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1 Inledning 

Vi har ett intresse i hur språket i förskolan kan hjälpa barn att utvecklas till självständiga 

individer och vi kommer i detta examensarbete att presentera vad tidigare forskning skriver 

inom ämnet språkstimulering. Vårt intresse kring språket har vuxit fram genom olika 

delkurser inom lärarutbildningen på Örebro universitet, framförallt under ”Läs och 

skrivdidaktik I” och ”Svenska för lärare”. 

 

Språket, som är en del av vardagen, kan mer eller mindre hjälpa barnen till att bland annat 

utveckla färdigheter som senare hjälper dem att lära sig läsa och skriva. Förskolan har stora 

möjligheter att i samspel och genom kommunikation utveckla barnens språk eftersom barn 

och pedagoger vistas så tätt inpå varandra. I Lpfö 98 betonas att barn söker och erövrar 

kunskap överallt; genom lek, iakttagelser, socialt samspel, samtal och reflektion med andra 

barn och tillsammans med förskolans pedagoger. En kombination av lek och språk kan, enligt 

forskare som Jørgen Frost (2002) och Bente Eriksen Hagtvet (2006), vara avgörande för att 

undvika senare läs- och skrivsvårigheter i skolan. 

 

Vi kommer att presentera hur pedagoger praktiskt arbetar med språkstimulering i förskolans 

verksamhet genom att redovisa fyra intervjuer. Utifrån dessa intervjuer kommer vi att 

analysera vad respondenterna redogör för och koppla det till vad tidigare forskning inom 

språkstimulering visar. Genom intervjuerna vill vi bland annat få fram om och hur 

pedagogerna använder forskningsrön och forskningsresultat i verksamheten när barnens 

livslånga lärande påbörjas. Forskare, så som Eriksen Hagtvet (2006) och Caroline Liberg 

(2003b), menar att arbetet med och kring språket i förskolan hjälper barnen att bli språkligt 

medvetna och denna medvetenhet vill vi se närmare på i vårt examensarbete. 



 2 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vårt examensarbete är att belysa och analysera hur pedagoger arbetar med 

språkstimulering i förskolan för att underlätta senare läs- och skrivinlärning. Utifrån detta 

syfte har vi utformat dessa forskningsfrågor: 

 

• Hur beskriver pedagogerna arbetet med språkstimulering? 

• Vilken/vilka metod/metoder kring språkstimulering redogör pedagogerna att de 

arbetar med? 

• På vilket sätt har forskningsresultat betydelse för hur pedagogerna arbetar med 

språkstimulering? 

 

2.1 Begrepp och definitioner 

De centrala begrepp som förekommer i arbetet är framförallt språkstimulering, 

språkutveckling och språklig medvetenhet. Dessa kan förstås på olika sätt, och vi stipulerar 

begreppen så här; ordet språkstimulering syftar till arbetet med och kring språket som sker 

hela tiden i verksamheten på förskolan. När ordet språkutveckling används syftar vi till att 

pedagogerna hjälper barnen att utveckla sitt språk. Barnens språkliga medvetenhet växer 

således fram genom både språkstimulering och språkutveckling. 

 

Vi har ytterligare ett förtydligande vad gäller ordval, vi har valt att använda orden 

läsinlärning och skrivinlärning i vårt arbete. Orden används endast i de avseenden att barnen 

utvecklar de kunskaper som de behöver för att lära sig läsa och skriva. Någon tolkning om att 

det är en kunskap som ska överföras till barnen från pedagogen väger vi inte in utan vår 

tolkning är att inlärningen är det som sker när barnen lär sig att läsa och skriva.  

 

Begreppet tyst kunskap förklaras av Michael Polanyi (1966) i boken The Tacit Dimension. 

Han menar att all kunskap bärs av människor och att kunskapen är personlig. Kunskap har 

flera dimensioner, den kan vara tyst men samtidigt är ingen kunskap helt tyst då kunskapen 

också är en aktivitet som hela tiden används (Polanyi 1966; jfr Gustavsson, 2000 samt Hultin, 

2006). 
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3 Litteraturöversikt 

Arbetet med att lära barn läsa och skriva kan med fördel påbörjas redan i förskolan och vi 

kommer att lägga fram vad tidigare forskning presenterat kring ämnet språkstimulering. 

 

3.1 Tidigt skriftspråksmöte och språklig medvetenhet 

Frost (2002) presenterar i boken Läsundervisning perspektivet ”emergent literacy” där barnets 

eget utforskande av skriftspråket före skolstarten eftersträvas. I Språkstimulering av Bente 

Eriksen Hagtvet (2004) beskrivs ”emergent literacy” som en svåröversättlig term, men den 

avser i stort de tidiga skriftspråkliga färdigheter som finns hos förskolebarn. Det viktigaste i 

detta synsätt är insikten av att barn lär sig mycket om skriftspråk före skolstarten och att det 

inte rör sig om en kognitiv mognadsprocess. Genom sina egna försök att förstå skriftspråket 

deltar barnen aktivt i sin egen inlärningsprocess. I interaktion tillsammans med andra barn 

som kommit längre i inlärningsprocessen och tillsammans med vuxna lär de sig behärska 

skriftspråket. Bemästrandet av skriftspråket är inte en isolerad händelse, utan slutet av en lång 

process som barnen har utvecklat under många år (Eriksen Hagtvet 2004). 

 

Vikten av att barn tidigt möter skriftspråket är något som även Liberg (2003b) tar upp i boken 

Barn utvecklar sitt språk. Liberg (2003b) menar att då barnen får en längre startsträcka in i 

skriftspråket och ges möjlighet att i sin egen takt prova på att själva läsa och skriva, genom 

det som hon kallar preläsning och preskrivning, kommer de lättare att kunna knäcka läs- och 

skrivkoderna. Preskrivning kan förklaras med att barnen tränar på att skriva, det kan vara 

riktiga bokstäver i en lång rad eller krumelurer. Denna typ av skrivning förutsätter inte att 

barnen klarar av alla delar av skrivandet utan att de känner till vissa aspekter, det vill säga att 

barnen förstår att bokstäver sätts ihop för att bilda en text. På liknande sätt fungerar 

preläsningen, antingen återberättar barnen sagor eller så hittar de på egna texter. Preläsning 

och preskrivning är det första steget mot att kunna skriva och läsa på riktigt. De efterföljande 

stegen inom läs- och skrivutvecklingen är situationsläsande och situationsskrivande, där 

barnen skriver och läser på ett grammatiskt accepterat sätt. Barnen använder sig av situationen 

för att lista ut vad som står, framförallt på skyltar och etiketter. Det handlar inte om 

gissningsläsande, menar Liberg (2003b), utan om att barnen tar omgivningen till hjälp för att 

lista ut vad det står, på till exempel mjölkpaketet, och läser då MJÖLK. Det sista steget innan 

barnen obehindrat kan läsa och skriva är helordsläsande och helordsskrivande, nu kan barnen 
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oberoende av sammanhang läsa eller skriva ord som en helhet. De kan inte dela upp ordet i 

dess beståndsdelar men kan ändå läsa ordet. Framförallt är det namn på vänner eller 

familjemedlemmar som barn i denna fas kan läsa. När barnen nått fasen helordsläsande och 

helordsskrivande har deras lust för att skriva och läsa väckts ”på riktigt”. Hon menar att detta 

är ett viktigt steg för att barnen ska lära sig det effektiva läsandet och skrivandet (Liberg 

2003b). Detta kan kopplas till Frost (2002) som också han presenterar vikten av att barnen 

lekskriver, då de i sitt eget utvecklingsstadium kan leka med språket och på sina egna villkor 

hitta de rätta skrivkoderna. Genom att barnen i sin egen takt utvecklar sitt skriftspråk upplever 

de lust och intresse för det skrivna språket (Frost 2002). 

