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Abstract 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar med att stimulera 

barns språkliga medvetenhet. Vilka verktyg använder sig pedagogerna av för att stimulera 

den språkliga medvetenheten? Vi vill också ta reda på vilken roll pedagogen har för barns 

språkutveckling. Har miljön någon betydelse för språkutvecklingen? 

 

Undersökningen baseras på litteratur, samt intervjuer med åtta pedagoger som arbetar på fyra 

olika förskolor. Tre av förskolorna ligger i ett mångkulturellt bostadsområde och den fjärde 

förskolan ligger i en mindre tätort. Vi har även intervjuat specialpedagogen i det 

mångkulturella området. 

 

Resultatet visar att det är viktigt att barnen får tidig språkstimulans och att de får respons så 

att det blir dialoger i alla vardagssituationer. Det är viktigt att benämna saker och händelser 

med sina rätta ord. 

 

 

Ämnesord: Förskola, språk, språklig medvetenhet, verktyg, benämna, rim,  
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1 Inledning 

Torneus (1986) menar att barn vidgar sitt vetande och får nya kunskaper genom att fråga, leka 

och använda alla sina sinnen. Därmed har alla lärare i förskola ett viktigt uppdrag i att 

stimulera barns språkliga medvetenhet och efter många års erfarenhet som barnskötare med 

arbete i förskolan har vi valt att som examensarbete undersöka hur förskolan arbetar med 

barns språkliga medvetenhet. Med hjälp av rim, ramsor, sånger, sagor och samtal i 

vardagssituationer utvecklas barnens talspråk och sociala kompetens. Exempel på 

vardagssituationer är måltider, påklädning, samlingar och i leken. ”För barnen är språket ett 

verktyg som ger dem möjlighet att söka sig in i och erövra världen.” (Centerheim-Jogeroth, 

1988, s.7) 

 

1.1  Bakgrund 

Eftersom vi arbetar på en förskola som tidigare haft en språkprofil vet vi hur viktigt det är att 

stimulera barns språkliga medvetenhet. Detta görs genom att leka med språket, rim och 

ramsor, läsa mycket för barnen och sjunga. Vår erfarenhet är att det är viktigt att benämna allt 

som händer och sker och att använda de rätta orden och uttrycken. 

 

Något av det mest betydelsefulla som sker i ett barns liv är att utveckla ett språk. Språket ger 

en identitet, en tillhörighet och en gemenskap. Vi kommer ständigt i kontakt med språket. För 

att tala, läsa och skriva behöver vi ett språk. Eftersom språket har en sådan central plats i vårt 

liv är det ett intressant område att undersöka. Det är viktigt att vi som pedagoger använder de 

rätta orden, till exempel matematik och naturvetenskap. Det är också viktigt att benämna allt 

vi ser och gör, så att barnen får höra de rätta orden och uttrycken från början och i rätt 

sammanhang. Barn i förskoleåldern har mycket bra förutsättningar för att lära sig nya 

kunskaper. Eriksen Hagtvet (2006) betonar vikten av att barnens nyfikenhet och behov 

tillgodoses och uppmuntras till dialog och intresse för språkligt lärande.  

 

I läroplanen för förskolan, LpFö98/10, finns det riktlinjer och mål, som är kopplade till barns 

språkutveckling. 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan 

ska lägga stor vikt vid att stimulera barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets 

nyfikenhet och intresse för den skriftspråkiga världen. Barn med utländsk bakgrund som 

utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper 

inom andra områden. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får 

möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. (s. 7) 
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Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp 

samt sin förmåga att leka med ord, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera 

med andra. (s. 10) 

 

De kognitiva, sociala, språkliga, emotionella och motoriska kompetenserna grundläggs under 

de första fem åren i ett barns liv. Dessa erfarenheter och kunskaper har stor betydelse för det 

fortsatta lärandet. Att det finns en kontinuitet när det gäller exempelvis rutiner och aktiviteter i 

verksamheten är framförallt viktigt för de yngsta barnen. Utifrån ett kunskaps- och 

samhällsperspektiv har förskolan en betydande roll när det gäller barns lärande, 

(Vetenskapsrådet, 2009).  

 

Vygotskij (1934) hävdade att människan tänker verbalt. Tänkandet är individens tal till sig 

själv och vi formar vårt inre beteende genom tänkandet. Detta sker i samband med att vi 

anpassar vårt beteende till andra. Vygotskij menar också att språk och tänkande utvecklas 

genom social kommunikation. Enligt Tuomela (120509) är det viktigt att barnen inte bara 

lyssnar och tar in utan också övar sig i att uttrycka sig själva. Detta ställer krav på 

förskolepersonalen att hantera språket på ett medvetet sätt.  

 

1.2  Syfte 

Undersökningens syfte är att belysa hur pedagogerna i förskolan arbetar med att stimulera 

barns språkliga medvetenhet. 

 

1.3  Frågeställningar 

Vilka verktyg använder sig pedagogerna av för att stimulera barns språkliga medvetenhet? 

Vilken roll har pedagogen för barns språkutveckling?  

Har miljön någon betydelse för språkutvecklingen? I så fall vilken? 

 

2 Litteraturgenomgång 

Eftersom syftet med detta arbete är att undersöka hur förskolan arbetar med språklig 

medvetenhet kommer litteraturdelen att innehålla teorier om språkutveckling, språklig 

medvetenhet, miljöns betydelse och olika pedagogiska verktyg. 

 

Under barnets första levnadsår sker kommunikationen med omgivningen, bland annat med 

hjälp av ljud, gester och ansiktsuttryck. De första ord ett barn lär sig är en källa till kontakt 
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mellan barnet och omgivningen. Språket utvecklas sedan successivt och fortsättningsvis sker 

utvecklingen på samma sätt, (Eriksen Hagtvet, 2004, s.50).  Eriksen Hagtvet (2004,s.50) 

hävdar även att ”ord är det viktigaste medlet människor har för att nå varandra och för att 

formulera det som sker i världen”. Centerhejm-Jogeroth (1988) hävdar att språkets viktiga roll 

är att förmedla budskap. Vi använder språket när vi tänker och när vi kommunicerar med 

omgivningen. Genom språket förmedlar vi känslor, behov och åsikter om och till omvärlden. 

 

2.1  Teorier om språkutveckling 

Det finns olika teorier om hur barns språkutveckling går till och hur dessa teoretiska 

perspektiv används för att stimulera barn språkligt, (Svensson, 2009). Det är användbart att 

känna till och ha kunskap om olika teorier för att kunna reflektera över och få syn på hur 

språkutvecklingen går till, (Svensson, 1998).  

Att utveckla ett språk är mycket betydelsefullt, det ger en identitet, en tillhörighet och en 

gemenskap. Vi kommer ständigt i kontakt med språket och för att tala, läsa och skriva 

behöver vi ett språk. Barn lär sig av sin sociala omgivning genom att härma och imitera och 

hit kopplar vi de teorier som vi står närmast, den sociokulturella och den behavioristiska. Vår 

erfarenhet är att det är viktigt att benämna allt som händer och sker och att använda de rätta 

orden och uttrycken. 

Läroplanen, LpFö98/10, betonar också vikten av att utveckla ett språk. 

”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling”, (s.7). 

 

2.1.1 Behaviorism 

Forskarna Pavlov och Skinner var verksamma i början av 1900-talet. De ansåg att 

språkinlärningen gick till på samma sätt som all inlärning, genom social förstärkning och 

imitation. För att barnet ska tillgodogöra sig all inlärning och kunskap behöver barnet respons 

och stimulans i sina kommunikationsförsök (Svensson, 2009, s.24). Barnets språkutveckling 

sker utifrån hur barnet stimulerades. Denna teori kallas stimulus-responsteorin (Lindö, 2009, 

s.37). Lindö (2009, s.37) skriver om forskarna Skinner och Watson. De ansåg att miljön hade 

stor betydelse för all utveckling hos barnet.  Svensson (2009, s.25) menar att det är viktigt att 

benämna föremål i omgivningen och händelser som barnet är med om. Språkutvecklingen 

sker i huvudsak på två sätt. Det första sättet är att i vissa situationer lär sig barnet först ordet 

och sedan dess innebörd. Det andra sättet är att barnet lär sig ordet genom att det ser ett 

föremål och hör ett ord och sammankopplar dessa, (Svensson, 2009, s.24).  
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2.1.2 Konstruktivism 

Piaget är den forskare som förknippas med konstruktivismen. Piaget studerade sina egna barn 

för att förstå hur kunskapsutveckling går till. Han märkte då att barnet konstruerade sin 

verklighetsbild bland annat genom sin känsel. Piaget menade att barnets språkutveckling sker 

genom att prova sig fram. Lärandet inträffar när barn/elever skapar ny kunskap genom att 

använda tidigare erhållen kunskap och erfarenhet och genom att knyta ny information till 

befintlig kunskap. Pedagogens/lärarens roll är att skapa situationer där barn får lösa problem 

och samverka med andra, (Claesson, 2002,2007, s. 26). Dysthe (1996, s. 46) menar att varje 

enskild individ skapar sin egen kunskap med hjälp av sina erfarenheter. 

