerande miljöer 

Leken stimulerar barns språkutveckling, det muntliga, språklig medvetenhet, fantasi och 

föreställningsförmåga (Gjems 2018). Språkstimulerande miljöer innefattar lek, att 

förskolan erbjuder material att leka med i till exempel rollekar men även genom böcker, 

sånger, språkpåsar, högläsning och boksamtal. Förskolans miljöer är en viktig del för 

barns språkutveckling samt vad barnen erbjuds att utforska utifrån sina tidigare 

erfarenheter för att kunna lära och utvecklas vidare. Under hela dagen på förskolan ges 

barnen möjligheter till språkliga samspel mellan barn - vuxen och barn-barn (Weitzman 



 

15 

 

& Greenberg, 2014 se Gjems, 2018). Strandberg (2006) menar att förskolans lärmiljöer 

förmedlar kunskap, erfarenheter, känslor och förväntningar. Utifrån det sociokulturella 

perspektivet har lärmiljöerna på förskolan en viktig roll i barns utveckling och lärande. 

Det sociokulturella perspektivet handlar om att lärande sker i socialt samspel med hjälp 

av olika verktyg, miljöer och mellan människor. Lärmiljöerna är barnens mötesarenor 

och det är där språket utvecklas och stimuleras genom samspel med andra. En 

språkutvecklande miljö kan till exempel vara att böcker finns tillgängliga eller material 

som lockar till lek. För pedagoger i förskolan är det viktigt att tänka på vilka samspel som 

kan ske i de olika miljöerna, vad barnen kan göra i miljöerna, vilket material som finns 

tillgängligt och vad barnen kan utveckla språkligt med hjälp av detta (Strandberg 2006).   

3.3.2. TAKK – tecken som alternativ och kompletterande kommunikation 

TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) är en beprövad metod 

för barn som behöver extra stöd i sin kommunikativa och språkliga utveckling (Tisell 

2010). När pedagoger i förskolan tecknar och talar samtidigt förtydligar dem det de säger 

och ger barnen verktyg att själva kunna uttrycka sig tidigare. Inlärningen av tecken och 

tecknande är en viktig grund och att börja använda tecken i leken kan vara en bra början. 

Det är enklare att kommunicera i en lustfylld situation. Många barn tycker om lekar som 

upprepar sig och då uppstår en naturlig situation att använda tecken. När barnen till 

exempel är ute och leker vid en rutschkana kan tecken som; vänta, mer, en gång till, fort 

och långsamt användas. Det är viktigt att stanna upp och vänta och se om barnet visar 

pedagogen hur de ska leka vidare. Pedagoger som deltar i barnens lek kan göra så att de 

turas om att styra leken. Olika lekar som innebär att de härmar varandra och turas om att 

göra något ger barnen många tillfällen att ta initiativ till och svara på kommunikation. 

Genom att leka lekar ur verkligheten som besök hos doktorn, kalas och handla samt 

genom högläsning, sånger och ramsor ges det många tillfällen till upprepning. Det är 

viktigt att pedagogen har tänkt ut vilka ord hen ska teckna innan de läser och sjunger 

tillsammans med barnen. Pedagoger i förskolan kan nyttja de dagliga rutinerna som 

matsituationer, blöjbyten och av- och påklädning till att lära barnen att kommunicera med 

hjälp av TAKK (Tisell 2010). När pedagoger pratar med små barn kommer det naturligt 

att använda kroppsspråk och gester som till exempel att peka, när de även väljer att 

använda sig av TAKK drar det upp undervisningen att stimulera barns språkutveckling 

ytterligare. Genom att använda TAKK får barnen inte bara höra de viktigaste orden de 
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får även se dem, detta gör att orden blir enklare att lära sig. Pedagoger som använder 

TAKK pratar automatiskt långsammare och tydligare vilket gör att barnen får det enklare 

att ta in och bearbeta det som sägs. När TAKK används stimulerar det barns 

språkutveckling genom att alla småord inte tecknas utan bara de viktigaste orden. Det blir 

då enklare för barnen att urskilja vissa ord och uppmärksamma hur de låter. För yngre 

barn är det enklare att lära sig tecken än att lära sig talande ord. Detta för att tecken är 

mer konkreta och ofta liknar det de symboliserar samt för att det är enklare att få till rent 

motoriskt. Till exempel tecknet bok som man gör genom att sätta ihop handflatorna och 

sedan öppna dem som en bok. För ett barn är det enklare att göra handrörelsen än att få 

ihop ljudkedjan b-o-k med exakta rörelser på läppar, tunga och andningsapparat som man 

behöver för det talande ordet. Detta gör att de barn som får lära sig TAKK kommer igång 

tidigare med att uttrycka sig och kommunicera samt att de får ett mer aktivt ordförråd 

innan de kan tala. Tecken hindrar inte barns språkutveckling utan när barnets ordförråd 

ökar, och det blir lika lätt för barnet att säga som att teckna ett ord, kommer barnet att 

släppa tecknen och enbart prata. När barn har kommit igång med talet tycker de att det 

går mycket smidigare än att teckna. Genom att använda TAKK ger pedagoger barn 

tillgång till ett språk och möjlighet att uttrycka sig innan talet kommer (Ashby 2016).  

3.3.3. Högläsning 

Barn som tidigt möter högläsning och bokdiskussioner får bättre språk-, läs- och 

skrivutveckling senare i livet. Ju tidigare barn får möta böcker och läsning desto mer 

gynnar det deras språkutveckling (Pihlgren 2015). Genom högläsning bjuds barn in till 

att lära sig saker om livet, om andra människor, om känslor men även om själva språket 

och läsandet. När pedagoger i förskolan läser böcker för barnen lär de sig vad läsning går 

ut på, att föreställa sig världar som kan vara lik och olik deras egen, att böcker ska hanteras 

varsamt och att man bläddrar från sida till sida. Barn förstår i efterhand att alla tecken på 

sidorna i böckerna kan förmedla något och att detta något kan läsas upp om och om igen 

och lär sig därför omedvetet hur språket låter och är uppbyggt. Genom att barn i förskolan 

får lyssna på högläsning kan de efterhand urskilja sättet som berättelser är uppbyggda på 

samt att det löper en röd tråd genom en berättelse. Detta är viktiga kunskaper för att barnet 

senare själv ska kunna berätta, läsa och skriva. Pedagoger i förskolan behöver planera 

högläsningen, innan de läser för barnen, med lässtopp där begrepp, bilders och texters 

innehåll, struktur eller händelseförlopp kan diskuteras med hjälp av frågor. Om 
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högläsning ska få positiva effekter på språket handlar det om att hitta texter som 

intresserar och utmanar barnen samt om att skapa en miljö runt läsandet som är fylld med 

intresse, glädje och lust. Det är även en bra idé att läsa en bok flera gånger då blir barnen 

klara över vad som händer och kan fördjupa sin förståelse för bokens innehåll samt att de 

lär sig begrepp och uttryck som återkommer (Pihlgren 2015).  