 

Anders Arnqvist (1993) skriver om sambandet mellan tidigt skriftspråksmöte och läsinlärning 

i Barns språkutveckling. Han skriver att ett viktigt steg för läsinlärningen är att 

uppmärksamma den språkliga formen. De barn som i förskolan leker kring språkets 

byggstenar har en större beredskap för det skrivna ordet. I förskolan har barnen sina egna 

hyllor, handdukar och platser som har deras namn på, detta är något som kan ses som en typ 

av tidig läsning menar Arnqvist (1993). Även de minsta barnen är helt på det klara med var 

deras namn är och att det är deras hylla. Vi kan se detta som en tidig variant av det som 

Liberg (2003b) benämner preläsning och Arnqvist (1993) benämner som pseudoläsing. 

 

I boken Metalinguistic Development av Jean Émile Gombert (1992) delas barnens språkliga 

medvetenhet in i fyra utvecklingsnivåer: de tidiga språkliga färdigheterna, epilingvistisk 

kontroll (omedveten teori), metalingvistisk medvetenhet (viljestyrd kontroll) och 

automatiserade metaprocesser (Gombert 1992). Dessa utvecklingsnivåer kvalificerar och 

preciserar begreppet språkstimulering och vi kommer senare att använda nivåerna i vår 

analys. Gomberts (1992) första fas, de tidiga språkliga färdigheterna, handlar framförallt om 

att barnen ska lära sig förstå det talade språket. Omgivningen ger de små barnen signaler på 

vad som är vad, att till exempel en strumpa är det som sitter på foten. Genom att barnen blir 

mer och mer medvetna om vad orden betyder ökar deras medvetenhet om språket. Nästa fas, 

epilingvistisk kontroll, omfattar de omedvetna språkreglerna. Barnen börjar tala ett korrekt 

riktigt språk utan att veta varför de gör det, det faller sig naturligt. I denna fas, när barnen är 

tre till fyra år, lär de sig snabbt att rimma på samma sätt som de lär sig tala grammatiskt 

riktigt. Barnen känner att hatt och katt rimmar men kan inte förklara varför. I den tredje fasen, 

metalingvistisk medvetenhet, utvecklar barnen den omedvetna teorin och kan nu själva 

beskriva vad som är grammatiskt fel i en mening och kan på uppmaning rimma och identifiera 



 5 

fonem i ord. Denna språkliga utvecklingsnivå tar lång tid att utveckla, från fem års ålder upp 

till de första skolåren, men med hjälp av omgivningen kan barnen lättare tillgodogöra sig 

denna utvecklingsfas. Metalingvistisk medvetenhet underlättar vid läsinlärningen, men 

läsinlärningen hjälper också till att utveckla den metalingvistiska medvetenheten. Den sista 

fasen i språklig medvetenhet är automatiserade metaprocesser och innebär att de tre tidigare 

faserna och speciellt den metalingvistiska medvetenheten blir automatiserad. Språket är nu 

tillgängligt för barnen (Gombert 1992). Eriksen Hagtvet (2006) skriver i boken 

Språkstimulering att den språkliga medvetenheten går att förstärka och att öva upp genom 

språklekar. För att arbetet med språklekar i förskolan ska ha ett förebyggande värde är det helt 

avgörande att språklekarna inte skapar en känsla av misslyckande. Det absolut viktigaste 

målet med fonologiska lekar i förskolan är att barnen känner att de lyckas. Den viktigaste 

grunden för vidare framgång och motivation i läsande och skrivande är ”jag kan- 

erfarenheter” anser Eriksen Hagtvet (2006). 

 

Läroplanen, Lpfö 98, ställer inga krav på språkstimulering men det påpekas hur viktig leken är 

för barnens utveckling och lärande. Förskolan har som mål att barnen 

 

… utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med 

andra och uttrycka tankar, utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att 

leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras 

kommunikativa förmåga (Lpfö 98, s 13). 

 

Bente Eriksen Hagtvet och Herdís Pálsdóttir (1993) förklarar språklig medvetenhet i boken 

Lek med språket. Det språk små barn producerar är för dem något ogripbart och de kan inte 

reflektera över det eller tolka det i samspel med andra. Språket och orden är för det lilla barnet 

situationsbundet, det vill säga att det används för att komplettera rådande situation. Detta 

tyder på att barnet ännu inte är språkligt medveten, utan är dess fånge eftersom barnet inte kan 

gå utanför språket och reflektera över det. För att vara språkligt medveten måste barnet kunna 

rikta sin uppmärksamhet mot språket och reflektera över det. Att kunna ta ett steg ut från 

språket och fundera på hur språket fungerar och hur barnen kan använda det på annat sätt kan 

leda till större språklig medvetenhet. Den som ska lära sig läsa och skriva har nytta av att vara 

språkligt medveten, menar Eriksen Hagtvet och Pálsdóttir (1993). För att förhålla sig till 

skrift, som fysiskt framställs som svarta tecken på vitt papper, måste barnen förhålla sig till 

det som om det vore ett objekt. Ett objekt som de kan analysera och som de måste lära sig att 
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dela in i mindre segment som meningar, ord, stavelser och enstaka ljud. Distansen till språket 

är en avgörande faktor för att barnen ska lära sig läsa och skriva, uppmärksamheten måste gå 

från språkets innehåll till dess form (Eriksen Hagtvet & Pálsdóttir 1993). 

 

Caroline Liberg (2003a) skriver att många studier visar att genom att ställa sig utanför 

språket, reflektera över det och att bli språkligt medveten spelar en mycket viktig och 

framträdande roll när barnen lär sig läsa och skriva. Förskolan fokuserar i dag mer och mer på 

att främja språklig medvetenhet med olika lekformer för att stödja barnens språkliga 

utveckling. Att hjälpa barnen till språklig medvetenhet gör pedagogerna genom att 

tillsammans med barnen i förskolan arbeta mycket kring texter. Detta stödjer deras utveckling 

av läsandet och skrivandet. Genom att tidigt samtala med barnen om texter, lär sig barnen så 

småningom att söka sig utanför själva texten och hitta likheter och skillnader med händelser 

de varit med om tidigare eller som de kommer att uppleva. Barnen lär sig dekontextualiserad 

läsning, det vill säga att barnen rör sig i texten genom utåtriktat, bakåtriktat och framåtriktat 

samtal. De barn som lämnar ”här-och-nu” läsning klarar lättare sin fortsatta läsning (Liberg 

2003a). 

 

Vidare menar Liberg (2003a) att de barn som tidigt får ta del av högläsning med tillhörande 

samtal kring texter tidigt presenteras för både det lästa och det skrivna ordet. Denna form av 

tidig mjukstart underlättar och stärker barnens fortsatta läs- och skrivutveckling. Även Ulla 

Lindgren och Laila Modin (2002) skriver i Språkstimulans med kvalitetssäkring och portfolio 

att högläsning är ett viktigt redskap för den språkliga medvetenheten. Högläsning för de allra 

minsta barnen handlar främst om upprepningar, att läsa samma saga flera gånger, vilket för 

barnen är en inlärningsprocess då de lär sig ord och kan fylla i hela meningar efter ett tag. För 

de lite äldre barnen i förskolan ger högläsning möjlighet till samtal, där barnen får reflektera 

kring texten och återberätta den, vilket också det leder till språklig medvetenhet (Lindgren & 

Modin 2002). 

 

3.2 Rim och ramsor 

Lindgren och Modin (2002) tar upp en annan faktor som kan förbättra barnens språkliga 

medvetenhet. De menar att barnvisor, rim och ramsor kan förbättra barnens möjligheter att 

lära sig läsa och skriva. I förskolan kan sånger och språklekar leda till att barnens nyfikenhet 

kring språket väcks. Vidare påpekar de vikten av att språklekarna ska vara roliga så att barnen 
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inte uppfattar lekarna som ett tvång. De poängterar att det i förskolan bör finnas en tydlig 

arbetsgång för hur språklekarna ska följa barnens språkliga utveckling för att de ska kunna 

tillgodose sig så mycket kunskap som möjligt inom lekens ramar (Lindgren & Modin 2002). 