 

2.1.3 Sociokulturell teori 

Vygotskij är den forskare som förknippas med den sociokulturella inriktningen. Han 

fokuserade på den sociala miljön och att barnets utveckling beror på vilken miljö barnet växer 

upp i. Enligt Vygotskij har språket och kommunikation en stor betydelse för lärandet 

(Claesson, 2002, 2007, s. 31). Svensson (2009, s. 33) menar detsamma att språket är beroende 

av den miljö barnet lever i. Från början är barnets språk socialt och inriktat på 

kommunikation. Tänkandets utveckling påverkas när barnet nått en viss språklig nivå. Språket 

har två funktioner enligt Vygotskij. Det ena är ett redskap för tänkande och det andra är en 

innebörd att samordna människors verksamhet. ”Vygotskij hävdade att människan tänker 

verbalt. Tänkandet är individens tal till sig själv”, (Svensson, 2009, s. 33). 

 

2.2  Språklig medvetenhet 

Vad är språklig medvetenhet? Enligt Tuomela (120509) är språklig medvetenhet att förstå att 

språket består av ord och att ord består av språkljud, att det har en början och ett slut. 

Bokstäver avbildar språkljud. Eriksen Hagtvet (2006) hävdar detsamma, nämligen att den som 

är språkligt medveten kan tala om språket.  

 

Svensson (2009) skriver att den språkliga medvetenheten kan delas upp i olika former av 

medvetenhet. 

- Fonologisk medvetenhet gäller medvetenhet om språkljuden. 

- Morfologisk medvetenhet gäller medvetenhet om orddelar, ord och hur de kan förändras. 

- Syntaktisk medvetenhet gäller medvetenhet om hur fraser och satser byggs upp. 

- Semantisk medvetenhet gäller medvetenhet om ords och satsers betydelse. 

- Pragmatisk medvetenhet gäller medvetenhet om hur språket används i olika situationer. 

(s.89) 
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Enligt Eriksen Hagtvet (2006) har barn som är språkligt medvetna i allmänhet en bättre läs- 

och skrivutveckling än barn med låg språklig medvetenhet. Eriksen Hagtvet refererar till en 

engelsk undersökning där barn som kom ihåg många rim och ramsor vid tre års ålder hade 

lättare för att lära sig läsa vid sex års ålder.  Sammanfattningsvis hävdar Eriksen Hagtvet att 

grunden för allt lärande läggs i förskolan.  

 

2.2.1 Språkstimulering 

Jederlund (2011,s.203) menar att en av grundbyggstenarna i det talade språket är ljudet. Barn 

utvecklar tidigt sin förmåga att producera och urskilja ljud. Denna förmåga har stor betydelse 

för språkutvecklingen. 

 

För att utveckla språket behöver barn stimulans. Växelvis men ändå samtidigt utvecklas 

språk, motorik, känslor och sinnen och är helt beroende av varandra. ”Om barnet ska kunna 

växa upp till en rik och harmonisk människa måste språket, kroppsfunktionerna och de olika 

sinnena integreras till ett samspel”, (Centerheim-Jogeroth, 1988,s.5) 

 

För att kunna utveckla språket behöver barn enligt Eriksen Hagtvet (2006) stimulering inom 

fyra olika områden. Det första är att kunna koppla språket till handlingar och konkreta 

upplevelser. Det andra är att utveckla sin förståelse för språket och kunna använda det. Det 

tredje är att utveckla sitt tänkande om språket och kommunikationen. Det fjärde är att 

utveckla sin läs- och skriverfarenhet.  

 

Eriksen Hagtvet (2006) hävdar även att barn behöver uppmuntran för att få lust att utforska 

världen, vilket på förskolan lämpligast sker genom pedagogiska aktiviteter. ”Kunskap är inte 

något man ärver eller får automatiskt – kunskap bygger varje barn upp genom att vara aktiv 

tillsammans med andra”, (Eriksen Hagtvet, 2006, s.6).  

 

Enligt Tuomela (120509) är det viktigt att som vuxen och/eller pedagog, vid exempelvis 

frukosten eller påklädningen föra en dialog med barnen och låta barnen själva få tala mycket. 

Det är också viktigt att lägga språket på rätt nivå: snäppet över barnets eget. Tuomela tar en 

praktisk situation som ett tydligt exempel. När barnet tvättar händerna kan man säga ”du kan 

ta mer tvål ur tvålpumpen” i stället för ”ta tvål där”. 
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Svensson (2009) hävdar också att det är viktigt att benämna allt. Omgivningen ska kunna 

förstå situationen, även om man bara hör vad som sägs. 

 

2.2.2  Från språklig kontroll till språklig medvetenhet 

En del forskare menar, enligt Eriksen Hagtvet (2006), att beroende på vilka erfarenheter man 

har så utvecklas både den språkliga medvetenheten och språkförmågan. Språkutvecklingen 

ses som en drivkraft för att öka den språkliga medvetenheten och den språkliga 

medvetenheten bidrar till att lyfta fram språkutvecklingen. Språklig medvetenhet innebär 

enligt Svensson (1995,2005) att barnet självständigt och mer eller mindre medvetet reflekterar 

över språket. Barnet tänker på hur något sägs eller skrivs. ”Små barn kan inte skilja språket 

från den situation som det uttrycks i. För att vara språkligt medveten måste man kunna skilja 

språket från situationen.” (Svensson, 1995,2005, s.18).  

 

2.2.3  Gomberts utvecklingsmodell     

Barn, i åldern ett till fem år, utvecklar sin språkliga medvetenhet efter Gomberts 

utvecklingsmodell, som är uppdelad i fyra faser, (Eriksen Hagtvet, 2006). 

 

Den första fasen kallar Gombert för de tidiga språkliga färdigheterna. I denna fas lär sig 

barnet att förstå och använda sig av det talade språket. Genom omgivningens respons när 

uttryck är felaktiga eller riktiga lär sig barnet så småningom att använda de riktiga uttrycken. 

Den andra fasen kallar Gombert epilingvistisk kontroll, ”omedveten teori”. Det innebär att 

barnet använder sig av språket utan att vara medveten om språkets regler eller dess system. 

Den tredje fasen kallar Gombert metalingvistisk medvetenhet, viljestyrd kontroll. Detta 

innebär att barnet är medvetet om hur det ska använda språket. Den fjärde och sista fasen 

kallar Gombert automatiserade metaprocesser och detta innebär att barnet behärskar språket.   

 

2.3 Miljöns betydelse 

Miljön har stor betydelse för språket. Begreppet den pedagogiska miljöns betydelse innefattar 

många olika saker, till exempel den fysiska miljöns utformning, samspelet mellan barn och 

vuxna och mellan barnen. Materialet som används har även stor betydelse för att den 

pedagogiska verksamheten ska bli utmanande och stimulerande för barns lärande. (Pramling 

Samuelsson, Sheridan, 1999, s. 89) 
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Svensson (1995, 2005) instämmer att miljön är viktig, eftersom barn när de vistas i olika 

miljöer får olika erfarenheter som ger upphov till samtal och samspel med andra. De vuxna i 

barnens omgivning har en viktig roll eftersom de ska hjälpa barnen att sätta ord på sina 

upplevelser och kanske även få erfarenheterna förklarade för sig. Genom att vara en 

närvarande och lyssnande vuxen stöttar man barnen i sitt utforskande av språket i olika 

lärandesituationer. 

 

Den fysiska miljön på förskolan måste vara föränderlig eftersom barnen ska vara delaktiga i 

sitt eget lärande och därmed vara delaktiga i utformningen av det. För att kunna stimulera och 

locka barnen till olika aktiviteter bör miljön arrangeras av barn och pedagoger tillsammans. 

Detta arrangemang möjliggör lek, egna val, samtal och samspel med andra. (Pramling 

Samuelsson, Sheridan, 1999, s.94) 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) sammanfattar miljöns betydelse för språket: 

 I förskolan ska den pedagogiska miljön inspirera till olika typer av verksamheter och handlingar, 

 till utforskande och upptäckande. Miljön omfattar fysiska och psykiska aspekter, dvs . både 

 utrymmen, material och klimat. Barnen skall vara delaktiga i utformningen av den pedagogiska 

 miljön och utgångspunkten skall vara deras erfarenheter, intressen, önskningar och kunskaper i 

 förhållande till förskolans mål. (s.89) 

 

2.4 Pedagogiska verktyg 

Med lustfylld lek och aktivitet utifrån barnens intressen skapas förutsättningar för lärande. 