3.3.4. Boksamtal 

Det räcker inte att pedagoger enbart läser boken högt, om hen enbart läser boken rakt 

igenom utan att ställa frågor eller kommentera texten tränas inte barn i att använda sitt 

språk. Om språkutvecklingen ska främjas är det inte ett bra syfte att läsa böcker för att få 

barn att komma till ro eller slappna av. Att se läsning som avslappning ger en felaktig 

ståndpunkt i förskolans värld (Pihlgren 2015). För att barns fantasi och språkutveckling 

ska främjas är det viktigt att boken bearbetas gemensamt. Språkutvecklingen sker i själva 

samtalet om läsningen och då utökas ordförrådet, känslan för språket och förmågan till 

fantasi och tolkning. I samtal under läsningen ger pedagoger barn möjlighet att tala för 

och klargöra sin åsikt och ståndpunkt. Genom högläsning och boksamtal utökar 

pedagoger i förskolan barngruppens gemensamma referenser och upplevelser. Det ger 

också upphov till att nya ord används, att nya lekar leks och att nya berättelser berättas 

(Pihlgren 2015). Edwards (2017) poängterar hur viktig litteraturen är för barns tidiga 

språkutveckling till ett rikt och nyanserat språk. Miljön har en stor betydelse för att kunna 

hålla ett boksamtal, en plats där det går att koncentrera sig och vara ostörd på. Det är 

viktigt att hålla ett boksamtal i mindre grupper just för att ge barnen större talutrymme. 

Det är bra att tänka på att boksamtal inte sker vid varje högläsning utan någon gång då 

och då för att inte barnen ska tröttna (Edwards 2017). Förskollärarens roll i boksamtalet 

är att leda samtalet men det är barnen som har huvudrollen i boksamtalet. Hur 

förskollärarna lägger upp boksamtalet är utifrån den valda bokens innehåll, är det en bok 

med mycket text? Hur många ord är eventuellt nya för barnen? Är bilderna kopplade till 

texten? Hur ser bilderna ut, behövs det mycket tid för barnen att tolka bilderna? Hur 

mycket hinner dem? Genom att förskollärarna läser igenom boken först innan 

boksamtalet sker kan de strukturera upp ett bra boksamtal (Edwards 2017).  
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3.3.5. Språkpåsar 

Språkpåsar är något som pedagoger kan använda och som gör undervisning lekfull och 

spännande då de innehåller rekvisita till böcker, sånger och rim och ramsor. Det är även 

bra att använda språkpåsar för de barn som inte tycker att bokläsning är intressant. 

Rekvisitan används för att jobba med att stimulera barns tidiga språkutveckling. Genom 

att använda språkpåsar kan förskollärare i förskolan få med barn som inte brukar vilja 

lyssna på högläsning genom att leka med materialet i påsarna och sedan läsa lite (Ashby 

2018).   

4. Teoretiska utgångspunkter 

Vygotskijs teori kring språket var att människans språk är naturligt, biologiskt och unikt 

och att all utveckling sker i samspel med andra. Han ansåg att människan ständigt är under 

utveckling. Den proximala utvecklingszonen handlar om vad barnet kan själv och vad 

barnet kan utveckla och lära sig genom samspel där en vuxen eller barn som kommit 

längre i sin utveckling låter barn möta krav och utmaningar som de kan klara av genom 

att anstränga sig och/eller få stöd från en mer erfaren person (Fast 2011). 
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 Vygotskij menade att socialt samspel krävs för att människan ska kunna utveckla sitt 

språk. Språket är den viktigaste artefakten för att människan ska kunna utvecklas (Lindö 

2009). Mediering är en term från Vygotskijs sociokulturella perspektiv som avser hur 

språk som ett kulturellt redskap formar hur något framstår, vad vi ser något som. 

Människan möter inte världen direkt, utan använder sig av verktyg och tecken för att 

förstå sin omvärld till exempel att människan inte lär sig att skriva utan att fått erfara 

bokstäver och andra symboler (Strandberg 2006). Vygotskij menade att människan är en 

meningsskapande varelse. Språket är dels ett redskap för att kunna kommunicera med 

andra dels till för att kunna kommunicera med sig själv, alltså att tänka (Engdahl & 

Ärlemalm Hagsér 2015). Vygotskij ansåg att muntligt språk är ett grundläggande mentalt 

redskap som hjälper människan att lära om andra redskap och tillägna hen kunskap. 

Språket är ett redskap som ger människan kunskap om såväl fysiska som psykiska 

aktiviteter och därför är språket viktigt för att vi ska kunna tänka och samtala med andra 

(Gjems 2018) Språkutveckling grundar sig i många faktorer som biologiska och sociala 

men även i kulturella. Vygotskij ansåg att hos det lilla barnet var tänkandet och språket 

åtskilda, det var först när barnet kommit till en viss språklig nivå som tanken och språket 

påverkade varandra (Svensson 2009).  

En av Vygotskjis teorier är scaffolding, detta är en teori som bygger på att förskollärare 

fungerar som stöttepelare och grundar sig på barns behov och nivå, i deras proximala 

utvecklingszon. Förskollärare fungerar som stöd för att barnen då ska kunna relatera, 

förstå och sätta in kunskap i sin helhet och kunna på sikt klara av saker på egen hand. 

Scaffolding bygger på att förskolläraren utifrån undervisningen inleder med något som 

väcker barnens lust och nyfikenhet samt att förskolläraren ställer öppna frågor som lockar 

barnen att tänka vidare och utmana sig själva. I ett språkutvecklande sammanhang handlar 

stöttning om att förskollärare finns som stöd för barns språkutveckling, för att utveckla 

och stötta barnens förståelse, men även för att skapa situationer där barnen får möjligheter 

att samspela och uttrycka sig (Vygotskij 2018). Ett annat begrepp i det sociokulturella 

perspektivet är det situerade lärandet. Vygotskji menade att barnen är del av en kultur, 

alltså förskolans kultur och i gemenskap i den kulturen skaffar sig barn nya kunskaper. 

Strandberg (2006) förklarar ett situerat lärande på följande sätt; att det är lättare att lära 

sig läsa i en miljö med böcker och texter än en miljö utan dessa verktyg. Barnen lär sig 

av varandra och av förskollärarna (Svensson 2009). 
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5. Metod 

I detta metodavsnitt presenterar vi val av metod, genomförande, bearbetning av empirin, 

urval och etiska övervägande. 

5.1. Val av metod 

Vi vill undersöka hur förskollärare i förskolan arbetar med att stimulera barns tidiga 

språkutveckling samt hur de uppfattar begreppet stimulera barns språkutveckling. 

Undersökningen är under en kort begränsad tid, därav anser vi att det är relevant att få 

fram resultatet genom personliga semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare som 

arbetar på fem olika förskolor i två olika kommuner.  

5.2. Genomförande 

Det empiriska materialet består utav personliga semistrukturerade intervjuer. Genom 

intervjuer kommer vi åt sammanhang som kräver en förståelse. Personliga intervjuer är 

den vanligaste typen av intervju och innebär ett möte mellan forskare och informant. 

Fördelarna med personliga intervjuer är att de uppfattningar och synpunkter som kommer 

till uttryck under intervjun kommer från en källa, den intervjuade. Detta gör att det är 

enkelt för forskaren att lokalisera speciella idéer till vissa människor. Personliga 

intervjuer är enkla att kontrollera, forskaren har enbart en persons idéer att sätta sig in i 

och utforska, samt en person att ledsaga genom intervjuprogrammet (Denscombe 2009).   