 

I en studie gjord av P. E. Bryant, L. Bradley, M. Maclean och J. Crossland (1989) som 

redovisas i artikeln ”Nursery Rhymes, Phonological Skills, and Reading” påvisas att barns 

läsutveckling och fonemmedvetenhet har en koppling till deras tidiga kontakt med barnramsor 

och rim. Studien visar att de barn som vid tre till fem års ålder var bäst på att kunna rim och 

ramsor också var de som hade lättast att lära sig läsa vid sex års ålder. Undersökningens 

resultat visar ett betydelsefullt samband mellan förmågan att lära sig rimfärdighet, barnramsor 

och fonemmedvetenhet. Resultaten stödjer teorin om att barns tidiga erfarenhet av barnramsor 

spelar en viktig roll för deras senare förmåga att uppfatta rim och senare även fonem, vilket 

indirekt påverkar den kommande läsutvecklingen (Bryant m fl 1989). Arbetet med rim och 

ramsor i förskolan är ingen nyhet enligt Frost (2002), däremot är det en nyhet ”… att det finns 

ett så tydligt samband mellan detta och utvecklingen av läsfärdighet” (Frost 2002, s 42). Om 

denna kunskap tas till vara får arbetet i förskolan en klar inriktning som verkar förebyggande 

mot läs- och skrivsvårigheter. Att arbeta medvetet med rim och ramsor får då även en 

sekundär uppgift, nämligen att upptäcka de barn som inte verkar få grepp om språket genom 

ramsor och de som inte har någon större känsla för rim (Frost 2002). 

 

Ann-Katrin Svensson (1995) hävdar, i boken Språkglädje, till skillnad från andra forskare att 

barn som kan rimma nödvändigtvis inte kommer att lära sig läsa och skriva lättare än andra 

barn. Hon menar att det är lätt att luras av att barnen kan rimma och klappa på stavelser och 

att barn i riskzonen för senare läs- och skrivproblem då kan förbises. Trots detta menar hon att 

språklekarna i förskolan kan vara avgörande för barnens senare läs- och skrivkodsknäckning. 

 

3.3 Språkljud 

Eriksen Hagtvet och Pálsdóttir (1993) menar att för att barnen ska kunna läsa och skriva efter 

den alfabetiska principen måste de ha en viss grad av språklig medvetenhet. Både läsning och 

skrivning kräver en distans till språket där språket kan betraktas som ett eget system, ett 

system som både kan beskådas och analyseras. Trots att både skriftlig och muntlig 

kommunikation tillhör samma språksystem handlar det om två olika kommunikationssystem 

vilket medför krav på barnen, både språkligt och kognitivt. Ytterligare krav som ställs på 
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barnen när de ska lära sig läsa och skriva är en medvetenhet om att varje bokstav (grafem) 

representerar ett språkljud (fonem) (Eriksen Hagtvet & Pálsdóttir 1993). 

 

Eriksen Hagtvet (2006) betonar vikten av att redan i förskolan ha fokus på de språkliga 

segmenten (ord, stavelser och språkljud) och att detta är en fördel när barnen ska knäcka den 

alfabetiska koden. Det är vid kodknäckningen en stor fördel för barnen att känna till att 

språket kan delas in i språkljud (fonem). De barn som genom till exempel språklek känner till 

att fonemen kan kopplas till bestämda bokstäver och bokstavskombinationer har lättare att 

lära sig läsa och skriva. Hon menar vidare att barn som är språkligt medvetna i allmänhet har 

en bättre läs- och skrivutveckling än barn med låg språklig medvetenhet. Hon presenterar 

flera undersökningar som visar positiva resultat i den senare läsutvecklingen då barn i tre till 

fyraårsåldern ges möjlighet att leka med rim och ramsor. Grunden för läsningen läggs 

följaktligen redan i förskolan (Eriksen Hagtvet 2006). 

 

Svensson (1995) presenterar också forskning som visat att de barn som i förskoleåldern klarar 

av att dela upp orden i segment har lättare att knäcka läskoden, även innan de börjar skolan. 

Genom träning lär sig barnen att vara medvetna om orden och ljudens betydelse. Genom lek 

med orden och dess innebörd kan pedagogerna ytterligare hjälpa barnen till ökad språk-

medvetenhet. För att barnen senare i skolan lättare ska kunna ta till vara på de olika 

läsinlärningsmetoder som används är det viktigt att de är medvetna om språkljuden och att 

språkljuden kan motsvara flera bokstäver. Barnen får genom detta en större mental 

förberedelse för läsning. Barn som har lekt med språket tros också ha en större vilja och 

motivation att lära sig läsa och skriva. Samtidigt menar hon att det är svårt att veta om den 

fonologiska medvetenheten är avgörande för läsinlärningen eller om läsinlärningen är 

avgörande för den fonologiska utvecklingen. Helt klart är att den fonologiska medvetenheten 

är av stor vikt vid läs- och skrivinlärning. Något som också är viktig vid läs- och 

skrivinlärning är den syntaktiska förmågan, det vill säga meningsbyggnad och ordföljd. De 

barn som har svårt med meningsbyggnad och kastar om ord har ofta svårare med läsning och 

skrivning. Även detta är något som kan förebyggas i förskolan genom språklek menar 

Svensson (1995). 



 9 

4 Metodval 

 

Val av metod skall ske i anslutning till val av teoretiskt perspektiv och till den aktuella 

frågeställningen (Trost 2005, s 15). 

 

Vi har valt att använda metoden kvalitativ intervju för att försöka få svar på våra 

forskningsfrågor. Genom intervju kan material som annars inte skulle komma fram 

synliggöras (Krag Jacobsen 1993). Vi hänvisar till Steinar Kvales (1997) bok Den kvalitativa 

forskningsintervjun där han skriver att 

 

Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga 

erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld (Kvale 1997,    

s 70). 

 

Jan Krag Jacobsen (1993) skriver i sin bok Intervju att en intervju 

 

… förmedlar kunskap, upplevelser, erfarenheter, åsikter, attityder, värderingar och 

annat från en intervjupersons sida till en åskådare med intervjuaren som mellanled 

(Krag Jacobsen 1993, s 10). 

 

Gunvor Løkken och Frode Søbstad (1995) skriver i boken Observation och intervju i 

förskolan att intervju, till skillnad mot till exempel observation, kan ge en djupare insikt i 

respondentens livsvärld och här-och-nu situationen försvinner. Då kan erfarenheter genom att 

titta både framåt och bakåt i tiden komma fram. När intervjuformen är ostrukturerad eller 

halvstrukturerad kan mer information om respondentens livsvärld framkomma, än om 

intervjuformen varit strukturerad. En halvstrukturerad intervju är en kombination av öppna 

och lite mer slutna frågor som utformas från i förhand konstruerade frågeområden. I en 

halvstrukturerad intervju är uppföljningsfrågor viktiga för att kunna fånga respondentens 

redogörelse utan missuppfattningar (Løkken & Søbstad 1995). Utifrån detta har vi valt att 

arbeta efter en halvstrukturerad kvalitativ intervjumetod. Genom intervju kan också tankar 

och avsikter hos respondenten framkomma som inte kommer fram vid till exempel en 

observation (Løkken & Søbstad 1995). Vid en intervju kan intervjuarna ifrågasätta det 

respondenten berättar om det är något som är oklart. De nackdelar som finns med intervju är 

att vi som intervjuare får höra men inte se det respondenten berättar. Vi vet då inte om den 
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intervjuade framställer sig eller verksamheten som bättre än vad verkligheten är. Det kan 

också uppstå missuppfattningar under intervjun som kanske skulle kunna undvikas om en 

enkät skulle användas, där enkla, raka svar är vanliga (Trost 2005). 