Barn blir motiverade när aktiviteter känns meningsfulla och utmanande, (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003) 

 

Hagtvet (2006, s.252) betonar vikten av att läsa böcker skrivna på rim. Detta är speciellt 

viktigt för de yngre barnen och barn med en något långsam språkutveckling. Genom att den 

vuxne läser med inlevelse och markerar rim och rytm med tonfall och betoning väcks barnens 

intresse och det blir en ny upplevelse. Jederlund (2011, s.209) betonar hur viktigt det är att 

läsa och tala med varierat tonfall exempelvis starkt och svagt. Detta gör det intressantare och 

roligare för barnen. 

 

Svensson (1995,2005, s. 63) menar att när vi tillsammans med barnen leker med språket med 

hjälp av rim och ramsor så behöver rimmen inte bli riktiga ord. Orden behöver inte betyda 

något, det blir snarare roligare ju tokigare det blir. Detta utvecklar barns språkliga 
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medvetenhet. Svensson (1995, 2005) hävdar också att barn med låg språklig medvetenhet 

riktar in sig på ords betydelse och förstår då inte det roliga i att rimma med nonsensord. 

Nonsensord betyder inget och upplevs som meningslösa att lära sig. Lindö (2009, s.119) 

betonar också vikten av att leka med språket, genom rim och ramsor, för att utveckla barns 

språkliga medvetenhet. 

 

Ett verktyg som används allt oftare på förskolan är surfplattan. Surfplattor är en mindre 

variant av en bärbar dator. Surfplattan styrs med fingrarna och man skriver med hjälp av ett 

virtuellt tangentbord, det vill säga att man trycker på skärmen som visar bilder av bokstäver 

eller symboler. Pedagogerna i undersökningen berättar att det finns appar eller program, som 

till exempel pussel av olika djur, färger eller former. Det finns även olika matteövningar. 

Program som övar prepositioner, bokstäver. Barnen får lyssna antingen på pedagogen eller på 

rösten i surfplattan, som talar om vad som ska göras.  Användning av surfplattor har många 

fördelar. Surfplattan är ett utmärkt verktyg att använda i träningen av språk och begrepp för 

barnen. Den gynnar kommunikationen och språkutvecklingen. Pedagogerna menar att 

samspel främjas genom att man är fler vid surfplattan och hävdar att barn som kommit olika 

långt i utvecklingen kan vara med på sitt sätt och lära av varandra. Pedagogerna berättar att 

bara ett barn kan trycka och styra surfplattan men de barn som står bredvid får vara med och 

tänka. 

 

Eftersom arbetet med surfplattan är ett relativt nytt fenomen har vi inte hittat någon direkt 

vetenskaplig litteratur som styrker detta, vi hänvisar därför till litteratur om IT teknik istället. 

IT är idag en naturlig del i människors vardag i Sverige. På detta område görs ständigt nya 

tekniska framsteg som gynnar samhällsutvecklingen. Skolverket (2010) skriver i läroplanen 

LpFö98/10 att förskolan skall arbeta för att ge barnen förutsättningar att tillägna sig kunskaper 

och färdigheter som de kommer ha nytta av i ett framtida samhälle. Barnen i förskolan skall 

ges möjlighet att utveckla sitt intresse för teknik samt sin förmåga att använda teknik i 

vardagen. Appelberg och Eriksson (1999) hävdar att det inte finns någon exakt ålder när 

barnen bör börja utforska datorn. De visar själva när de är redo genom att de tålmodigt 

försöker lära sig hur man använder den. De behöver bara få den tid det krävs för att lära sig 

detta. Appelberg och Eriksson menar att det är viktigt att barnen får leka och skapa utifrån 

sina egna intressen och förutsättningar för att på det viset bilda en egen uppfattning om vad 

som är roligt med datorn. Appelberg och Eriksson hävdar att barn i förskolan inte är rädda för 

att använda datorn. 
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3. Problemformuleringar  

Vilka verktyg använder sig pedagogerna av för att stimulera barns språkliga medvetenhet? 

Vilken roll har pedagogen för barns språkutveckling? Har miljön någon betydelse för 

språkutvecklingen? I så fall vilken? 

 

4. Metod 

I metodavsnittet redovisar och motiverar vi det material och den metod som vi har valt att 

använda i denna undersökning. Vi valde att genomföra en kvalitativ undersökning genom att 

intervjua åtta pedagoger representerade från fyra olika förskolor. Vi har även intervjuat 

specialpedagogen i det mångkulturella området. Vi kommer att beskriva vilka 

forskningsregler vi förhållit oss till samt förklara hur vi genomfört forskningsmomentet. Vi 

kommer i avsnittet att beskriva urval, kvalitativ metod och intervju. 

 

4.1  Urval och undersökningsgrupp 

De åtta pedagoger som vi valt att intervjua arbetar på olika avdelningar på fyra olika 

förskolor, med åldern ett till sex år. Tre av förskolorna ligger i ett mångkulturellt område i en 

medelstor tätort i Skåne och den fjärde ligger i en mindre ort. Vi har även intervjuat 

specialpedagogen i det mångkulturella området. Eftersom pedagogerna och vi arbetar inom 

samma kommun är vi bekanta för varandra och därmed blev intervjuerna både avslappnade 

och naturliga. Vi har medvetet valt att göra intervjuerna på just de här förskolorna eftersom de 

ligger i olika områden. Det ena området har majoritet av svenska barn och det andra området 

har majoritet av mångkulturell och flerspråkig karaktär. 

 

4.2  Insamlingsmetod 

Vi har valt att använda det som Patel & Davidson (1991, 2003) beskriver som en kvalitativ 

metod med intervju eftersom vi ville få en helhetsbild av hur pedagogerna arbetar med 

språklig medvetenhet. Målet med det kvalitativa forskningssättet var att samla in ett resultat 

som vi sedan tolkar. Oftast används metoden intervju i kvalitativa undersökningar, eftersom 

det anses vara bättre metoder än enkäter och intervjuer med färdiga mallar. Fördelen med en 

kvalitativ metod, där intervjuer används, är att resultatet blir mer djupgående och ger en större 

förståelse för det enskilda och unika. 
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Vi har via brev och telefon varit i kontakt med förskolecheferna på respektive förskola och 

förklarat vårt syfte med intervjun. Förskolechefen har i sin tur kontaktat pedagogerna och 

berättat om vad vi har för syfte med vår uppsats. Vi har lämnat ut frågorna till pedagogerna, 

en vecka innan det aktuella intervjutillfället, för att pedagogerna ska ha möjlighet att diskutera 

frågorna i sina respektive arbetslag och sedan utse en representant som kan närvara och delta i 

intervjun. Vi har även ställt frågan om vi får använda diktafon, för att spela in intervjun. Vi 

har även meddelat att inspelningen endast är till för att vi ska kunna bearbeta de svar som vi 

får och att den som intervjuas är konfidentiell. I uppsatsen kommer vi att använda oss av 

fiktiva namn. 

 

För att få svar på frågorna och en diskussion mellan pedagogerna valde vi att genomföra 

intervjuerna vid tre tillfällen, med anledning av avståndet mellan förskolorna. Första intervjun 

hade vi på den ena mångkulturella förskolan, där vi samlades i personalrummet, med de 

pedagoger som arbetar på det mångkulturella området. Den andra intervjun hade vi i 

personalrummet på den icke mångkulturella förskolan och den tredje intervjun med 

specialpedagogen ägde rum på hennes kontor. Vi valde att båda vara delaktiga, för att kunna 

hålla fokus på vad pedagogerna svarade och hur de diskuterade. Intervjuerna spelades in. Det 

inspelade samtalet gick vi tillsammans igenom och sammanställde, så att det blev 

överskådligt och tydligt.  

För att kunna jämföra resultaten, och se likheter och skillnader, valde vi att sammanställa var 

förskola för sig. 

 

4.3  Bearbetning 

I resultatet redovisar vi intervjuerna och svaren som vi tolkat och sammanställt utifrån vårt 

syfte och våra frågeställningar.  

Vi kommer inte att redovisa vår intervju med specialpedagogen, eftersom det inte gav det 

resultat som vi hade önskat. 

 

4.4  Etiska övervägande 

Vi har via brev och telefon varit i kontakt med förskolecheferna på respektive förskola och 

förklarat vårt syfte med intervjun. Förskolechefen har i sin tur kontaktat pedagogerna och 

berättat om vad vi har för syfte med vår uppsats. Vi har lämnat ut frågorna till pedagogerna en 

vecka innan intervjuerna, för att pedagogerna ska ha möjlighet att diskutera frågorna i sina 
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respektive arbetslag och sedan utse en representant som kan närvara och delta i intervjun. Vi 

har även ställt frågan om vi får använda diktafon, för att spela in intervjun. Vi har även 

meddelat att inspelningen endast är till för att vi ska kunna bearbeta de svar som vi får och att 

den som intervjuas är helt anonym. I uppsatsen kommer vi att använda oss av fiktiva namn. 