Denscombe (2009) beskriver semistrukturerade intervjuer med att det finns en viss 

struktur där förutbestämda ämnen och frågor besvaras. Dock är upplägget föränderligt 

och forskaren söker öppna svar där den intervjuade får möjlighet att utveckla sina 

synpunkter. Vid semistrukturerade intervjuer sker mötet ansikte mot ansikte (Denscombe 

2009).  Nackdelen med semistrukturerade intervjuer är att de är begränsade till antal svar 

efter antal personer som deltar i intervjun.  

Intervjuerna kommer att genomföras med förskollärare som arbetar inom privata och 

kommunala förskolor och det kommer ske via ljudupptagning. När ljudupptagning görs 

blir den intervjuades svar en fullständig dokumentation och forskarna missar eller 

glömmer inte något som kan vara relevant för resultatet (Denscombe 2009). Empirin från 

intervjuerna kommer att transkriberas för att sedan jämföras och kopplas till tidigare 

forskning och teorier för att få fram ett resultat. 
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5.3. Bearbetning av empirin 

Empirin har bearbetats genom transkribering och sedan analyserats med en kvalitativ 

metod. Fördelen med kvalitativ metod är att den är verklighetsbaserad. Kvalitativa data 

består utav ord och kan med fördel användas vid intervjuer. Datan som har samlats in 

med intervjuer som forskningsmetod förbereds och kategoriseras genom våra tolkningar. 

Vi har valt att kategorisera vår data genom att utgå från frågorna i intervjun. Vidare har 

vi kategoriserat likheter och olikheter i svaren. Denscombe (2009) skriver att, för att 

komma fram till generaliserade slutsatser, måste forskarna tolka data och avgöra vad som 

är relevant för analysprocessen.  Under bearbetningen av transkriberingen har vi valt ut 

det som är relevant för vår forskning.  

5.4. Urval 

 Studien genomförs med sex olika respondenter med olika lång arbetslivserfarenhet inom 

förskolan. Vi övervägde vilka typer av urval som behövdes göras utifrån studiens syfte 

samt vilka urval som behövdes göras för att nå ett så bra resultat som möjligt. Vi 

reflekterade över studiens syfte: att undersöka hur förskollärare i förskolan stimulerar 

barns tidiga språkutveckling, och beslutade att vi skulle genomföra semistrukturerade 

intervjuer för att nå vårt resultat. Vid semistrukturerade intervjuer sker mötet ansikte mot 

ansikte (Denscombe 2009).   

5.5. Etiska överväganden 

Inför undersökningen tas de fyra etiska forskningsprinciperna i beaktning, 

konfidentialitet, samtycke, information och nyttjanderätt (Denscombe 2009). Det första 

är att lämna ut information och syfte med undersökningen och vad som kommer att hända 

med empirin. Konfidentialiteten där deltagarnas intresse och identitet ska skyddas samt 

att känsliga uppgifter inte får spridas eller att obehöriga får tillgång till empirin. 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas närsomhelst. Forskningen ska följa den 

nationella lagstiftningen till exempel god forskningssed. Inför undersökningen kommer 

det att i god tid ges ut information via ett missivbrev till de berörda förskollärarna. I 

missivbrevet informeras det om konfidentialitet och nyttjande samt information om oss 

som kommer att utföra intervjuerna och i vilket syfte och vad materialet kommer att 

användas till. Förskollärarna som blir intervjuade blir även informerade om vad som 
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förväntas av dem och kan genom detta förbereda sig i god tid inför intervjun (Denscombe 

2009). 

6. Resultat 

Resultatet av intervjuerna presenteras utifrån forskningsfrågorna: Hur begreppet 

stimulera barns språkutveckling uppfattas av informanterna i studien samt på vilket sätt 

de beskriver att de arbetar med att stimulera barns tidiga språkutveckling. 

Genom intervjuerna framkommer det att högläsning, boksamtal, TAKK, och språkpåsar 

används som metoder av informanterna för att främja barns tidiga språkutveckling. 

Många av informanterna nämner att de anser att det är viktigt att använda ett expansivt 

språk och att språket inte bör förenklas bara för att det är barn i förskoleåldern som de 

undervisar. För att göra resultatet tydligt kommer vi nedan att sammanfatta 

informanternas svar samt ta med citat från dem under rubrikerna begreppet stimulera 

barns språkutveckling och förskollärarnas arbete med att stimulera barns tidiga 

språkutveckling. Informanterna, som alla är förskollärare med olika lång 

arbetslivserfarenhet, kommer att benämnas som F1, F2, F3, F4, F5 och F6.  

6.1. Begreppet stimulera barns språkutveckling 

I intervjuerna framkommer det att informanterna uppfattar begreppet stimulera barns 

språkutveckling till att ha ett förhållningssätt där de lyssnar på barnen och bekräfta det 

barnen säger samt vad de visar genom kroppsspråk. Vidare anser informanterna att 

begreppet stimulera barns språkutveckling innebär att bygga upp trygghet för barnen. 

Detta genom att de är tydlig i sin roll som förskollärare och ge barnen tid att uttrycka sig 

samt vikten av att de som förskollärare är närvarande i barnens lek.  

 ”…att bygga upp trygghet för barnen, att vara med i leken och 

kommunicerar i dagliga rutiner, att jag ger barnen tid att uttrycka sig och att jag verkligen 

är närvarande i deras lek”(F1). 

Vidare berättar en av informanterna om att hen kopplar begreppet stimulera barns 

språkutveckling till att använda ett nyanserat och rikt språk som grund och att inte 

förenkla språket för mycket när hen kommunicerar med barnen. Informanten berättar 

vidare om att hen även kopplar begreppet språkutveckling till att hen som förskollärare 

verkligen lyssnar på barnen:  
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 ”…jag tänker på hur jag själv vill bli lyssnad på och då ska jag själv agera 

likadant mot barnen. Språkutveckling innebär att använda rätt, nyanserat och rikt språk 

det är liksom grunden och att inte förenkla språket för mycket, det blir lätt så att jag som 

förskollärare förenklar det med de yngsta barnen. Jag menar jag behöver inte förenkla till 

vovve från hund för att barnen ska förstå. Det är inte bara jag som förskollärare som ska 

prata utan att jag väntar in och hör vad barnen har att säga och försöker tolka vad de visar 

med kroppsspråket och att jag använder min kropp för att visa saker. Vad mitt 

kroppsspråk säger är jätteviktig” (F4).  

 En av informanterna berättar om att begreppet stimulera barns språkutveckling får hen 

att tänka på hur viktigt det är att benämna och sätta ord på vad barnen gör med hjälp av 

olika begrepp. En annan menar att begreppet får hen att reflektera över hur viktigt språket 

är, att vara tydlig och sätta ord på saker, att vara medveten om vilka ord förskollärare 

använder samt hur de uttrycker sig. En tredje anser att begreppet för hen innebär att ge 

varje barn möjlighet att uttrycka sig på sitt sätt: 

 ”…det är ju att ge varje barn möjlighet att uttrycka sig på sitt sätt. Att ge 

dem, om det inte är språket, så TAKK eller andra metoder. Allt är okej, peka, ljuda, så 

länge de får ett sätt att uttrycka sig på, man minskar ju mycket frustration av det” (F3). 

Informanterna menar att när de tänker på begreppet stimulera barns språkutveckling 

tänker de mycket på hur vuxna förebilders ordval återspeglar sig i barnens lek och att det 

därför är viktigt att pedagoger i förskolan även tänker på hur de kommunicerar med 

varandra vuxen-vuxen och inte bara mellan vuxen-barn.  