 

Vid intervjuer där två intervjuar är det en fördel, för att inte säga ett krav, att de två 

intervjuarna är samspelta. Att vara två intervjuare har fördelar, men det finns även en risk att 

respondenten känner ett maktövertag från dem som intervjuar om de är två. Är det två 

intervjuare kan intervjuarna koncentrera sig på olika saker under intervjun något som en 

ensam intervjuare inte kan. De olika frågeområdena inför intervjun kan redan på förhand ha 

delats upp och den ena kan lyssna uppmärksamt när den andra samtalar kring frågeområdet 

(Trost 2005). Om intervjuvarna känner varandra bra och kan hantera den närvarande 

maktpositioneringen kan de naturligt blanda sig i samtalet. Två intervjuare har även lättare för 

att registrera vad respondenten säger, de kan komplettera varandra och fylla i varandras 

luckor. Att vara två intervjuare har också, som sagt, nackdelar. Till exempel är risken för att 

tala i mun på varandra stor, risken att avbryta varandras tankekedjor finns också och 

följdfrågor blir inte alltid ställda då den ena kan känna sig påpassad av den andre (Thomsson 

2002). Vi valde, efter att ha vägt fördelarna mot nackdelarna, att vara två intervjuare vid varje 

intervjutillfälle då vi känner varandra väl. Vi kompletterade varandra genom att våga ställa 

följdfrågor utan att känna oss granskad av den andra. 

 

Genom att använda en kvalitativ intervjuform kan kärnan i det tema som undersöks fångas. 

En annan egenskap är att respondentens egna perspektiv och formuleringar åskådliggörs om 

han eller hon får använda sitt eget språk och formulera sina egna åsikter och erfarenheter. Vid 

kvalitativa intervjuer är det viktigt med utfyllnads- och kompletteringsfrågor. Dessa frågor 

kan göra helhetsbilden mer fullständig. Det är dock viktigt att tänka på att dessa frågor inte 

blir ledande (Løkken & Søbstad 1995). För att komma i kontakt med respondentens livsvärld 

är det viktigt med samspel mellan respondenten och intervjuaren (Kvale 1997). 

 

I den kvalitativa forskningsintervjun bygger man upp kunskap: det rör sig bokstavligen 

om ett samspel, om ett utbyte av synpunkter mellan två personer som samtalar om ett 

ämne av gemensamt intresse (Kvale 1997, s 21). 
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4.1 Reliabilitet och validitet 

Med validitet menas att det som i sammanhanget är relevant ska undersökas, reliabilitet syftar 

till att undersökningen sker på ett tillförlitligt sätt. En undersökning bör alltid sträva efter att 

både vara av hög validitet och reliabilitet. Validitet inom forskning handlar om att kunna ange 

i vilken situation och för vilken population resultaten är giltiga. Det handlar också om att 

använda rätt sak vid rätt tillfälle. Reliabilitet handlar om pålitlighet (Wallén 1996). I en 

kvalitativ intervju är validitet viktigare än reliabilitet, eftersom det som eftersträvas är att 

förstå respondentens livsvärld. För att en studie ska vara av hög reliabilitet måste situationen i 

alla avseenden vara standardiserad. En kvalitativ intervju är av låg standardisering då den 

intervjuades livsvärld är det som ska undersökas. Det blir underligt att prata om reliabilitet vid 

kvalitativa intervjuer, då respondenten inte är statisk utan en medaktör i en process. Detta 

innebär nödvändigtvis inte att svaren blir desamma varje gång frågan ställs. Svaret på en fråga 

förändras hela tiden allt eftersom respondentens förställningsvärld förändras, med nya 

erfarenheter och nya situationer (Trost 2005). 

 

Vi har försökt att uppnå hög validitet i vår studie genom att använda oss av en halv-

strukturerad intervjuform, vilket medförde att vi kunde ställa både utfyllnadsfrågor och 

följdfrågor. Vi använde oss av bandspelare i våra intervjuer vilket också har höjt validiteten, 

eftersom vi har kunnat lyssna igenom intervjuerna fler gånger för att försöka undvika 

misstolkningar och felbedömningar. Att vi var två intervjuare har också lett till hög validitet 

då vi kunnat resonera kring respondenternas svar. 

 

4.2 Urval och val av respondenter 

Vi har strategiskt valt att intervjua fyra verksamma pedagoger med olika bakgrund, för att 

försöka få en så bred bild som möjligt. Vi har valt pedagoger i olika ålder och med olika 

utbildningsbakgrund för att kunna se om utbildningen har någon betydelse för hur 

verksamheten kring språkstimuleringen ser ut. En pedagog som vi sedan tidigare visste 

arbetade mycket med språkstimulering, en pedagog med lång erfarenhet i förskolan, en 

pedagog med en påbyggd specialpedagogutbildning och en nyutexaminerad lärare för yngre 

åldrar. Alla fyra pedagoger är kvinnor, detta endast på grund av att vi inte fann några manliga 

pedagoger som passade in i vårt urval. Pedagogerna arbetar på fyra olika förskolor i två olika 
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kommuner i Mellansverige. Det skiljer sig lite åt i vilka åldersgrupper pedagogerna arbetar, 

detta på grund av att förskolorna har olika åldersindelningar i barngrupperna. 

 

4.3 Genomförande av intervjuerna 

Vi har avgränsat arbetet genom att göra fyra intervjuer och vi är väl medvetna om att fyra 

intervjuer inte belyser strukturer och villkor på grupp- och organisationsnivå. Intervjuerna ger 

enbart ett individualiserat fokus på enskilda personers åsikter och vår avsikt är att ge en bild 

av och insikt om deras verklighet. När intervjumaterialet tolkas och analyseras måste detta 

uppmärksammas. 

 
Genom olika kontakter har vi sökt upp tre av pedagogerna, då vi sedan tidigare känner till 

deras ungefärliga ålder och utbildning. Den fjärde pedagogen fick vi kontakt med via en 

områdesrektor, som tipsade oss om en ung, nyutbildad lärare. Vi har genomfört våra 

intervjuer på de platser som våra respondenter har valt. Eftersom vi var två stycken som kom 

med en bandspelare och ställde frågor tyckte vi att det var viktigt att respondenten kunde 

känna sig avslappnad och trygg i den miljö vi befann oss i. Den första intervjun, som också 

var vår pilotintervju, ägde rum hemma hos respondenten vilket medförde både för- och 

nackdelar. Samtalet blev avslappnat och vi kunde prata ostört, men samtalet gled allt som 

oftast över på sådant som inte rörde examensarbetets syfte. Intervju två och tre ägde rum på 

respondenternas arbetsplatser och den fjärde ägde rum på ett bibliotek. Vid dessa tre 

intervjuer blev samtalsinnehållet mer fokuserat kring syftet då vi hade satt upp en tidsram. 

Före varje intervju upplyste vi respondenterna om vårt syfte och deras rättigheter att när som 

helst kunna avbryta intervjun. Vetenskapsrådet (vr.se) beskriver detta som 

informationskravet, där respondenterna informerades om examensarbetets syfte och hur 

respondenternas deltagande kommer att användas. Respondenterna informerades också om att 

medverkan var frivillig och att de när som helst under intervjun kunde avbryta sitt deltagande. 

Genom samtyckeskravet, fick vi respondenternas samtycke för intervjun (vr.se). Även Kvale 

(1997) tar upp vikten av samtycke och skriver att det är forskarnas uppgift att informera om 

undersökningens syfte och upplägg. Samtycket innebär att respondenten frivilligt ställer upp 

på intervjun och att han eller hon när som helst under intervjun har rätt att avbryta och träda 

ur undersökningen (Kvale 1997). 
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Ett medvetet val vi har gjort är att vi inte har givit respondenterna våra intervjuteman i förväg. 