 

När man genomför en vetenskaplig studie så finns det vissa regler som forskaren skall 

förhålla sig till. I vår studie har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska reglerna. Dessa fyra 

huvudregler innebär samtyckeskrav, informationskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav. Samtyckeskravet innebär att en person själv skall ges möjlighet att bestämma 

om de vill delta i studien. Informationskravet innebär att deltagarna i studien skall informeras 

om studiens syfte, vilket är att belysa hur pedagogerna i förskolan arbetar med att stimulera 

barns språkliga medvetenhet. Det är frivilligt att delta i intervjun och pedagogerna har rätt att 

när som helst avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att personlig 

information skall respekteras och behandlas på ett sätt så att obehöriga inte får tillgång till 

den. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter i studien endast får användas i 

forskningssyfte. (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

5. Resultat  

Undersökningens syftet är att belysa hur pedagogerna i förskolan arbetar med att stimulera 

barns språkliga medvetenhet. I resultatet redovisas varje fråga för sig. 

 

5.1 Vilken barnsyn har ni i ert arbetslag? Vilket förhållningssätt har ni? 

Mångkulturell förskola 

Pedagogerna anser att barn är olika individer med olika förutsättningar. Pedagogerna ska 

erbjuda en lärande miljö så att barnen får möjlighet att själva upptäcka och lära sig. Barnen 

ska lära sig att ta hänsyn till varandra och visa respekt. Det är viktigt att som pedagog tydligt 

visa barnen vad som är ”rätt och fel”.  

Pedagogerna säger att ”barnen ska känna sig trygga, bli självständiga, ha roligt och känna lust 

att lära sig nya saker.”  

En pedagog menar att ”vi ska vara bra förebilder för barnen, de ska vara trygga och 

harmoniska i sin roll.”  

En pedagog anser att ”det är viktigt att lägga vikten på det kompetenta barnet som har många 

olika erfarenheter med sig i ryggsäcken.”  
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Icke mångkulturell förskola 

Pedagogerna menar att barn är olika individer med olika förutsättningar. Barn ska själva 

upptäcka och lära, och det är pedagoger som ska erbjuda en lärande miljö. Pedagogerna anser 

det viktigt att se alla barn. 

Pedagogerna tycker att ” barnen ska känna sig trygga, bli självständiga och att det är 

pedagogernas uppgift vara bra förebild för barnen”.  

 

5.2 Hur ser du/ni i ert arbetslag på barns språkutveckling? På barns språkliga 

medvetenhet? 

Mångkulturell förskola 

Att ha ett rikt ordförråd och att benämna allt med de rätta orden är extra viktigt med tanke på 

att många barn har ett dåligt svenskt ordförråd, eftersom de kommer från olika kulturer. 

Många barn har inget språk alls. 

En pedagog berättar att ”barn av idag har ett ovårdat språk, med mycket fula ord och 

svordomar”.   

Pedagogen fortsätter med att berätta att ”eftersom vi har pedagoger och vikarier som har 

samma modersmål som en del barn har vi fått reda på att barnen kränker varandra på 

hemspråket. Därför är det mycket viktigt att vi använder rätt språkbruk och rätt uttal.” 

En pedagog menar att ”viktigt att prata mycket med alla barnen och använda rätt ord i 

exempelvis vardagssituationerna”.  

En pedagog menar att ”benämna allt med de rätta orden är extra viktigt med tanke på att 

många barn har ett dåligt svenskt ordförråd”. 

En av pedagogerna menar att det är viktigt att de två språkiga barnen får modersmålet 

hemifrån. Det är viktigt att ”prata mycket med barnen, att sätta ord på saker och händelser åt 

barnen, att låta barnen prata färdigt, att låta språket komma i sin egen takt och inte stressa”. 

Pedagogerna menar att barnen har många språk, exempelvis matematikspråk, lekspråk och 

skapande språk.  

Icke mångkulturell förskola  

Pedagogerna menar att ”barns språkutveckling ser olika ut hos varje enskilt barn”.  

Mycket är också beroende av vilken språkmiljö som erbjuds hemma och på förskolan.  

Pedagogerna anser att ”barn tar åt sig saker från olika medier så som tv, dator, böcker, 

surfplatta”. 
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5.3 Vilken roll har ni, som pedagoger, när det gäller barns språkutveckling?  

Mångkulturell förskola 

Pedagogerna är överens om att ”rollen som pedagog är viktig, att vara en bra förebild, att 

prata mycket med barnen och att använda de rätta orden när man pratar med barnen”. En 

pedagog menar att: ”Detta är extra viktigt om det skulle vara en konflikt mellan barnen. 

Barnen tar då gärna till sitt hemspråk och då kommer det lätt svordomar och kränkande ord.” 

En pedagog menar att ”det är viktigt att vi som pedagoger är närvarande och kan hjälpa 

barnen i deras ordval”. 

Icke mångkulturell förskola 

Pedagogerna anser att man ska prata mycket med barnen och lära barnen att använda de rätta 

orden. Det är viktigt att vara medveten om hur vi talar och beskriver saker så barnen förstår. 

Pedagogerna anser att de har ”ett ansvar att erbjuda en rik språkmiljö, där barnen både får 

lyssna på böcker, leka med orden, rimma och öva sig på att skriva, skapa berättelser, beskriva 

ord och bilder”. 

 

5.4 Vilken roll har du? Hur kompletterar ni varandra? 

Mångkulturell förskola 

En pedagog menar att: ”Genom att vi pedagoger har olika intressen som vi förmedlar till 

barnen kan vi inspirera dem.” 

Pedagogerna är överens om att ”alla har olika roller, olika intressen som gör att vi 

kompletterar varandra. Vi ska vara bra förebilder genom att visa varandra respekt och kunna 

föra en dialog med varandra utan att använda ett ovårdat språk.” Lära barnen att använda de 

rätta orden. Pedagoger har olika intressen som de förmedlar till barnen.  

Pedagogerna menar att ”det är viktigt att prata mycket med barnen, sätta ord på saker och 

händelser, låta barnen få prata färdigt, låta språket komma i sin egen takt och inte stressa 

barnet”.  

En pedagog menade att ”det är viktigt att de tvåspråkiga barnen får sitt hemspråk hemma”. 

Icke mångkulturell förskola  

Pedagogerna menar att de har olika roller och olika intressen i arbetslaget som gör att de 

kompletterar varandra. Någon tycker det är roligt med språket och att läsa, någon annan 

tycker det är roligt med skapande. Sång och musik.  

Pedagogerna berättar att de ”delar in sina aktiviteter efter det de känner att de är bra på”. 

Pedagogerna tycker att ”det är viktigt att låta barnen få prata färdigt och ha tid att lyssna”. 
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Alla pedagogerna är överens om att ”låta språket komma i sin egen takt och inte stressa 

barnen”. 

 

5.5 Har miljön någon betydelse när det gäller barns språkutveckling? I så fall vilken? 

Mångkulturell förskola 

Pedagogerna är överens om att ”mindre barngrupper är att föredra, för då har man mer tid och 

möjlighet att kunna samtala med barnen enskilt och i grupp och i samspel med andra barn och 

vuxna”.  En pedagog säger: ”Barn lär varandra!”  

Pedagogerna är överens om att ”miljön är av stor vikt, den ska vara utmanande och 

stimulerande och locka till samtal med andra, barn som vuxna”.  

Den ska inbjuda till lek/rollekar som främjar språk/konversationer och diskussioner mellan 

barn och mellan barn och vuxna.  

En pedagog menar att ”barnen måste känna sig trygga för att våga vara sig själva och för att 

våga samtala med andra barn/vuxna”.  

Viktigt att pedagogen använder sig av olika verktyg för att stimulera till barns 

språkutveckling. 

Icke mångkulturell förskola 

Pedagogerna är överens om att ständigt förnya/förändra miljön på förskolan. Miljön är av stor 

vikt! Pedagogerna säger: ”Om vi inte erbjuder böcker eller utmaningar stimuleras inte barns 

språk!” En pedagog säger: ”Bäst att erbjuda en mängd olika saker på varierande sätt, så som 

böcker, spel, läsa sagor.  

 

5.6 Hur arbetar du/ni med att stimulera barns språkliga medvetenhet? Ge exempel. 

Varför gör ni så? 

Mångkulturell förskola 

Pedagogerna är överens om att genom rytmik, sång, ramsor, experiment och att barnen får 

reflektera över vad de gjort och varit med om, kommer språket och därmed ordförrådet och 

medvetenheten.  

En pedagog säger: ”Säger något barn fel så ”rättar” vi barnen genom att upprepa och säga det 

rätta.” 