 “...det är ju även i leken, nu har våra barn börjat leka mycket rollekar så då 

är det där de ändrar sina röstlägen och helt plötsligt går de in i rollerna där de får ett helt 

annat språk och börjar med meningar som de kanske har hört från sina föräldrar eller från 

oss pedagoger på förskolan (F5). 

  

6.2. Förskollärarnas arbete med att stimulera barns tidiga 

språkutveckling 

Genom bearbetningen av empiri framkom det att informanterna, förskollärarna på de 

olika förskolorna, arbetar med att stimulera barns tidiga språkutveckling genom att vara 
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närvarande, benämna vad barnen gör, upprepa vad de säger och visar samt att de är tydliga 

i sin kommunikation med barnen. Det framkommer även att de anser att det är viktigt att 

tänka på sitt kroppsspråk, att kroppsspråket är en viktig del i att stimulera barns 

språkutveckling.  

 ”...genom att vara närvarande för barnen under den tid de är på förskolan, 

jag tycker det är viktigt att skapa och hitta tillfällen till kommunikation i de dagliga 

rutinerna och aktiviteterna och att vi i arbetslaget har ett gemensamt fokus. Jag arbetar 

även med att stimulera barnens språkutveckling genom att uppmuntra och 

uppmärksamma kroppsspråket och deras ögon, att hjälpa de som inte har språket att sätta 

ord på vad de menar. Att hjälpa barnen att få ett ökat ordförråd allt eftersom och bygga 

ut meningarna”(F1).  

Informanterna berättar i intervjuerna att de arbetar språkutvecklande hela dagen med 

barnen i förskolans dagliga utbildning. I bearbetningen av empirin framkommer det att 

de sex informanterna tar varje tillfälle i akt att arbeta språkutvecklande, att de har en stor 

medvetenhet att språka med barnen oavsett om det är i en spontan eller planerad 

undervisningssituation.  

 ”Alltid i utbildningen tycker jag, det sker ju dagligen både i planerade 

aktiviteter och i rutiner. /…/ I alla måltider, frukost, lunch, mellanmål, på- och 

avklädning, blöjbyten, promenader, när vi ska till något ställe. Kanske har vi planerat en 

lärsituation i skogen då kan man ta tillvara på tiden dit också och benämna allt det vi ser 

som bilar, färger och trafikskyltar” (F2).  

“…allt från matsituationer, klä på sig, byta blöjor, ta emot på morgonen, allting blir ju 

språkstimulerande tycker jag, såväl att vi snappar upp så fort de är intresserade av något 

och planerar våra aktiviteter utifrån det” (F3). 

 “... alla situationer är språkstimulerande. Att till exempel säga hej och 

godmorgon är ett språkande. Kommunikation skapar relationer” (F6). 

Informanterna menar att det som skiljer den spontana och den planerade undervisningen, 

som ger barnen språkstimulans, åt är att den planerade har ett mål och ett syfte, den är 

anpassad efter de barn de har i åtanke när de planerar aktiviteten. Vidare nämner de flesta 

av dem att den planerade undervisningssituationen analyseras efteråt vilket oftast inte 

händer efter att en spontan undervisningssituation har uppstått. Det nämns även att de i 
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planerade språkaktiviteter, planerade utifrån läroplanens mål, utför, dokumenterar och 

utvärderar. Informanterna nämner att de kan känna att undervisningen i de spontana 

situationerna oftast blir bättre för att de då anser att de är mer öppna och lyhörda inför 

barnen.  

“... på planerade så har jag kollat i läroplanen eller att jag sedan innan känner till 

vilket mål i läroplanen jag ska fokusera på i undervisningen. I det spontana kan du vara 

lite mer öppen och då lyssnar du kanske bättre på barnen och är mer öppen för 

kommentarerna du får från barnen. /.../ i den planerade kan du också vara öppen och ta 

in. Du är ju lite mer styrd när du har planerat och då kanske du inte hör de här trådarna 

som barnen spinner vidare på. Det försöker man ju få in i de planerade aktiviteterna sedan. 

Men jag tänker att den spontana är mer öppen för kommentarer från barnen och att du 

som lärare kan ta in mer. /.../ jag tänker att båda är bra och gynnar barns språkutveckling 

(F6).   

Informanterna nämner böckernas tillgänglighet som en viktig grund för att stimulera 

barns tidiga språkutveckling. Många av dem ser det även som viktig grund att se och hitta 

tillfällen till att kommunicera med barnen. Nedanstående citat beskriver hur en av 

informanterna ser på detta: 

 ”…genom att arbeta med böcker och sagor. Jag anser att böcker ska finnas 

tillgängliga på flera ställen på förskolan även att jag ser varje tillfälle till kommunikation 

och att jag skojar med barnen genom till exempel ramsa, även när jag gör praktiska saker 

som att till exempel duka så tycker jag det är viktigt att ta med barnen och samtala och 

sätta ord på vad vi gör…” (F1). 

Vidare nämner informanterna olika metoder och material som de använder för att 

stimulera barns tidiga språkutveckling som högläsning, TAKK, boksamtal samt en 

språkstimulerande miljö med till exempel språkpåsar och material som inbjuder till lek.  

 ”…använder TAKK mycket för att förstärka orden”(F3).  

 ”… annat vi gör är att sjunga mycket och använder språkpåsar. Det är 

mycket konkret material, inte bara orden utan materialet också. Språkpåsarna är sånger 

eller sagor med rekvisita och där ser vi hur de själva återberättar” (F5).  
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 “Just nu använder vi oss av boksamtal, vi djupdyker i en bok tillsammans 

med barnen. Vi har rimkort, hjul att snurra på med olika uppgifter och rimord. Sen 

använder vi böcker, spel och sång och musik” (F1). 

“...genom att läsa så mycket jag bara kan alltså högläsning för barnen. /.../ medvetenhet 

kring litteraturen och var i lärmiljöerna vi placerar litteraturen” (F4).  

Återkommande i informanternas svar på frågor i intervjuerna är vikten av att läsa av 

barnens kroppsspråk, benämna och uppmuntra till kommunikation och samspel i deras 

arbete för att stimulera barns språkutveckling. Detta styrks genom följande citat:  

 “...det är ju något i varje möte med barnen både i det vardagliga och vid till 

exempel samlingar /.../ vi har många barn som står och pekar och säger “ähh” då kan man 

säga okej, är det klossar du vill ha och barnet kan då visa med sitt kroppsspråk om jag 

tolkar dem rätt eller fel. Sen har vi barn som har språket som helt plötsligt gör likadant, 

då brukar jag be barnet att använda sina ord annars förstår jag inte vad hen menar. Då blir 

de medvetna att det dem säger har en mening och att jag är uppmärksam på att de kan 

uttrycka sig med tal” (F4).   

Informanterna berättar vidare om att de i deras arbete med att stimulera barns 

språkutveckling inte bara ser till gruppens behov utan att det är viktigt att se varje enskild 

individ. De menar att undervisa språkutvecklande inte bara handlar om gruppens behov 

utan även individens. I samband med detta pratar de om vikten av att vara en närvarande 

pedagog för att lyckas med detta.  