Detta för att undvika att vi skulle få tillrättalagda svar om de hade kunnat förbereda sig före 

intervjutillfället. 
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4.4 Intervjuteman 

Tidigare har vi presenterat att vi utgått från en halvstrukturerad kvalitativ intervjuform i vår 

undersökning om språkstimulering i förskolan. Enligt Kvale (1997) är det vid en 

halvstrukturerad intervju viktigt att inte styra respondenterna för mycket genom att i förväg 

ställa bestämda frågor (Kvale 1997). Vid kvalitativa intervjuer är det bra att göra upp en lista 

på få frågeområden. Dessa områden bör finnas med i bakhuvudet när intervjun äger rum, då 

finns det alltid något att luta sig tillbaka på. Genom att inte ha allt för många frågor blir risken 

mindre för att intervjumaterialet blir allt för omfattande (Trost 2005). 

 

För att få en avslappnad och inte alltför styrd intervju skapade vi inga i förväg bestämda 

frågor utan vi formulerade tre intervjuteman och en mindmap som vi samtalade kring. Genom 

att i punktform dela upp vårt syfte och våra frågeställningar kom vi fram till dessa tre 

intervjuteman: 

 

• Språkstimuleringsarbete 

• Forskning 

• Metod/material 

 

Utifrån vårt syfte skapade vi fyra teman kring vad som inspirerar pedagogernas arbetssätt. 

Andra områden i vår mindmap var hur forskning påverkar verksamheten när det gäller 

språkstimulering, vilka metoder som används vid språkstimulering och hur pedagogerna ser 

på orden språkstimulering och språkutveckling. Detta för att se om det är någon skillnad i 

pedagogernas beskrivningar beroende på utbildning och ålder. Vår mindmap såg ut så här: 

 

 

 

 

 

 

Språk- 
stimulering 

 

 
Metodval 

 

Vad påverkar 
ditt arbetssätt? 

Ordval Forskning 

Kollegor Lpfö 98 

Studiedagar Andra förskolor 
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4.5 Pilotintervju 
Genom att genomföra en pilotstudie kan vi som forskare kontrollera att frågorna är klara och 

entydiga och att de otydliga frågorna tas bort till de ”riktiga” intervjuerna (Løkken & Søbstad 

1995). Vår pilotintervju, med pedagog A, medförde att vi fick klarhet i hur våra teman var 

utformade. Mindmapen som vi visade respondenten under intervjun var enkel att förstå och A 

kunde utan frågor från oss berätta och delge oss hur hon arbetar med språkstimulering och vad 

som framförallt påverkar hennes arbetssätt. Utifrån våra intervjuteman ställde vi öppna frågor 

till respondenten och vi kände att även dessa teman var bra utformade då vi lätt kunde spinna 

vidare och ställa följdfrågor inom temat kring vad A berättade.  

 

4.6 Perspektiv 

Genom att se på intervjun ur olika perspektiv belyses olika delar av intervjus förståelseform. 

Ur ett dialektiskt perspektiv synas motsägelserna. Fokus ligger på de inre relationerna mellan 

handling och kunskap. Ses intervjun i stället ur ett fenomenologiskt synsätt ligger fokus på 

respondentens livsvärld och exakta beskrivningar av denna prioriteras. Genom att betona de 

meningsbärande elementen i forskningen får vi en fenomenologisk utgångspunkt. Ur ett 

hermeneutiskt synsätt är det viktigaste text och samtal. Förkunskaper hos intervjuaren ses som 

centrala (Kvale 1997). 

 

I boken Samhällsvetenskapernas förutsättningar av Nils Gilje och Harald Grimen (2006) 

beskrivs att hermeneutiken fokuserar på att förstå och beskriva förståelsen. Den hanterar 

frågor som rör textens betydelse och hur den kan göras relevant för studiens syfte. Fritt kan 

hermeneutiken översättas med tolkningslära. Hermeneutiken handlar om tolkning av 

betydelser i dess vidaste uppfattning. Som huvudsaklig forskningsmetod försöker 

hermeneutiken använda tolkningen som utgångspunkt eftersom det enligt den hermeneutiska 

kunskapsteorin inte finns en absolut sanning (Gilje & Grimen 2006). Detta blir tydligt i vårt 

arbete när vi vid analysen av intervjuerna tolkar det respondenterna säger och inte ser 

utsagorna som sanningar. 

 

Roger Säljö (2000) skriver i Lärande i praktiken att genom att se på intervjun och på barns 

språkliga utveckling ur ett sociokulturellt perspektiv kan kommunikation betonas som en 

central del. Svaret på frågan om hur vi lär blir i ett sociokulturellt perspektiv hur vi tillägnar 
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oss de verktyg och redskap som behövs för att kunna fungera i den befinnande omgivningen. 

Språkets funktionella och kommunikativa roll för lärandet är det som betonas i det 

sociokulturella perspektivet. Språket, som är ett redskap, används i sammanhang som kräver 

samspel. Barnen använder och tar till sig de innebörder som språket uttrycker för att ta 

kontakt med andra barn och vuxna. Genom att delta i sociala praktiker sker utveckling och 

lärande. Kunskaper förmedlas i samspel med andra, och det är genom dessa samspel barnen 

skaffar sig kunskaper för att utvecklas till kompetenta deltagare. Under läroprocessen lånar 

den oerfarne kompetens av den mer erfarne för att lära och utvecklar stegvis större 

självständighet i att hantera situationen. Barnen i förskolan lär sig av både pedagoger och barn 

som kommit längre i utvecklingsnivåerna (Säljö 2000). I vårt arbete synliggörs detta i 

analysen där vi kopplar lärandeprocesserna till hur pedagogerna uttrycker att barnen lär sig av 

varandra. 

 

I ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation och språkanvändning helt centrala 

och utgör länken mellan barnet och omgivningen. Det är genom att kommunicera om 

vad som händer i lekar och interaktion, som barnet blir delaktigt i hur människor i dess 

omgivning uppfattar och förklarar företeelser (Säljö 2000, s 67). 

 

Barnen blir genom att höra andra tala om världen och hur de föreställer sig den medvetna om 

vad som är värdefullt och intressant att urskilja ur de iakttagelser som de gör i varje situation 

(Säljö 2000). 

 

Vad gäller intervju skriver Säljö (2000) att det är viktigt att tänka på att respondenten 

förmodas tala kring sin livsvärld. Vi får inte bara reda på vad respondenten just vid den 

aktuella situationen finner rimligt och önskvärt att berätta, vi får också reda på respondentens 

livsvärld i kontextuellt förhållande till vad som är för situationen bestämt (Säljö 2000). I vårt 

examensarbete blir detta tydligt eftersom de svar på våra forskningsfrågor som vi finner 

genom analys är baserade på tolkningar av respondenternas utsagor. 

 

4.7 Bearbetning och analysering av intervjuerna 

Vad och hur mycket som transkriberas av intervjun beror på faktorer som tid, pengar och 

syftet med undersökningen (Kvale 1997). Tillvägagångssättet i vår bearbetning av 

intervjuerna har varit att vi tillsammans har lyssnat igenom de bandade intervjuerna ett flertal 
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gånger och grovtranskriberat intervjuerna då det utifrån vårt syfte är sakinnehållet som vi 

ansåg vara det viktigaste. De delar av intervjuerna som vi betraktade som irrelevanta för 

resultatet togs bort så att vi fick ett mer hanterbart material.  För att kunna analysera 

materialet organiserade vi utifrån våra tre intervjuteman tre rubriker, arbetet med 

språkstimulering, metod/metoder kring språkstimulering och rådande forskningsresultat, som 

vi använde oss av när vi sammanställde intervjuerna. Vi har valt att citera valde delar från 

intervjuerna, då detta medför att resultatet blir mer tillförlitligt (Trost 2005). När vi analyserat 

intervjumaterialet har vi haft hermeneutikens huvudsakliga forskningsmetod i åtanke, vilket 

innebär att det inte finns en absolut sanning (Gilje & Grimen 2006). Den analys vi kommer att 

redovisa kan inte ses som sanning utan vi redovisar de tolkningar vi gjort av respondenternas 

utsagor. I analysen kommer vi att koppla de forskningsresultat och teoretiska begrepp som vi 

tidigare redovisat under litteraturöversikten med de tolkningar vi gjort av intervjuerna.  
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5 Resultat 

Vi kommer att presentera vad de olika respondenterna delgivit oss var och en för sig. I ett 

senare stycke, analys, kommer vi att ställa dem mot varandra och mot forskningslitteraturen 

för att jämföra och diskutera skillnader och likheter. Vi har valt att grovtranskribera 

intervjuerna, då det utifrån vårt syfte är sakinnehållet som är det viktigaste. Vi är således inte 

ute efter att redovisa respondenterna fraseringar. Vid citaten har vi valt att göra redigerad 

återgivning med hänvisning till Svenska skrivregler (2003). 