En pedagog menar att ”genom att prata mycket med barnen i de vardagliga sysslorna lär sig 

barnen mycket”. Det är viktigt att vara en lyhörd pedagog och göra barnen delaktiga i 
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vardagssituationerna. Att arbeta med rim, ramsor, sånger, böcker ökar barns språkliga 

medvetenhet.  

En pedagog berättar att de arbetar med surfplattan. ”I surfplattan finns olika appar som tränar 

bland annat namn på djur, former, siffror, antal, föremål och så vidare.” 

Icke mångkulturell förskola 

Pedagogerna är överens om att daglig språkstimulans, såsom att benämna allt som händer i 

vardagen och allt vi gör, är mycket viktigt. Pedagogerna berättar att ”de har en språkgrupp en 

liten stund varje dag. I språk gruppen läser man böcker som man sedan ställer frågor på det 

man läst och barnen får berätta vad de ser på bilderna, mm. Bildkort= barnen får beskriva vad 

de ser. Använder lekar där man tränar LÄGESORD, som även görs utanför samlingen. 

Barnen får även BERÄTTA; BESKRIVA och DISKUTERA vad man har upplevt.  Barnen 

får SKAPA BERÄTTELSER och rita bilder till som sedan skrivs ner på datorn. De barn som 

visar intresse för att skriva så stödjer man det genom att visa Bokstäver eller skriva ord som 

barnen kan skriva av, RIM, RAMSOR, RIMMEMORY, para ihop bilder för att Rimma, 

TEMA Skogen, där barnen får skapa egna böcker och där det klistras in bilder tagna från 

skogen som barnen får skriva om. 

 

6. Analys 

Under detta kapitel kommer vi att analysera svaren vi fått via intervjuer med pedagoger om 

barns språkliga medvetenhet. Detta kommer att ske utifrån de tre frågeställningar vi har i vår 

problemformulering.  

 

6.1 Vilka verktyg använder sig pedagogerna av för att stimulera barns språkliga 

medvetenhet?  

Genomgående betonar pedagogerna hur viktigt det är att benämna saker och händelser i 

vardagssituationer. Att arbeta med rim, ramsor, böcker, sång och musik ökar barns språkliga 

medvetenhet. Detta är lika viktigt oavsett om du arbetar på en mångkulturell förskola eller en 

icke mångkulturell förskola. 

 

Nedan följer en förteckning på likheter och skillnader mellan förskolorna. 
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Likheter mellan förskolorna:  

- Att man är tydlig och benämner saker och händelser i vardagssituationer 

med dess rätta namn. En pedagog sa: ”Säger något barn fel så ”rättar” vi 

barnen genom att upprepa och säga det rätta.”  

- Att arbeta med rim, ramsor, sånger och böcker.  

- Att barnen lär sig att reflektera över sitt lärande.  

 

Skillnader mellan förskolorna: 

- På en av de mångkulturella förskolornas avdelningar menar man att ”mindre 

barngrupper är att föredra, för då har man mer tid och möjlighet att kunna 

samtala med barnen enskilt och i grupp och i samspel med andra barn och 

vuxna.” 

- På samma avdelning, berättar de att barnen kränker varandra på sina 

hemspråk: ”Eftersom vi har pedagoger och vikarier, som har samma 

modersmål som en del barn, har vi fått reda på att barnen kränker varandra 

på hemspråket. Därför är det mycket viktigt att vi använder rätt språkbruk 

och rätt uttal.” 

- Pedagogerna på de mångkulturella förskolorna menar: ”Att benämna allt 

med de rätta orden är extra viktigt med tanke på att många barn har ett dåligt 

svenskt ordförråd”. 

- På en annan avdelning, på en av de mångkulturella förskolorna, tar man upp 

vikten av att arbeta med surfplattan. ”I surfplattan finns olika appar som 

tränar bland annat namn på djur, former, siffror, antal, föremål och så 

vidare.” 

- På den icke mångkulturella förskolan har de en språkgrupp, som träffas 

dagligen. ”I språk gruppen läser man böcker som man sedan ställer frågor på 

det man läst och barnen får berätta vad de ser på bilderna. Barnen får skapa 

berättelser och rita bilder till som sedan skrivs ner på datorn.” 

 

6.2 Vilken roll har pedagogen för barns språkutveckling?  

Ett återkommande svar i alla intervjuerna är att pedagogen har en viktig roll. Hen ska vara en 

bra förebild, benämna saker och händelser med de rätta orden. Att prata med barnen och låta 

barnen få prata färdigt. Att erbjuda en rik språkmiljö, där barnen får lyssna på sagor, läsa 

böcker, leka med ord, rim, ramsor, sång och musik. Att väcka barns nyfikenhet för de olika 
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språken och möta varje barn efter deras förutsättningar. En pedagog säger: ”Det är viktigt att 

vara medveten om hur vi talar och beskriver saker så barnen förstår.” 

 

Nedan följer en förteckning på likheter och skillnader mellan förskolorna. 

Likheter mellan förskolorna: 

- Pedagogens roll är viktig. Hen ska vara en bra förebild.  

- Pedagogernas roller och intressen har betydelse för att kunna inspirera 

barnen och ge tillbaka till barnen. En pedagog menar att: ”Genom att vi 

pedagoger har olika intressen som vi förmedlar till barnen kan vi inspirera 

dem.” 

- Pedagogerna menar att ”det är viktigt att prata mycket med barnen, sätta ord 

på saker och händelser, låta barnen få prata färdigt, låta språket komma i sin 

egen takt och inte stressa barnet”.  

Skillnader mellan förskolorna:  

- På en av de mångkulturella förskolorna förtydligar pedagogerna innebörden 

av att vara en bra förebild: ”Vi ska vara bra förebilder genom att visa 

varandra respekt och kunna föra en dialog med varandra utan att använda ett 

ovårdat språk. ” 

- På samma avdelning poängterar man: ”Det är viktigt att vi som pedagoger är 

närvarande och använder de rätta orden när man pratar med barnen, det är 

extra viktigt om det skulle vara en konflikt mellan barnen. Barnen tar då 

gärna till sitt hemspråk och då kommer det lätt svordomar och kränkande 

ord.” 

- En pedagog menade att ”det är viktigt att de tvåspråkiga barnen får sitt 

hemspråk hemma”. 

 

6.3 Har miljön någon betydelse för språkutvecklingen? I så fall vilken? 

Genomgående i intervjuerna är att pedagogerna är överens om att ”miljön är av stor vikt, den 

ska vara utmanande och stimulerande och locka till samtal med andra, barn som vuxna”. 

 

Nedan följer en förteckning på likheter och skillnader mellan förskolorna. 

Likheter mellan förskolorna: 

- Miljön är viktig och ”ska inbjuda till lek/rollekar och samtal mellan barnen 

och barn och vuxna, som i sin tur främjar till ett utökat ordförråd”. 
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Skillnader mellan förskolorna: 

- Den icke mångkulturella förskolan menar: ”att ständigt förnya/förändra 

miljön på förskolan är viktigt! Om vi inte erbjuder böcker eller utmaningar 

stimuleras inte barns språk! Bäst att erbjuda en mängd olika saker på 

varierande sätt, så som böcker, spel, läsa sagor.”  

- En pedagog, på en mångkulturell förskola, menar ”att barnen måste känna 

sig trygga för att våga vara sig själv och för att våga samtala med andra 

barn/vuxna”.  

- En av de mångkulturella förskolorna poängterar ”att mindre barngrupper är 

att föredra”. 

 

7. Diskussion 

I vår diskussion kommer vi att reflektera över vårt metodval och i resultatet har vi valt ut det 

som är mest intressant och som speglar vårt syfte och frågeställningar.  

 

7.1 Metoddiskussion 

Undersökningens syfte är att belysa hur pedagogerna i förskolan arbetar med att stimulera 

barns språkliga medvetenhet. 

I undersökningen har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod, som intervju, (Patel & 

Davidson, 1991, 2003).  

Vi har via brev och telefon varit i kontakt med förskolecheferna på respektive förskola och 

förklarat vårt syfte med intervjun. Förskolechefen har i sin tur kontaktat pedagogerna och 

berättat om vad vi har för syfte med vår uppsats. Vi har lämnat ut frågorna till pedagogerna en 

vecka innan intervjuerna, för att pedagogerna ska ha möjlighet att diskutera frågorna i sina 

respektive arbetslag och sedan utse en representant som kan närvara och delta i intervjun. Vi 

har även ställt frågan om vi får använda diktafon, för att spela in intervjun. Vi har även 

meddelat att inspelningen endast är till för att vi ska kunna bearbeta de svar som vi får och att 

den som intervjuas är helt anonym. I uppsatsen används fiktiva namn. Vi har medvetet valt 

(Patel & Davidson, 1991,2003) att intervjua just de här förskolorna eftersom de ligger i olika 

områden. Det ena området med majoritet av svenska barn och det andra området med 

majoritet av mångkulturell och flerspråkig karaktär. Anledningen till att vi valde de här 
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förskolorna var att vi ville undersöka om det fanns någon skillnad, mellan mångkulturella och 

icke mångkulturella förskolor, i hur man arbetar med barns språkliga medvetenhet. 