 “... genom att vara en närvarande pedagog, uppmärksammar barnet och 

uppmuntrar hen, upprepar vad hen säger. Jag ger barnet tid och finns till hands om de 

behöver hjälp med kommunikation i leken så att barnen kan förstå varandra. Jag sätter 

ord på vad vi upplever och vad som händer. Jag låter barnen använda språket i många 

sammanhang som till exempel genom att vara med i deras lek, rimma och ramsa och 

sjunga” (F1).  

Vidare pratar de flesta av informanterna om att anpassa språket efter varje individ samt 

att ge varje individ möjlighet och hjälp att uttrycka sig. Det framkommer att 

informanterna anser att de i deras roll har ett stort ansvar att hjälpa barnen i sin 

språkutveckling genom att stimulera dem på olika sätt.  
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 “Det är ju att anpassa språket där varje individ befinner sig. Så med de 

yngsta barnen är det ju kortare meningar och TAKK som är mer specifikt medan med de 

äldre kan man ju börja ge framförallt fler meningar i samma konversation att man kan 

liksom bygga på ordförrådet. Min roll är så viktig, att jag verkligen förstår barnen och 

greppar deras sätt att uttrycka sig, att vi verkligen kan sätta ord på vad de menar. Därför 

är till exempel TAKK så himla viktigt i undervisningen för att stimulera barns 

språkutveckling, för oftast är det enklare att göra tecknet /../ det är viktigt att sätta tecken 

på orden för det blir enklare för barnen att uttrycka sig än att få rätt på hela munmotoriken 

på en gång” (F3).  

I bearbetningen av empirin framkommer det att flera av informanterna anser att det är 

viktigt att förskollärare, i sitt arbete med barns tidiga språkutveckling, upprepar sin 

undervisning för att få bekräftelse på att barnen verkligen har förstått vad syftet med 

undervisningen är. Även att de utvärderar sin egen undervisning hur undervisningen togs 

emot av barnen.  

“... men även att man utvärderar sig själv och hur min information mottogs. 

Förstod barnet vad jag menade och hur ser jag att barnet förstod vad jag menade. De här 

nyanserna om de inte gör det hur kan jag då uttrycka mig annorlunda så att de inte blir 

barnen som är problemet utan att man utvärderar sitt eget förhållningssätt (F4).  

Vidare pratar en av informanterna om vikten av förskollärares barnsyn och förhållningsätt 

gentemot barnen. Förskollärare ska aldrig göra så att barn med svårigheter i språket 

känner sig utpekade eller tysta ner barnen. Förskollärare som är lyhörda och ger barn nya 

utmaningar gynnar och stimulerar barns tidiga språkutveckling.  

“...hur ska man utmana barnet, man vill ju inte anmärka, det ska man aldrig göra 

eller få barnet till att sluta våga prata. Jag tror man får vara lyhörd. Lyhörd för alla i 

gruppen. Vi jobbar med hela gruppen /../ och att se alla barnen (F5).  
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7. Analys 

Under denna rubrik kommer vi att analysera resultatet utifrån Vygotskjis teori, det 

sociokulturella perspektivet. Sammanfattningsvis i en mening så handlar språkutveckling 

om socialt samspel. Vi har valt att analysera resultatet i underrubriker för lättare läsning.  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv där Vygotskij ansåg att språket är människans 

främsta verktyg kom det fram i resultatet att förskollärarna menar att stimulering av barns 

språkutvecklingen sker hela dagen. Förskolan är en social arena där många sociala 

samspel sker hela dagen. Förskollärarna menar att språkutvecklingen sker i dagliga 

rutiner på förskolan, vid till exempel toalettbesök/blöjbyten, måltidssituationer, på- och 

avklädning i hallen där förskollärarna och barnen pratar och kommunicerar med varandra. 

I det sociokulturella perspektivet är språk och kommunikation en länk mellan barnet och 

barnets omgivning. Förskollärarna belyser vikten av sitt eget förhållningssätt som en del 

av att stimulera barns språkutveckling. 

7.1. Situerat lärande 

Språket i det sociokulturella perspektivet är situerat, att miljöerna på förskolan är 

språkutvecklande genom att det till exempel finns böcker tillgängliga och material som 

inbjuder till lek. Situerat menas med att lärandet sker i speciella miljöer utformade för 

olika sorters lärande där kunskapen sätts in i en passande miljö. Svensson (2009) skriver 

att under hela barnets tid på förskolan är språket viktigt för deras begreppsbildning, att 

förskolan erbjuder aktiviteter och upplevelser som ger mycket att kommunicera om 

berikar barnets språkutveckling. Barnens tid på förskolan ses som en social och kulturell 

tid och Vygotskij betonar vikten av det sociala samspelet. Genom TAKK och kroppsspråk 

menar förskollärarna att de ger barnen verktyg att göra sig förstådda samt att de förstärker 

orden genom att använda detta när de kommunicerar med barnen vilket i sig är 

språkutvecklande. Barnen har sina egna sätt att uttrycka sig på, detta kopplas till att 

Vygotskijs tanke kring att han menade att lärandet är situerade. Förskollärarna använder 

sig av TAKK och då är det en del av förskolans kultur som i sin tur leder till att barnen 

också använder TAKK och uttrycker sig genom TAKK. 
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7.2. Mediering 

 Förskollärarna använder sig av olika material som tydliggör undervisningen och som är 

meningsskapande för barnen vilket kopplas till medierat lärande. Mediering handlar om 

att som förskollärare finnas där för barnen genom att ha ett förhållningssätt där de lyssnar 

på barnen och att de är tydliga i sitt kroppsspråk när de undervisar och kommunicerar 

med barnen.  Vygotskij menade att språk är ett medierande redskap. Ett redskap för att 

kunna förstå sin omvärld och hur vi ska agera i den. Språk är mer än bara det verbala, det 

innefattar även skriftspråk, bilder, teckenspråk och kroppsspråk. I resultatet kommer det 

fram att de intervjuade förskollärarna använder TAKK, sång och språkpåsar som 

medierande redskap. 

7.3. Scaffolding 

I förskollärarens uppdrag ingår det att väcka lust och nyfikenhet till lärande, det 

sociokulturella perspektivet benämner detta som scaffolding. Förskolläraren inleder en 

ny undervisningssituation med något som väcker barnens nyfikenhet och lust till att vilja 

veta mer om till exempel boksamtal, begrepp, rim och ramsor eller genom lek. 

Scaffolding innebär att förskollärarna ger barnen stöd i deras språkutveckling för att 

utveckla en förståelse för språket samt verktyg att uttrycka sig på olika sätt. Det kan 

handla om att förskollärare hjälper barnen med kommunikationen i leken vilket 

framkommer i resultatet. Det framkommer även att förskollärarna arbetar med att 

stimulera barns tidiga språkutveckling genom att vara närvarande, benämna vad barnen 

gör, upprepa vad de säger och visar samt att de är tydliga i sin kommunikation med 

barnen. Förskollärarnas roll utifrån det sociokulturella perspektivet är att planera, 

observera och utvärdera, detta innefattar miljöer som lockar till lek och lärande samt 

undervisningsstunder för att stödja och stimulera barnen i deras språkutveckling.  