 

Alla uppgifter är hämtade från respektive intervju. Pedagog A intervjuades den 24 oktober 

2006, pedagog B intervjuades den 6 november 2006, pedagog C intervjuades den 7 november 

2006 och pedagog D intervjuades den 8 november 2006. 

 

5.1 Pedagog A 

Pedagog A är utbildad förskollärare och har arbetat inom barnomsorgen i cirka 30 år. Hon 

arbetar på en förskola med fem avdelningar i en mellanstor svensk stad med barn som är 

mellan ett och fem år gamla. På avdelningen går 15 barn och det finns två och en halv tjänst, 

förskollärare, fritidspedagog och barnskötare. 

 

Arbetet med språkstimulering 

A beskriver att hon på ett medvetet sätt arbetar språkstimulerande under hela dagen, genom 

att till exempel tala om för de mindre barnen att nu lägger jag dig på skötbordet. Detta leder 

till att barnen på ett medvetet sätt lär sig begreppsuppfattningar. A påpekar vikten av att hela 

tiden prata och samtala med barnen, och gärna plocka in ord som barnen inte har lärt sig än 

för att utmana deras språkliga utveckling men också för att barnen ska lära sig att lyssna på 

andra. 

 

Lära sig att lyssna och att delta i samtal, de [barnen] lär sig att man kan samtala och … 

lära sig att lyssna på andra. […] Man ska gärna tysta de pratglada barnen för de pratar 

på bekostnad av andra barn, då måste de lära sig att vara tysta […] och vad sa den och 

diskutera vad den sa och tyckte, det är viktiga färdigheter som behöver lekas. 
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A berättar att hon mer specifikt arbetar med språkstimulering vid speciella tillfällen. Hon 

menar att barnen behöver mer språklig träning än det som sker vid samlingarna och i den 

övriga verksamheten. A har ansvaret för barnens språkstimulering i femårsgruppen. Gruppen 

är uppdelad i mindre grupper med fyra barn i varje grupp och dessa smågrupper träffas två 

gånger i veckan för att leka med språket, varje språkträff är cirka 15 minuter lång. A beskriver 

hur hon tillsammans med barnen leker med språket i språklekarna. Hon använder sig av 

materialet Språkljudslek i förskolan och berättar hur språklekarna kan gå till: 

 

Där [häften till Språkljudslek i förskolan] ingår massor med andra språkförståelser … 

begrepp, jämförelser, lägesbegrepp och matematiska begrepp, sen leker vi mycket med 

rim och stavelser, lyssnar på enstaka ljud och hur låter det i början och var i ordet finns 

ljudet också. 

 

Sen leker vi ordkunskap, synonymer, motsatser och hur ord kan ändras, om man säger 

bil och sen byter b mot p, b/p då blir det pil då blir det ett annat ord. 

 

A poängterar att det är viktigt att inte ”rätta” barnen vid språklekarna och vid andra tillfällen, 

och ger exemplet: 

 

Frågar jag barnen hur många ord det är i meningen ”Haren hoppar”, då säger de ofta 

fyra … för då har vi jobbat med stavelser. 

 

Barnen noterar själva att de har fel, när A berömmer dem som säger två ord. De barn som 

säger två ord har kommit väldigt långt, nästan på en sexårings nivå, berättar A. 

 

Vidare redogör A om hur skriftspråket tar en stor plats i verksamheten och vid språkleken: 

 

Vi skriver mycket, på stora papper som man kan hänga upp på väggen, man kan skriva 

ett ord, […] och då ser de det fast de inte kan läsa. Man kan be dem att finna ord som 

börjar på sssss, jag skriver s:et och sen får de hitta på ord, de säger sol och så skriver 

man sol och stol. 

 

Pedagog A berättar att barnen tycker mycket om denna typ av språklek och kan efter flera 

veckor komma med nya ord. Hon påpekar också att det är vikigt att skriva mycket trots att 

barnen inte kan läsa.



 20 

När det gäller låtsasskrivning och preskrivning beskriver pedagog A att hon inte ser så 

mycket av det i verksamheten. 

 

De som kan bokstäver och så de skriver ju alla möjliga men jag ser sällan att de skriver 

liksom fantasi... Det har jag faktiskt inte sett så jättemycket av men däremot så fort de 

börjar kunna klura, kan dom klura ut bokstäverna så kan de skriva hela papperna fulla 

och så läser de vad det står och då står det ungefär så, om man klurar riktigt ordentligt 

men just det här som man har läst om i pedagogiska böcker och så att dom skriver så 

här och sen berättar, det tycker jag inte är så vanligt ändå har jag sett många barn, 

tycker jag, genom åren. 

 

Pedagog A berättar om att de på avdelningen sätter upp de texter som de arbetat kring på 

språkljudsleken. Hon berättar att hon då och då kan höra att barnen läser vad som står, och att 

de mindre barnen härmar efter fast de inte kan läsa. Detta gör att de lär av varandra. 

 

Metod/metoder kring språkstimulering 

A använder ett språkmaterial som heter Språkljudslek i förskolan, av Märta Nyman-

Johansson, som framförallt är framtaget för barn med språkliga svårigheter. Språkljudsleken 

börjar med delen för att senare gå mot helheten. Språkljudslek i förskolan används från cirka 

fem års ålder och ljudkort har en stor del i materialet. Ljudkorten är bilder på hur munnen ser 

ut när ett visst ljud bildas för, till exempel, bokstäverna. Vissa ljud har även en bild som visar 

när just det ljudet används, till exempel h-ljudet har en bild ett par glasögon, (ljudet hhhöö 

kommer när imman ska göra rent glasögonen). Kombinationen mellan bild, rörelse och ljud 

gör att barnen snabbt lär sig ljuden till varje bokstav. Genom att tre sinnen används så är 

chansen större att i alla fall ett sinne aktiveras så pass att ljuden förstås och kan kommas ihåg. 

Själva insikten i att det är bokstävernas ljud är inte huvudsyftet med språkleken, utan att 

barnen får lära sig ljuden. En annan del av språkljudsmaterialet är tio häften som följer 

barnens språkliga utveckling. Häftena innehåller olika typer av språkleker; begrepp, 

jämförelser, stavelser, ordkunskap, synonymer, rim och motsatser med mera. Häftena 

innehåller också uppmaningar till pedagogen om att låta barnen berätta sagor utifrån olika 

bilder, för att öva upp den språkliga medvetenheten. A menar att om språkljudsleken påbörjas 

tidigt har barnen större fördel av den, men vanligast är att språkljudsleken börjar när barnen är 

fem år. A påpekar att dokumentation är viktigt i språkljudsleken. Varje månad utvärderar hon 

vad barnen har lärt sig och vad de behöver leka mer med. Ju oftare en utvärdering sker, desto 
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större är chansen att hitta de barn som senare i skolan annars skulle få svårt att hitta koden till 

läsning och skrivning. 