 

Eftersom pedagogerna och vi arbetar inom samma kommun är vi bekanta för varandra och 

därmed blev intervjuerna både avslappnade och naturliga. Kan detta ha påverkat vårt resultat? 

Nej, det har det inte, enligt vår uppfattning. Eftersom vi enbart träffas på föreläsningar och 

olika pedagogiska träffar.  

Pedagogerna uppskattade att få intervjufrågorna innan vår träff och kunde därmed förbereda 

sig. Kan detta ha påverkat vårt resultat? Ja, det kan det. Eftersom pedagogerna har diskuterat 

frågorna i sina respektive arbetslag, har kanske en diskussion mellan avdelningarna, på 

respektive förskola, startat och därmed kanske ”sått ett frö” för en ny diskussion i det egna 

arbetslaget. Exempel på frågor som uppkommit: Hur arbetar ni med barns språkliga 

medvetenhet? Vad lägger ni fokus på? Vilken roll har du som pedagog?  

 

Något som är viktigt att tänka på när man ska intervjua, är att inte ställa ledande frågor, som 

då kan påverka resultatet på vår frågeställning. Det inspelade samtalet gick vi tillsammans 

igenom och sammanställde, så att det blev överskådligt och tydligt.  

En nackdel som är svår att undgå i en kvalitativ undersökning är att hur mycket vi än försöker 

vara objektiva i våra tolkningar av intervjun, är vi väl medvetna om det faktum att det i 

slutändan ändå är våra tolkningar som redovisas. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med vår undersökning var att belysa hur pedagogerna i förskolan arbetar med att 

stimulera barns språkliga medvetenhet, vilka verktyg pedagogerna använder och vilken roll 

pedagogerna har, samt om miljön har någon betydelse för språkutvecklingen. 

 

Vi i barnens omgivning har en viktig roll eftersom vi ska hjälpa barnen att sätta ord på sina 

upplevelser och kanske även få sina erfarenheter förklarade för sig. Genom att vara en 

närvarande och lyssnande pedagog stöttar vi barnen i sitt utforskande av språket i olika 

lärandesituationer. Oavsett hur barngruppen ser ut är det viktigt att benämna saker och 

händelser. Detta framkom även i intervjuerna med pedagogerna. De lyfte fram vikten av att 

samtala med barnen och använda de rätta orden och uttrycken. En pedagog sa: ”Säger något 

barn fel så ”rättar” vi genom att upprepa och säga det rätta.” Det är också vår erfarenhet att vi 
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rättar genom att upprepa det rätta. Att vara tydliga, ibland övertydliga, när vi pratar med 

barnen är viktigt. Genom att benämna och använda oss av de rätta orden utvecklar barnen sitt 

ordförråd och därmed sin språkliga medvetenhet. Genom rim, ramsor, läsa och lyssna på 

böcker, sång och musik, arbeta med surfplatta och närvarande pedagoger får barnen rätt 

verktyg för att utveckla sin språkliga medvetenhet. Pedagogerna visade också en stor 

medvetenhet när det gäller att knyta språket till konkret material, för att underlätta för barnens 

språkinlärning. Materialet som används har även stor betydelse för att den pedagogiska 

verksamheten ska bli utmanande och stimulerande för barns lärande. (Pramling Samuelsson, 

Sheridan, 1999).  

 

I vår litteraturgenomgång kom vi fram till att det är viktigt att benämna allt som händer och 

allt vi gör i vardagen. Svensson (2009) betonar vikten av att benämna föremål i omgivningen 

och händelser som barnet är med om. Forskarna Pavlov och Skinner, behaviorismen, ansåg att 

alla inlärning sker genom social förstärkning och imitation. Förskolan erbjuder en rik 

språkmiljö, där barnen får lyssna på sagor, läsa böcker, leka med ord, rim, ramsor, sång och 

musik. Vi som pedagoger ska väcka barns nyfikenhet för de olika språken och möta varje 

barn efter deras förutsättningar. Forskaren Piaget, konstruktivismen, menade att barnets 

språkutveckling sker genom att prova sig fram. Detta sker genom att leka med språket. 

Lindö (2009) betonar också vikten av att leka med språket, genom rim och ramsor, för att 

utveckla barns språkliga medvetenhet.  Hagtvet (2006) betonar också hur viktigt det är att läsa 

böcker skrivna på rim. Svensson (1995,2005) menar att när vi tillsammans med barnen leker 

med språket med hjälp av rim och ramsor så behöver rimmen inte bli riktiga ord. Jederlund 

(2011) betonar också hur viktigt det är att läsa och tala med varierat tonfall exempelvis högt 

och lågt. Detta gör det intressantare och roligare för barnen att lyssna. Med lustfylld lek och 

aktivitet utifrån barnens intressen skapas förutsättningar för lärande. Barn blir motiverade när 

aktiviteter känns meningsfulla och utmanande, (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 

2003). Eftersom vi har många års yrkeserfarenhet är detta också vår uppfattning. 

 

Ett verktyg, som har blivit allt vanligare, är att arbeta med surfplatta. Detta påpekade även en 

pedagog i intervjuerna. Vi har också kommit i kontakt med surfplattan på våra egna 

avdelningar. Surfplattan är ett verktyg, som barnen tycker om att arbeta med. De lär sig 

snabbt och är intresserade av vad de olika ”apparna” (programmen) har att erbjuda. De får 

träna bland annat namn på djur, former, siffror, antal och föremål. Vår uppfattning är att detta 

är ett bra verktyg för verksamheten och för alla barn, oavsett vilket språk de har. Appelberg 
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och Eriksson (1999) hävdar att det inte finns någon exakt ålder när barnen bör börja utforska 

datorn. De hävdar också att barn i förskolan inte är rädda för att använda datorn. Läroplanen 

för förskolan säger att barnen i förskolan skall ges möjlighet att utveckla sitt intresse för 

teknik samt sin förmåga att använda teknik i vardagen. 

 

I vår litteraturgenomgången kom vi fram till att miljön har också stor betydelse för språket. 

Vad man lägger in i begreppet miljön är nog ganska individuellt. En pedagog tyckte: ”Det är 

viktigt att barnen känner sig trygga för att våga vara sig själv och för att våga samtala med 

andra barn och vuxna.” En annan pedagog tyckte: ”Att mindre barngrupper är att föredra.” 

Alla pedagogerna var överens om att miljön är viktig och ”ska inbjuda till lekar/rollekar och 

samtal mellan barnen och mellan barn och vuxna” och detta resulterar i ett utökat ordförråd.  

Vi har arbetat länge inom barnomsorgen och ser en förändring, tyvärr en negativ förändring, i 

samhället och verksamheten. Idag har vi större barngrupper, fler barn som mår dåligt, både 

fysiskt och psykiskt. Familjebilden är annorlunda idag. Samhället i sig är stressigare. 

Eftersom vi har högre arbetslöshet idag kan inte föräldrar säga nej till ett jobb, utan måste 

acceptera även om arbetsförhållandena är mindre bra, vilket resulterar i att barnen kanske är 

på förskolan längre dagar. Verksamheten får mindre bidrag från staten, vilket resulterar i färre 

anställda. Det blir mindre pengar till verksamheten, vilket i sin tur ger mindre antal leksaker 

eller pedagogiska material till barnen på förskolorna. Exempel på pedagogiskt material är 

”appar” till surfplattan, spel och pussel. 

 

Begreppet den pedagogiska miljöns betydelse innefattar många olika saker, till exempel den 

fysiska miljöns utformning, samspelet mellan barn och vuxna och mellan barnen. Svensson 

(1995, 2005) menar att miljön är viktig eftersom att när barn vistas i olika miljöer får de olika 

erfarenheter som ger upphov till samtal och samspel med andra. Den fysiska miljön på 

förskolan måste vara föränderlig eftersom barnen ska vara delaktiga i sitt eget lärande och 

därmed vara delaktiga i utformningen av det. För att kunna stimulera och locka barnen till 

olika aktiviteter bör miljön arrangeras av barn och pedagoger tillsammans. Detta arrangemang 

möjliggör lek, egna val, samtal och samspel med andra. (Pramling Samuelsson, Sheridan, 

1999). Såväl pedagogerna som litteraturen pekar på hur viktig den pedagogiska miljön är för 

barns språkutveckling. Vi anser att den pedagogiska miljön är i ständig förändring med 

utgångspunkt från barnens behov och sammansättning. Skinner och Watson, behavioristisk 

teori, ansåg också att miljön hade stor betydelse för all utveckling hos barnet (Lindö, 2009).  
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Vygotskij, sociokulturell teori, fokuserade på den sociala miljön och att barnets utveckling 

beror på vilken miljö barnet växer upp i (Claesson, 2002, 2007).  