7.4. Den proximala utvecklingszonen 

Genom samspel med förskolans personal och barn kan det uppstå en proximal 

utvecklingszon där förskollärarna hjälper barnen med begrepp, tolkar, benämner samt att 

de inte pratar med ett förenklat språk när de kommunicerar med och undervisar 

barnen.  Förskollärarna som intervjuades menade att språkutvecklingen sker hela dagen i 

förskolans dagliga utbildning genom samtal och kommunikation såväl mellan vuxna och 

barn som mellan barn och barn. Det sociokulturella perspektivets grund är just samspel 
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med varandra. Det är på många olika sätt som en språkutvecklande proximal 

utvecklingszon kan ske på förskolan. Förskollärarna nämner högläsning, TAKK, leken 

men även att som förskollärare vara närvarande i barngruppen för att snappa upp och 

vidareutveckla barnens språk genom att ställa högre och högre krav på barnen i 

undervisningen.  

I frågan vad som skiljer spontana och planerade aktiviteter åt framkom det att 

förskollärarna anser att genom att vara inlyssnande vid båda tillfällena på vad barnen har 

att säga kan de spinna vidare på det som sker och anpassa undervisningen efter barnen 

intresse och på så vis arbeta för att stimulera barns språkutveckling. Det framkom även 

att de i en planerad undervisningssituation kan uppstå spontan undervisning, till exempel 

om förskollärarna har en planerad aktivitet i skogen tar de även tillvara på att stimulera 

barns språkutveckling på vägen dit genom att prata och benämna saker som de ser på 

vägen till skogen. I både den spontana och planerade undervisningen fungerar 

förskolläraren som en stöttepelare för barnen genom att skapa förståelse, relatera och sätta 

in sin kunskap i ett perspektiv så att barnen sedan kan klara av saker på egen hand. 

8. Diskussion  

Nedan följer en diskussion kring denna studie. Diskussionen handlar om studiens 

sammanfattande resultat kopplat till den tidigare forskningen samt förskolans 

styrdokument. Även tankar kring resultat och tidigare forskning kommer att bearbetas. 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare i förskolan arbetar med att stimulera 

barns tidiga språkutveckling samt hur de uppfattar begreppet stimulera barns 

språkutveckling. 

8.1. Metoddiskussion 

Vi har i denna studie valt att använda oss utav semistrukturerade intervjuer, urvalet var 

sex förskollärare på fem olika förskolor i två olika kommuner. Vi har sedan analyserat 

resultatet utifrån en kvalitativ metod. En tanke som har slagit oss är att vi tror att det hade 

blivit ett mer formellt resultat om vi hade valt att skicka ut enkäter till förskollärarna 

istället för att intervjua dem. I intervjuerna har vi kunnat ställa följdfrågor och detta har 

lett till djupare diskussioner. Dock hade vi kanske nått ut till fler antal förskollärare med 

enkäter men vi tror inte att vi inte hade fått fram lika fördjupade svar som i intervjuerna. 
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Genom att vi utförde intervjuerna med sex förskollärare som arbetar på fem olika 

förskolor i två olika kommuner anser vi att tillförlitligheten i resultatet är hög. Om studien 

hade genomförts av någon annan tror vi att resultatet hade blivit ungefär detsamma. 

8.2. Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är uppdelad under tre rubriker där vi diskuterar barns 

språkutveckling, förskollärarens roll samt att arbeta språkutvecklande. 

8.2.1. Barns språkutveckling 

Förskollärarna i intervjuerna berättade att barns språkutveckling handlar om att använda 

ett nyanserat och rikt talspråk. Barnen kommer till förskolan med olika erfarenheter och 

är på olika språkliga nivåer. Förskollärarna på de olika förskolorna menar att 

språkutveckling handlar om att ge varje barn möjligheter att uttrycka sig på sitt sätt. De 

menade att språket inte bara är verbalt utan att barn även uttrycker sig med hjälp av 

kroppsspråk och genom att peka och göra ljud. Gjems (2018) beskriver barns 

språkutveckling genom att barn möter språket redan vid födseln och ger exempel på att 

språkutveckling sker när vuxna kommunicerar med det lilla nyfödda barnet. Genom 

samspelet som sker utvecklar barnet sitt språk genom den så kallade intersubjektiviteten, 

som handlar om samspel och en nära relation mellan vuxna och barn. Förskollärarna 

poängterar vikten av samspel och att det är viktigt att vara närvarande som pedagog samt 

att uppmuntra barnen till kommunikation och tänka på hur de använder sitt kroppsspråk 

i en undervisningssituation som är språkstimulerande. Barnen är på förskolan under större 

delen av dagen och förskollärarna har en stor roll som en vuxen förebild i barnens 

språkutveckling. Det är förskollärarens uppdrag att knyta an, ge barnen trygghet och 

skapa relationer till barnen (Bruce & Riddarsporre, 2012). Svensson (2009) hävdar att 

barnen har olika sätt att närma sig språket och uttrycka det. En av förskollärarna i 

intervjuerna uttrycker: 

”...Allt är okej, peka, ljuda, så länge de får ett sätt att uttrycka sig på” (F3). 

Barn har enligt Svensson (2009) olika sätt att närma sig språket, barnet kan ta del av vissa 

delar och använda sig av enstaka ord i sin första språkutveckling. En av förskollärarna 

berättar i intervjun att begreppet stimulera barns språkutveckling får hen att tänka på hur 

viktigt det är att benämna och sätta ord på vad barnen gör med hjälp av olika begrepp. I 

flera av intervjuerna berättar informanterna att det är viktigt att inte förenkla språket utan 
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att man ger barnen rätt begrepp från början. Förskolans pedagoger kännetecknas av att ha 

ett förhållningssätt där barnen först och främst ska ges trygghet och sedan utmanas för att 

stimuleras i sin språkutveckling. Entusiasm och intresse av vad barnen har att säga utgör 

en viktig del från pedagogen för att inte få barn att bli tysta. I den planerade 

undervisningen används barnens intresse som utgångspunkt i dialoger för att motivera 

barnen att använda språket och på så sätt stimulera och utveckla dem språkligt. Att 

förskollärare bedriver den planerade undervisningen utifrån barnens intressen visar att de 

har ett förhållningssätt som är lyhört gentemot barnen, dock väcker det en fråga om vad 

som skulle hända om inte hela arbetslaget har det förhållningssättet. Huruvida detta skulle 

påverka arbetet med att stimulera barns språkutveckling negativt blir en relevant 

frågeställning.  

Ashby (2016) menar att om pedagoger har för vana att använda många ljudhärmande ord, 

som ”voff” när de ser en hund kan de locka barnen till att också göra det. Alla sätt att 

kommunicera är bra för det leder till mer samspel och samtal vilket i sig utvecklar språket 

(Ashby 2016). Medan Håland Avende (2017) menar att barn inte ska höra ett förenklat 

språk som vovve istället för hund, att barn vid en förenkling missar flera begrepp som är 

viktiga på lång sikt. Förskollärarna i studien menar att de inte använder ett förenklat språk 

för att stimulera barns tidiga språkutveckling. Huruvida det ena eller det andra sättet är 

rätt eller fel är en relevant frågeställning samt om det hade gynnat eller missgynnat barns 

tidiga språkutveckling om förskollärarna i studien hade använt sig av båda metoderna. 

Här kan förskollärarna se till individens behov, vad det enskilda barnet behöver för att 

stimuleras i sin tidiga språkutveckling, istället för att hålla fast vid endast en metod att 

undervisa efter. Enligt Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen handlar det 

om att förmedla kunskaper och den språkliga undervisningen bör läggas att snäpp högre 

än där barnen är för att utmana dem att utveckla sitt språk. Därför bör pedagogerna tänka 

på att det inte är fel att använda ett förenklat språk för att lägga undervisningen på en nivå 

som utformas efter vad varje individ har för behov i sin språkutveckling.  