 

Rådande forskningsresultat 

Förskolan och dess rektor har enligt A inte något intresse av att ta del av nya forsknings-

resultat. A är däremot på ett ”personligt” plan väldigt engagerad inom barns språkliga 

utveckling. Intresset har lett till att hon har gått kurser inom barns språkliga utveckling och att 

hon på sin fritid och av eget intresse tar del av ny forskning. A berättar om en tankeställare 

hon nyligen fått under en föreläsning. Föreläsaren påpekade skillnaden mellan 

språkutvecklande arbete och språkstimulerande arbete. 

 

A påpekar att alla förskolor och pedagoger leker med språket men att alla inte leker 

språkutvecklande: 

 

Alla jobbar med språket… språkpåsar är inte språkutvecklande, rim och ramsor är inte 

språkutvecklande… 

 

A hänvisar till många forskare, som hon tyvärr inte vet namnen på, som påpekat vikten av 

tidig språkinsats: 

 

Forskningen har visat att träning i språklig uppmärksamhet leder till bättre läs- och 

skrivinlärning och att just tidig insats är av stor betydelse när det gäller att stimulera 

den språkliga medvetenheten. … Forskningen har visat att medveten träning i att lyssna 

ut de olika ljuden ger långsiktiga effekter. … Att man börjar tidigt det har det forskat 

om. […] För de som har problem är det mycket svårare att lära sig senare, har 

forskningen visat, än samma problem om det inte ens har upptäckts och de [barnen] har 

den här möjligheten att leka med ljuden tidigt. Även om de får en viss sorts problem så 

får de inte alls tillstymmelse till samma problem. 

 

A menar, som vi ser i citatet ovan, att hon med forskningen i ryggen kan motivera till varför 

språkljudsleken bör vara en del i verksamheten och varför samlingarna inte räcker för att 

stimulera och utveckla barnens språk. 
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5.2 Pedagog B 

Pedagog B arbetar i ett samhälle i Mellansverige på en förskola med fyra avdelningar, B 

arbetar på en avdelning med 17 barn i åldrarna ett till fem år. B har arbetat som förskollärare i 

cirka 25 år. På avdelningen finns fyra och en halv tjänst, förskollärare, barn-skötare och en 

outbildad vikarie. 

 

Arbetet med språkstimulering 

B poängterar att den viktigaste språkstimuleringen sker hela tiden i verksamheten, genom att 

de på förskolan samtalar med varandra, barnen emellan och pedagoger och barn emellan. 

 

Det första man tänker på är att man pratar med varandra, det är liksom det primära […] 

med barnen, sinsemellan, och barnen med oss, att man låter de få tillfälle att prata, när 

man har samling och så där, att man ser till att alla får komma till tals, om man är så 

stor så man har språket så långt kommet, det håller vi på med mycket, särskilt med de 

lite större barnen... 

 

Språkstimuleringen sker bland annat vid skötbordet då de små barnen och pedagogen har en 

stund för sig själva och då samtalar pedagogen ofta om det som finns runt omkring dem på 

skötbordet, bilder som är uppsatta och om vad som har hänt under dagen. 

 

… det är ett sätt att kunna samtala om någonting, då blir det lite naturligt att man pratar 

om det. 

 

B menar att det viktigaste är att prata med barnen vid alla tillfällen som ges, när de ska kläs 

på, vid maten och i verksamheten över lag. 

 

… språket är hela tiden, det är ju ständigt… 

 

Mest koncentrerad blir språkstimuleringen under samlingarna. I samlingarna är det viktigt, 

poängterar B, att alla barnen kommer till tals och att de andra barnen väntar på sin tur. 

 

… de pratar om allt möjligt mellan himmel och jord, då gäller det att se till att alla får 

chansen… 

 



 23 

I och med att alla barnen får komma till tals lär sig barnen att lyssna och även en viss del om 

demokrati menar B. Pedagog B berättar vidare att genom att låta barnen prata om vad de vill så 

kommer de att våga mer och mer och det tycker hon är språkstimulerande. 

 

B beskriver samlingarna som den tidpunkt på dagen då pedagogerna på ett mer planerat och 

genomtänkt sätt arbetar med språket. För att samlingarna ska vara så utvecklande som möjligt, 

och för att kunna arbeta mer språkstimulerande, delas barngruppen oftast upp i två grupper. 

De yngsta barnen är i en grupp där de sjunger sånger och de äldre barnen är i en grupp där de 

arbetar mer med språket. 

 

… sen har vi mycket sång, musik, rim och ramsor, sagoläsning, allt sådant är 

språkstimulering. 

 

… vi har inget speciellt temajobb, som vi kallar just för språk, men vi har mycket ändå 

med rörelser och sång som vi håller på med de lite större barnen, där kommer det in 

hela tiden, med språket. 

 

Pedagog B berättar också att de under samlingarna arbetar med att lära barnen sina namn. På 

morgonsamlingarna får barnen leta på sina namn som är skrivna på lappar. Detta gör att de 

tidigt lär sig hur deras namn ser ut i skrift. 

 

Kring rim och ramsor berättar pedagog B att: 

 

… det blir som en upprepningsgrej, det gillar oftast barn, de lär sig oftast saker när det 

är sådana där ramsor som man upprepar och rabblar hela tiden. 

 

B säger att förskolan har som tradition att arbeta med rim och ramsor men att hon inte, från 

början, vet var det kommer ifrån. 

 



 24 

Metod/metoder kring språkstimulering 

Avdelningen där B arbetar har inget speciellt material de arbetar efter, men 

 

… vi har gjort lite egna språkkort som vi har haft i samlingarna, de [barnen] har fått 

dragit ett kort och då har det varit antingen kanske någon sång, rörelselek, ramsa eller 

nånting. […] Annars är det väl mest att man använder sig av sångböcker, en bok som 

vi har använt ganska mycket är Vägen till språket… 

 

Vägen till språket som avdelningen använder sig mycket av vid samlingarna är skriven av 

Monica Centerheim-Jogeroth (1992). Boken uppmanar pedagogerna att följa barnens 

språkliga utveckling och forma samlingarna och lekarna efter deras utveckling. Centerheim-

Jogeroth (1992) ger lektips på fingerlekar, rörelselekar, symmetriska lekar och lekar som 

tränar kroppsuppfattningen, balansen, sinnena med mera. Dessa olika lekar stimulerar barnen 

och hjälper dem att utveckla både sig själva och sitt språk. Det är viktigt att komma ihåg att 

barnens egna upplevelser och erfarenheter är språkets viktigaste grundpelare. Boken har också 

flera lekar som tränar barnens språkliga medvetenhet med framförallt rim och ramsor men 

även ordförändringslekar och ordklasslekar som leks när barnen har blivit lite äldre 

(Centerheim-Jogeroth 1992). 

 

Om något barn skulle behöva extra hjälp kring språket kontaktar B och hennes kollegor 

förskolans specialpedagog för att en utredning ska ske. Ofta är en logoped redan inkopplad på 

uppdrag av barnavårdscentralen eller av föräldrarna. B menar att utifrån experternas 

utlåtanden kan pedagogerna arbeta mer med språkstimulering när det gäller dessa barn. B 

berättar att om ett barn behöver extra hjälp så vet de sällan om det själva, då hjälpen sker 

tillsammans med de andra barnen. Detta för att barnet i språkbehov inte ska känna sig utsatta. 

 

Vi är inga experter på området så att säga, men då kan vi ju få lite tips och idéer om 

vad man kan göra. 

 

När det gäller definitionen av orden språkstimulering och språkutveckling tycker inte pedagog 

B att det kan göras någon skillnad på dem. Hon menar att de hänger ihop. 