 

Anledningen till att alla inte svarar samma sak, när det gäller vilken roll miljön har, är 

beroende på vilka förutsättningar man har på just sin avdelning, till exempel vilka behov 

barngruppen har och vilken personalsammansättning man har. 

 

Förskolorna arbetar språkinriktat med fokus på att stimulera barns språkliga medvetenhet. 

Oavsett vilken språklig bakgrund barn har behöver alla samma stimulans för att kunna 

utveckla ett språk. Precis som Centerheim-Jogeroth (1988) skriver behöver barn stimulans för 

att utveckla språket. Växelvis men ändå samtidigt utvecklas språk, motorik, känslor och 

sinnen och är helt beroende av varandra. ”Om barnet ska kunna växa upp till en rik och 

harmonisk människa måste språket, kroppsfunktionerna och de olika sinnena integreras till ett 

samspel.” (Centerheim-Jogeroth, 1988, s.5) 

 

Enligt läroplanen (LpFö98/10, s.7) ska barnen ”få stimulans och vägledning av vuxna för att 

genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter”. Resultatet 

från vår undersökning visar hur viktigt det är att samtala med barnen och att benämna saker 

och händelser i barnens omgivning. Detta är också vår erfarenhet att genom att prata med 

barnen och låta de prata och diskutera med varandra får de nya kunskaper.  

 

Vi ser en skillnad mellan de mångkulturella och den icke mångkulturella förskolan. I de 

mångkulturella förskolorna måste du som pedagog vara mycket tydligare med allt du säger 

och allt du gör. Vi måste vara bra förebilder och visa hur man till exempel är mot varandra, att 

man respekterar varandra och inte använda ett ovårdat språk även om man inte alltid tycker 

likadant. Pedagogerna berättar att vid exempelvis konflikter tar barnen till sitt hemspråk och 

då kommer det lätt svordomar och kränkande ord. Detta är också vår erfarenhet att barnen 

ibland är mindre trevliga mot varandra men även ibland mot oss vuxna. Denna information 

kommer fram tack vare att det finns vikarier och pedagoger, som har samma modersmål som 

en del av barnen. 
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8. Sammanfattning  

Då vi båda är intresserade av barns språkliga medvetenhet har arbetet med denna uppsats varit 

givande. Vi anser att vi fått svar på våra frågeställningar.  

 

Genom intervjuerna har vi fått bekräftat för oss om hur pedagogerna på förskolorna arbetar 

med att stimulera barns språkliga medvetenhet. Genom litteraturen har vi fått bekräftat för oss 

hur viktigt det är att vara tydlig och benämna saker och händelser i vardagssituationer med 

dess rätta ord. Såväl intervjuer som litteraturen talar om hur viktigt det är att arbeta med rim, 

ramsor, sånger och böcker. Ny teknik i form av surfplattan tas också upp av en pedagog. 

 

Vi har också fått bekräftat för oss hur viktig den pedagogiska miljön är för att kunna stimulera 

barns språkliga medvetenhet. Med utgångspunkt från barngruppens behov ska den 

pedagogiska miljön vara i ständig förändring, utmanande och stimulerande. Detta har såväl 

intervjuer som litteratur bekräftat för oss. 

 

Pedagogen har en viktig roll. Pedagogen ska vara en bra förebild, vilket betyder att hen är en 

närvarande pedagog, som använder de rätta orden med dess rätta uttal. Detta är extra viktigt 

på de mångkulturella förskolorna och vid en eventuell konflikt, eftersom barnen då gärna tar 

till sitt hemspråk och då kommer det lätt svordomar och kränkande ord. En pedagog sa: 

”Genom att visa varandra respekt och kunna föra en dialog med varandra utan att använda ett 

ovårdat språk.”.  

 

Vi kan känna igen oss i de olika metoder och material som pedagogerna beskrivit. När vi 

tillsammans med barnen leker med språket med hjälp av rim och ramsor så behöver rimmen 

inte bli riktiga ord. Orden behöver inte betyda något, det blir snarare roligare ju tokigare det 

blir. Detta utvecklar barns språkliga medvetenhet. Ett annat verktyg som används allt oftare 

på förskolan är surfplattan. Surfplattor är en mindre variant av en bärbar dator. Det finns 

appar eller program, som t ex pussel av olika djur, färger eller former. Det finns även olika 

matteövningar. Program som övar prepositioner, bokstäver. 

 

Sammanfattningsvis har vi fått bekräftat för oss hur viktigt det är att stimulera barns språkliga 

medvetenhet, för att barnen ska tillgodogöra sig sina kunskaper och kunna använda sitt språk.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Brev till pedagogerna 

 

Hej! 

Tack för att vi får komma och intervjua er på er förskola. Vi som ska göra intervjuerna heter 

Sonja och Anette. Vi läser till förskollärare på Kristianstad Högskola och skriver nu vår c-

uppsats som handlar om hur man arbetar med språklig medvetenhet på förskolan. Vi kommer 

att närvara båda två vid intervjutillfället. En av oss intervjuar och den andra spelar in intervjun 

med diktafon och för anteckningar. Vi kommer att använda materialet till vårt skrivande. Ni 

som blir intervjuade kommer att vara anonyma. När vi renskriver kommer vi använda fiktiva 

namn. Frågorna kommer att handla om barns språkliga medvetenhet och hur ni arbetar med 

det på er förskola. 

 

Med vänlig hälsning 

Sonja Nordgren och Anette Oksanen  
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

1. Vilken barnsyn har ni i ert arbetslag? Vilket förhållningssätt har ni? 

2. Hur ser du/ni i ert arbetslag på barns språkutveckling? På barns språkliga medvetenhet? 

3. Vilken roll har ni, som pedagoger, när det gäller barns språkutveckling?  

4. Vilken roll har du? Hur kompletterar ni varandra? 

5. Har miljön någon betydelse när det gäller barns språkutveckling? I så fall vilken? 

6. Hur arbetar du/ni med att stimulera barns språkliga medvetenhet? Ge exempel. Varför gör 

ni så? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

Bilaga 3 

Intervjusvar 

 

Intervju 1 

Mångkulturell förskola, två avdelningar, ålder på barn fem till sex år, pedagoger Lena och 

My.  

1.    Lena menar att barn är olika individer med olika förutsättningar. Barn ska själva 

       upptäcka och lära, vi som pedagoger ska erbjuda en lärande miljö. My inflikar 

 att alla barn ska känna sig trygga, bli självständiga, ha roligt, känna lust att lära 

 sig nya saker. Vi pedagoger ska vara bra förebilder för barnen. Är vi trygga och 

 harmoniska i vår roll, smittar det av sig på barnen, fortsätter My. Lena menar 

 att vi måste visa att alla barn är viktiga, viktigt att se alla barn. 

2.    Lena berättar att barn av idag har ett ovårdat språk, med mycket fula ord och 

 svordomar. Eftersom vi har pedagoger och vikarier som har samma modersmål 

 som en del barn har vi fått reda på att barnen kränker varandra på hemspråket. 

 Därför är det mycket viktigt att vi använder rätt språkbruk och rätt uttal. Att ha 

 ett rikt ordförråd och att benämna allt med de rätta orden är extra viktigt med 

 tanke på att många barn har ett dåligt svenskt ordförråd. My instämmer och 

 poängterar hur viktig dialogen är med barnen till exempel vid matsituationen. 

3.  Vår roll som pedagoger, säger My, är jätteviktig. Vi ska vara en bra förebild 

 och prata mycket med barnen och använda de rätta orden. Detta är extra viktigt 

 om det skulle vara en konflikt mellan några barn. Lena inflikar att då är det 

 viktigt att vi som pedagoger är närvarande och kan hjälpa barnen i deras ordval. 

 Barnen tar gärna till sitt hemspråk och de kommer det lätt svordomar och 

 kränkande ord. 

4.  My menar att vi pedagoger har olika roller och intressen som gör att vi 

 kompletterar varandra i arbetslaget. Vi ska vara bra förebilder genom att visa 

 varandra respekt och kunna föra en dialog med varandra utan att använda ett 

 ovårdat språk. Lena nickar instämmande. Lena poängterar att vi pedagoger 

 måste låta barnen få prata färdigt, låta barnen berätta i sin egen takt och inte 

 stressa barnen. 

 

5.  Både Lena och My är överens om att mindre barngrupper är att föredra, för då 

 har man mer tid och möjlighet att kunna samtala med barnen enskilt och i grupp 



 32 

 och i samspel med andra barn och vuxna. Lena menar att miljön är viktig, för 

 den ska inbjuda till lek och samtal mellan barnen som i sin tur främjar till ett 

 utökat ordförråd. Barn lär varandra! 