8.2.2. Förskollärarens roll 

Bruce m.fl. (2016) anser att pedagoger i förskolan behöver synliggöra den språkliga 

väven med alla sina trådar för att kunna hjälpa barnen att bemästra och utveckla sitt språk. 

Om inte detta görs är det svårt att veta i vilken ände de ska börja och hur de sedan ska gå 
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vidare. Pedagoger hjälper barnen genom att vara goda förebilder som är närvarande och 

som lyssnar och bekräftar. Det gäller att se till att varje barn får möjlighet att umgås med 

flera olika kamrater i olika åldrar som är på olika språkutvecklingsnivå (Bruce, et. al. 

2016). Förskollärarna som har deltagit i intervjuerna menar att de i deras roll stimulerar 

barns språkutveckling genom att vara en närvarande pedagog som inte bara ser till 

gruppens behov utan även individens behov. De anser att det är av största vikt att anpassa 

språket efter varje individ samt att ge varje individ möjlighet och hjälp att uttrycka sig. 

Förskollärare ska aldrig göra så att barn med svårigheter i språket känner sig utpekade 

eller tysta ner barnen. Förskollärare som är lyhörda och ger barn nya utmaningar gynnar 

och stimulerar barns tidiga språkutveckling. Det är viktigt att förskollärare som arbetar i 

förskolan bygger upp ett förtroende hos barnen för att de ska våga uttrycka sig och göra 

saker som utvecklar och stimulerar deras språk, till exempel att prata och diskutera i grupp 

och att argumentera för sin sak eller lösning utgör aspekter av detta. Förskolans utbildning 

står för en trygg miljö där barn inte pressas så att de känner ett misslyckande. Utmaningar 

och krav används i undervisningen för att balansera trygghet och stimulering och 

utveckling av barns språk. Genom att ställa utmanande frågor arbetar pedagoger i 

förskolan med att utveckla en språklig medvetenhet hos barnen. Här bör pedagoger ha en 

medvetenhet om vilka frågor som ska ställas och lägga dem på en nivå som inte är för 

svår för barnen så att de känner att de kan svara fel.  

8.2.3. Att arbeta språkutvecklande 

Förskollärarna menar arbetet med att stimulera barns språkutveckling sker under hela 

dagen i alla situationer i den dagliga utbildningen. De tar upp exempel på när detta kan 

ske i vardagliga situationer som på och avklädning i hallen, leken och samtal som uppstår 

under dagen framför allt vid måltider. Bruce m.fl. (2016) menar att det är viktigt med 

innehåll och mening i språket för barns språkutveckling och detta sker bäst i den 

vardagliga kommunikationen. Den vardagliga kommunikationen i förskolan handlar inte 

enbart om kommunikation mellan barn-vuxna utan även mellan barn-barn, alla samtal 

som sker är språkutvecklande. Förskollärare bör ha en medvetenhet om hur den 

vardagliga kommunikationen påverkar barns tidiga språkutveckling, huruvida det 

påverkar barns tidiga språkutveckling negativt om denna medvetenheten inte finns hos 

förskollärarna är något vi frågar oss.  
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Det är viktigt att förskollärare har en lärandesyn där kommunikationen i vardagsrutinerna 

på förskolan har betydelse för att stimulera barns tidiga språkutveckling. Detta 

framkommer i resultatet där förskollärarna beskriver att de tar varje tillfälle i akt att arbeta 

språkutvecklande genom att de har en stor medvetenhet att språka med barnen oavsett om 

det är i en spontan eller planerad undervisningssituation. Det kan handla om att ställa 

öppna frågor som gör att barnen måste ge ett längre svar än om förskollärarna hade ställt 

frågor som bara kräver ett ja- eller nej svar. Bruce m.fl. (2016) menar att samspel och 

lärandesituationer hör ihop för att stimulera barns tidiga språkutveckling och 

förskollärare i förskolan måste skapa och ta tillvara på dessa stunder. Barn har en stor 

drivkraft i att vilja förmedla och uttrycka sig på olika sätt. En fråga vi ställer oss är om 

förskollärare idag har tid till att ta tillvara på dessa stunder för att stimulera barns tidiga 

språkutveckling och att se och höra vad varje enskilt barn har att förmedla genom att 

uttrycka sig på olika sätt. Enligt Vygotskijs teorier om språket tas tiden för givet men 

utgör ingen förklaring i vad språkliga handlingar faktiskt innebär för individens språkliga 

utveckling.   

Förskollärarna belyser vikten av att använda ett tydligt kroppsspråk för att förstärka orden 

när de undervisar samt ett förhållningssätt där de anser att alla sätt barn använder för att 

uttrycka sig och kommunicera på är tillåtna. Ashby (2016) skriver om olika strategier för 

att arbeta språkutvecklande, hon menar att om förskollärarna använder sitt kroppsspråk 

så leder detta till att barnen vet hur man ska använda sitt kroppsspråk för att förstärka 

orden och göra sig förstådda. När pedagogerna använder kroppsspråk, gester och tecken 

samt pratar med ett rikt och nyanserat talspråk får barnen en större förståelse för orden 

och de utvecklas och stimuleras språkligt.  

Bruce m.fl. (2016) hävdar att förskollärarna ska ha som vana att benämna det de ser, hör, 

gör och tänker på så vis utvecklas barnens begrepp och ordförråd. Förskolans miljöer ska 

vara språkstimulerande och väcka lust till samtal. Weitzman & Grennberg (se Gjems 

2018) menar att förskolans miljöer är en viktig del i att stimulera barns språkutveckling 

samt att förskollärare under hela dagen ska ge barn möjligheter till språkliga samspel. En 

av förskollärarna berättar i intervjun att det även sker språkutveckling i leken och ger då 

exempel på hur barn i rolleken använder sig av nya ord och begrepp som de har snappat 

upp från någon med mer språklig erfarenhet.  
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Förutom kommunikation i alla vardagssituationer på förskolan är det viktigt för barnens 

språkutveckling att erbjuda aktiviteter såsom högläsning, boksamtal, språkpåsar och rim 

och ramsor. I förskolan har barnen med sig olika erfarenheter kring sitt språk, därför är 

det viktigt att som förskollärare ta sig tid och lyssna och ge varje barn talutrymme. Detta 

är något som framkommer i resultat, hur viktigt förskollärarna anser att det är att lyssna 

på barnen för att stimulera deras tidiga språkutveckling. Håland Avende (2017) förstärker 

detta i sin artikel, att främja barn språkutveckling. I intervjuerna framkom det att 

förskollärarna tar sig tid att lyssna och tolka barnens olika sätt att uttrycka sig på samt att 

de använder sig av olika språkstimulerande material som språkpåsar och erbjuder barnen 

olika språkutvecklande aktiviteter som högläsning och boksamtal.  

Förskollärarna i intervjuerna berättar att de använder TAKK, språkpåsar, boksamtal och 

högläsning och arbetar med att göra lärmiljöerna språkutvecklande med material som 

leder till samspel och som stimulerar barns tidiga språkutveckling. Ashby (2016) och 

Bruce m.fl. (2016) förstärker att metoderna och materialet som förskollärarna använder 

för att stimulera barns språkutveckling är ett språkutvecklande arbetssätt. TAKK är en 

beprövad metod och när pedagoger i förskolan tecknar och talar samtidigt förtydligar dem 

det de säger och ger barnen verktyg för att kunna uttrycka sig. En av förskollärarna 

berättade att hen använder TAKK mer till de barn som inte har talspråket än till de som 

har det. Ashby (2016) menar att för yngre barn är det lättare att lära sig tecken än att lära 

sig talande ord. Det framkom i intervjuerna att förskollärarna är medvetna om detta: 

”...det är viktigt att sätta tecken på orden för det blir enklare för barnen att uttrycka sig än 

att få rätt på hela munmotoriken på en gång” (F3).  

Tecken hindrar inte barnens språkutveckling snarare tvärtom den gör så att ordförrådet 

ökar. Ashby (2016) menar att när barnen har kommit igång med det verbala språket, 

tecknar de mindre.   

Högläsning är vanligt i förskolan och anses vara språkutvecklande av de intervjuade 

förskollärarna. Pihlgren (2015) menar att högläsning och placeringen av litteraturen är 

viktig för att stimulera barns tidiga språkutveckling.  Barn som tidigt möter högläsning 

och boksamtal får ett bättre språk-, läs och skrivutveckling senare i livet. Pihlgren (2015) 

menar att pedagogerna behöver planera sin högläsning och läsa igenom boken först för 
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att planera ett lässtopp eller ett boksamtal. Edwards (2017) skriver om att miljön har 

betydelse för högläsningen. Genom att planera kan pedagogerna förbereda frågor till 

boksamtalet utifrån boken. Pihlgren (2015), Edwards (2017) och Håland Avende (2017) 

anser att detta ger en ökad språkutveckling. I resultatet framkommer det förskollärarna 

har ovanstående kunskap vilket förstärks genom följande citat:  

“...genom att läsa så mycket jag bara kan alltså högläsning för barnen. /.../ medvetenhet 

kring litteraturen och var i lärmiljöerna vi placerar litteraturen” (F4).  

Annat material som förskollärarna använder för att väcka lust och stimulera barns tidiga 

språkutveckling är språkpåsar. Ashby (2018) menar att detta är en bra metod som väcker 

lust och gör undervisningen kring att stimulera barns språkutveckling lekfull. Vidare 

förklarar Ashby (2018) att detta är en bra metod för de barn som inte tycker att bokläsning 

är intressant. Språkpåsarna innehåller konkret material eller rekvisita som är kopplat till 

en bok. Förskollärarna i intervjun använder språkpåsar för att väcka lust och nyfikenhet 

när de arbetar med att stimulera barns tidiga språkutveckling.  

8.3. Slutord 

Under studiens gång har vi i resultatet kommit fram till att förskollärarna inte bara arbetar 

med att stimulera barns tidiga språkutveckling genom kommunikation utan även i 

aktiviteter som högläsning, boksamtal och språkpåsar. Förskollärarna i studien lyfter fram 

att de ser alla stunder i förskolans utbildning som språkutvecklande. Begreppet stimulera 

barns språkutveckling är brett och visar på att förskollärarnas förhållningssätt och barnsyn 

har en stor betydelse för den tidiga språkutvecklingen hos barnen. Till vidare 

undersökning utifrån studiens syfte hade det varit av intresse att även genomföra 

observationer av förskollärarnas arbete med att stimulera barns tidiga språkutveckling. 

Detta för att få svar på om de verkligen tänker på att alla situationer i förskolan ger barnen 

språklig stimulans eller om det är ett invant svar likt de kan säga att de arbetar med 

matematik i alla situationer. Under tiden studien har genomförts har olika tankar och 

frågor dykt upp hos oss som skulle vara intressant att utveckla studien genom. Till 

exempel om hur förskollärarnas medvetenhet kring att stimulera barns tidiga 

språkutveckling i förskolan senare påverkar barns fortsatta språkutveckling jämfört med 

om förskollärarna inte har en medvetenhet om hur de ska stimulera barns tidiga 

språkutveckling? Svensson (2009) menar att en problematik inom förskolan är att 
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pedagoger allt för sällan preciserar vad i barnens språkutveckling som behöver utvecklas. 

De behöver precisera om det är uttalet, ordförråd, meningsbyggnad eller hens förmåga att 

kommunicera med andra som behöver utvecklas. Även Bruce m.fl. (2016) beskriver att 

pedagoger behöver ha kunskap i fonetik, det vill säga en språklig medvetenhet om  

språkljud, hur barnen uppfattar och uttalar bokstavsljuden, grammatik, ord och 

satsbyggnader. En språklig medvetenhet hjälper pedagoger att ta ställning till och 

precisera vad barnen behöver för stimulering i sin språkutveckling. Till vidare forskning 

skulle man kunna utforma intervjufrågorna utifrån denna tidigare forskning/problematik 

för att få reda på om förskollärarna har denna språkliga medvetenhet och kan precisera 

om det är uttal, ordförråd, meningsbyggnad eller barnets förmåga att kommunicera med 

andra som behöver utvecklas och stimuleras. Vidare kan man genomföra observationer 

för att undersöka om förskollärarna har kunskap om hur de ska undervisa för att ge barnen 

möjlighet och stöd att utveckla sitt språk.  
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10. Bilagor 

10.1. Bilaga 1, Missivbrev 

 
Svedala 28/9 - 2019  
Hej 

Vi är två̊ studenter från förskollärarutbildningen med inslag av validering på högskolan i 
Kristianstad. Nu är vi inne på sista terminen och skriver vårt examensarbete. Vårt valda 
ämne är hur pedagoger i förskolan arbetar med att stimulera barn tidiga språkutveckling. 

För att undersöka detta skulle vi uppskatta om du ville ställa upp på att bli intervjuad 
kring detta ämnet.  
 
Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också̊ för 
avsikt att ta hjälp av er verksamma förskollärare genom intervjuer. Därmed vill vi intervjua 
dig, som har kunskap, utbildning och erfarenheter som är värdefulla för oss och vår 
studie. Intervjun kommer att bestå̊ av 8 frågor och kommer ta ca 30-45 min. Vår 
förhoppning är att detta blir en givande diskussion.   
 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. 
Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja så kan du när som 
avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas 
konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål. 
Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår 
handledare för mer information. 
 

Tack på förhand. 
 
Med Vänliga Hälsningar Katarina Jönsson och Sanna Olsson  
 
Katarina.jonsson0131@stud.hkr.se 

Sanna.olsson0087@stud.hkr.se 
 
Handledare: Annika Bondesson  
Annika.bondesson@hkr.se  
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10.2. Bilaga 2, intervjufrågor 

• Vad betyder att stimulera barns språkutveckling för dig?  

• Hur arbetar du för att stimulera barns språkutveckling? 

• När sker undervisning kring att stimulera språkutveckling? 

•  Inför/i vilka undervisningssituationer tänker du att du arbetar språkstimulerande 

med barnen? 

• Vilka situationer i utbildningen anser ni är viktiga för barns språkutveckling? 

• Vad skiljer planerade och spontana situationer? 

• Hur gör du för att stimulera varje barns språkutveckling? 

• Använder du någon speciell metod eller något speciellt material för att stimulera 

barns språkutveckling?  
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