6.  My menar att genom att pratar mycket med barnen i de vardagliga sysslorna 

 lär sig barnen mycket. Sång och ramsor är med bra. Lena håller med det är 

 viktigt att prata mycket med barnen i vardagssituationerna. Lenas avdelning har 

 även delat in barnen i mindre grupper för att alla barnen ska få komma till tals 

 och känna sig duktiga. 

 

Intervju 2 

Mångkulturell förskola, en avdelning, ålder på barn ett till fyra år, pedagog Ulla. 

1.  Vi vill att barnen ska lära sig att ta hänsyn till varandra och visa respekt, bli 

 självtändiga och känna sig trygga, genom att tydligt visa barnen vad som är ”rätt 

 och fel”. Det är även viktigt hur vi som vuxna är mot varandra. 

2.  Vi har många olika kulturer och vi jobbar med att försöka få en medvetenhet 

 genom att bland annat prata mycket med barnen och benämna allt med de rätta 

 orden. Många barn har inget språk alls. Viktigt att prata mycket och använda rätt 

 ord i exempelvis vardagssituationerna. 

3.  Alla har vi olika roller, men genom att prata mycket med barnen och vara bra 

 förebilder. Lära barnen att använda de rätta orden. 

4.  Vi har olika roller och vi har olika intressen i arbetslaget som gör att vi 

 kompletterar varandra. Någon tycker det är roligt med språket och att läsa, 

 någon annan tycker det är roligt med skapande. Sång och musik. Vi delar in våra 

 aktiviteter efter det vi känner oss bra på och det vi kan ge till barnen. 

5.  Samspel mellan barnen påverkar utvecklingen genom att de stimulerar 

 varandra, och om barnen visar intresse för det som finns runt omkring dem. 

 Miljön är av stor vikt. Den ska vara utmanande och stimulerande och locka till  

 samtal med andra, barn som vuxna. 

6.  Vi pratar mycket med barnen i vardagssituationer. Sånger, rim och ramsor är 

 bra. Att läsa mycket böcker för barnen stimulerar deras ordförråd. Vi benämner 

 allt. Säger något barn fel så ”rättar” vi barnen genom att upprepa och säga det 

 rätt. 
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Intervju 3 

Mångkulturell förskola, två avdelningar, ålder på barn ett till sex år, pedagoger Camilla och 

Anna. 

1.  Anna berättar att vi lägger vikten på det kompetenta barnet som har mycket 

 olika erfarenheter med sig i ryggsäcken. Vi lägger ribban strax ovanför barnets 

 nivå och försöker utveckla varje barn efter deras förmåga och utveckling. 

 Camilla menar det är viktigt att barnen känner sig trygga, bli självständiga, ha 

 roligt och känna lust att lära sig nya saker. 

2.  Camilla säger att det är viktigt att de två språkiga barnen får modersmålet 

 hemifrån. Vi pratar mycket med barnen, viktigt att sätta ord på saker och 

 händelser åt barnen, låta barnen prata färdigt, låta språket komma i sin egen takt, 

 inte stressa. Anna menar att barnet har många språk, exempelvis 

 matematikspråk, lekspråk och skapande språk. Vi har många olika nationaliteter 

 på vår förskola. För att barn ska bli språkligt medveten är det viktigt att använda 

 de rätta orden i alla dagliga sammanhang. 

3.  Både Anna och Camilla är överens om vikten av pedagogens olika roller 

 och synen på barns språkutveckling. Genom att väcka barns nyfikenhet för de 

 olika språken och möta varje barn efter deras förutsättningar. 

4.  Anna menar att genom att vi pedagoger har olika intressen som vi förmedlar 

 till barnen kan vi inspirera de. Även genom att vi lyssnar in på olika vis tror vi 

 att alla barn blir upptäckta och sedda. Camilla talar om hur viktigt det är för de 

 tvåspråkiga barnen att få sitt hemspråk hemma. Anna håller med. Camilla 

 fortsätter att vi pratar med barnen, sätter ord på saker och händelser, låter barnen 

 få prata färdigt, låta språket komma i sin egen takt och inte stressa barnet. Att 

 låta barnen utveckla sitt tänkspråk. 

5.  Både Anna och Camilla är överens om att miljön har en viktig roll. Den ska 

 inbjuda till lek/rollekar som främjar språk/konversationer och diskussioner 

 mellan barn och mellan barn och vuxna. Anna inflikar barnen måste känna sig 

 trygga för att våga vara sig själv, för att våga samtala med andra barn/vuxna. 

 Viktigt att pedagogen använder sig av olika verktyg för att stimulera till barns 

 språkutveckling. 

6.  Camilla berättar att genom rytmik, sång, ramsor, experiment och att barnen får 

 reflektera över arbeten/samlingar, vad de gjort och varit med om kommer 

 språket och därmed ordförrådet och medvetenheten. Anna säger att vara en 
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 lyhörd pedagog och göra barnen delaktiga i vardagssituationerna, att arbeta med 

 rim, ramsor, sånger, böcker ökar barns språkliga medvetenhet. Genom att arbeta 

 med surfplatta. I surfplattan finns olika appar som tränar bland annat namn på 

 djur, former, siffror, antal, föremål och så vidare. 

 

Intervju 4 

Förskola, tre avdelningar, ålder på barn ett till sex år, pedagoger Pia, Anna-Lena och Kristina. 

1.  Kristina berättar att barn är olika individer med olika förutsättningar. Barn ska 

 själva upptäcka och lära och vi som pedagoger ska erbjuda en lärande miljö. Pia 

 inflikar att barnen ska känna sig trygga, bli självständiga och vi pedagoger ska 

 vara bra förebilder. Anna-Lena instämmer och tycker det viktigt att se alla barn. 

2.  Anna-Lena menar att barns språkutveckling ser olika ut hos varje enskilt barn. 

 En del är beroende av intresse, vilket inte är lika starkt hos alla eller kommer vid 

 samma tid. Mycket är också beroende av vilken språkmiljö som erbjuds hemma 

 och på förskolan. Pia menar att det inte är fast bundet att barn lär sig saker i en 

 viss ålder. De kan ta in saker från olika medier så som tv, dator, böcker, 

 surfplatta. Att det finns ett rikt språk runt barnen, där det talas mycket och 

 varierat är också en viktig del, inflikar Kristina. 

3.  Pia menar att prata mycket med barnen och lära barnen att använda de rätta 

 orden. Kristina pratar om vikten att vara medveten om hur vi talar och beskriver 

 saker så barnen förstår. Lägga sig på rätt nivå och samtidigt utmana dem. Vi har 

 ett ansvar att erbjuda en rik språkmiljö, där barnen både får lyssna på böcker, 

 leka med orden, rimma och öva sig på att skriva, skapa, berättelser, beskriva ord 

 och bilder, inflikar Anna-Lena. 

4. Vi har olika roller och vi har olika intressen i arbetslaget som gör att vi 

 kompletterar varandra. Någon tycker det är roligt med språket och att läsa, 

 någon annan tycker det är roligt med skapande. Sång och musik. Vi delar in våra 

 aktiviteter efter det vi känner oss bra på och det vi kan ge till barnen. Genom att 

 vi pratar med barnen, sätter ord på saker och händelser åt dem, låta barnen få 

 prata färdigt, låta språket komma i sin egen takt och inte stressa. 

5.  Absolut, säger Pia. Genom att ständigt förnya/förändra miljön på förskolan. 

 Miljön är av stor vikt! Om vi inte erbjuder böcker eller utmaningar stimuleras 

 inte barns språk!  Visst utvecklas språket ändå men inte lika varierande och 
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 snabbt, inflikar Anna-Lena. Bäst att erbjuda en mängd olika saker på varierande 

 sätt, så som böcker spel, läsa sagor, mm, säger Kristina. 

6.  Daglig språkstimulans såsom att benämna allt som händer i vardagen och allt vi 

 gör! Vi pedagoger har ett rikt ordförråd som vi delger barnen säger Anna-Lena. 

 Kristina och Pia nickar instämmande. 

 Anna-Lena och Kristina berättar att de har en språkgrupp en liten stund varje 

 dag. I språk gruppen läser man böcker som man sedan ställer frågor på det man 

 läst och barnen får berätta vad de ser på bilderna, mm. Bildkort= barnen får 

 beskriva vad de ser. Använder lekar där man tränar LÄGESORD, som även görs 

 utanför samlingen. Barnen får även BERÄTTA; BESKRIVA och DISKUTERA 

 vad man har upplevt.  Barnen får SKAPA BERÄTTELSER och rita bilder till 

 som sedan skriv ner på datorn. De barn som visar intresse för att skriva så 

 stödjer man det genom att visa Bokstäver eller skriva ord som barnen kan skriva 

 av, RIM, RAMSOR, RIMMEMORY, para ihop bilder för att Rimma, 

 TEMA Skogen, där barnen får skapa egna böcker och där det klistras in bilder 

 tagna från skogen som barnen får skriva om. 

 

 

 