 

Jag tycker att det går lite hand i hand på något sätt […] språkstimulering leder till en 

utveckling, jag tycker att det är svårt, begreppen går i varandra, de hänger ihop tycker 

jag. 
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B säger att det är viktigt att barnen får komma till tals, att det finns någon som lyssnar, 

bemöter och tar sig tid till att lyssna på vad barnet har att säga. Samtalet måste vara 

stimulerande, för den som har någonting att berätta. 

 

Rådande forskningsresultat 

B berättar att den information hon tar del av, vilket hon uttrycker tyvärr inte är så mycket som 

det kanske borde vara, gör hon på sidan av verksamheten, till exempel ur tidningen 

Förskolan, tittar på TV eller samtal med kollegor. Någon har läst någonstans om något, det är 

så B uttrycker att de på avdelningen utformar sin verksamhet kring språkstimulering. 

 

… det är sådant man lär sig av erfarenheter, någon har snappat upp något här, och 

någon har hört någonting här, man får lite tips och idéer och man plockar russinen ur 

kakan, så att säga. 

 

Pedagog B säger att hon önskar att det skulle vara mer information kring rådande forskning 

från ledningen. Hon önskar också att förskolan skulle ha studiedagar med fortbildning, inte 

bara kring språkstimulering utan kring nyare forskningsresultat över lag. 
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5.3 Pedagog C 

Pedagog C är utbildad förskollärare med en påbyggnadsutbildning som specialpedagog sedan 

tre år tillbaka. Hon har arbetat som förskollärare i cirka tio år. C arbetar på en förskola i en 

mellanstor svensk stad på en avdelning med 18 barn i åldrarna ett till fem år. På avdelningen 

arbetar tre pedagoger, en förskollärare, en barnskötare och en vikarierande lärare för yngre 

åldrar. 

 

Arbetet med språkstimulering 

De små stunderna är av stor betydelse tycker C, det är viktigt att lyssna på barnen när de vill 

prata. Alla barn, små som stora, uttrycker sig och det gäller som pedagog, anser C, att hitta 

och förstå hur varje barn uttrycker sig. 

 

Det som för mig blir viktigt är dom här små stunderna, att lyssna på barnen, sätta sig 

ner och stanna upp. -Vad menar du egentligen, och inte bara lyssna till de stora barnen 

som kan uttrycka sig utan man också [lyssnar på] de små barnen, för de små barnen har 

ju sina uttryckssätt. 

 

Språkstimulering ska ske hela tiden i verksamheten menar hon. Det finns inga speciella 

tidpunkter då pedagog C arbetar med språkstimulering. Hon säger att det kan vara svårt att få 

barnen att vara koncentrerade just på ett givet klockslag. Det är därför viktigt att pedagogerna 

är uppmärksamma på när barnen är koncentrerade och då tar tillfället i akt att arbeta med 

språkstimulering. 

 

… det handlar om att, tycker jag, få in språkstimuleringen så den finns under hela 

dagen, det går som en röd tråd, inte bara klockan tolv en tisdag, nu ska vi öva A eller 

nu ska vi öva ljud, utan det handlar om att ta tillfället i akt när barnen är koncentrerade, 

fokuserade… 

 

Rim och ramsor används framförallt på samlingarna. Pedagog C tycker att rim och ramsor 

framförallt är till gagn för de mindre barnen då de tränas i koncentration och utvecklar 

motorik och koordination. 

 

… rim och ramsor har man ju för alla men det är väl mest för småbarnen kan jag tänka, 

för att skapa en intressant stund, man gör något intressant istället för att bara sitta stilla 

och fröken ska tjata så kan man ställa sig upp och sprattla lite med händer och ben. 
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En viktig del i det språkstimulerande arbetet är biblioteket. Avdelningen, där C arbetar, går dit 

en gång i veckan med några barn i taget. C tycker att biblioteksstunden ger en mysig stund, 

det finns tid för att läsa tillsammans, barnen får öva sampel och de lär sig var det finns böcker 

och information att hämta. 

 

Metod/metoder kring språkstimulering 

På samlingarna arbetar C mycket med sånger, rim och ramsor och berättar att: 

 

… sen kan vi visst i samlingarna ta med lite språkleksövningar för det tycker jag väl 

kan vara ganska bra, med ljud och så, men vi har mycket sånger och mycket ramsor 

och det tycker jag nog att man kommer långt på... 

 

C berättar att samlingarna är relativt enkla och att varje pedagog på avdelningen lägger upp 

sina samlingar efter eget intresse. Vid samlingarna använder pedagogerna sångkort eller 

leksaker som representerar olika sånger. 

 

… i övrigt så använder vi oss av sångkort, vi har flanosagor, vi använder oss av en liten 

kartong där vi har lagt i små saker, det kan handla om en liten bil, en liten 

pepparkaksgubbe, ett flygplan eller en elefant, och barnen får välja en liten sak och 

sedan sjunger vi om det. 

 

Ibland kan samlingarna ha mer språkstimulerande inriktning, C berättar att de då använder 

materialet Språkljudslek i förskolan, som vi förklarat mer omkring i intervjun med pedagog A. 

 

… lite lite lite uppbyggt här på huset [förskolan] kan man ju säga, med det som kallas 

för språkträning, de övningarna tycker jag väl i stort sett är bra… 

 

C poängterar att det är sällan de använder just denna typ av samling men beskriver hur 

materialet används. För att barnen ska lära sig språkljudet F används en bild på ett barn som 

pumpar en cykel, en pump låter f f f f f, och barnen lär sig då ljudet F utan att de vet om att det 

är kopplat till bokstaven F. 

 

Pedagog C ser ingen större skillnad på orden språkstimulering och språkutveckling. Hon ser 

samtal som språkstimulerande och menar att beroende på samtalets innehåll kan det vara mer 

eller mindre utvecklande. 
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... ett samtal är väl ändå språkstimulerande men det handlar också om vad du har för 

sorts samtal, ett samtal kan vara ett samtal men har du ett samtal med ett barn eller en 

person som ger mycket då blir det extra mycket stimulering. 

 

Språkstimulering på ett verkligt stimulerande sätt menar C är mer på ett logopedplan och då 

handlar det mer om ett motoriskt språk. 

 

Rådande forskningsresultat 

Pedagog C inspireras just nu mest av de biblioteksbesök avdelningen gör. Hon menar att det 

ger sig naturligt och då följer språkstimuleringen med. C lägger ingen vikt på att ta del av 

aktuell språkforskning. Hon är inte så intresserad av att på fritiden ta del av litteratur eller TV-

program kring ämnet språkstimulering, men då och då läser hon en artikel, om hon tycker att 

den verkar intressant. Inte heller från rektorn förmedlas det information om ny forskning 

gällande barns språktillägnande. Däremot berättar C att alla förskolor inom deras skolområde 

snart ska börja träffas på ”språkträffar”. Dessa språkträffar ska bland annat innehålla 

föreläsningar. Träffarna ska så småningom leda till att de pedagoger inom skolområdet som 

har ett intresse i barns språkutveckling ska bilda nätverk. C ser detta som om området och 

förskolan är på gång att arbeta mer inriktat mot barns språk. 
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5.4 Pedagog D 

Pedagog D arbetar sedan februari 2006, då hon avslutat sin lärarutbildning, på en fyra till 

femårsavdelning i ett mindre samhälle i Mellansverige. Förskolan har fyra avdelningar och 

avdelningen där D arbetar har 21 barn och tre och en halv tjänst, lärare för yngre åldrar, 

förskollärare och barnskötare. 

 

Arbetet med språkstimulering 

Förskolan där D arbetar har Elisabeth Arnérs tänk om samspel och barns inflytande som profil 

och det genomsyrar hela verksamheten. Förskolan har bland annat Elisabeth Arnérs och Britt 

Tellgrens (1998) D-uppsats, Barns syn på vuxna, som utgångspunkt för pedagogiska samtal 

och även som grund för förskolans arbetssätt. Syftet i D-uppsatsen är bland annat att utveckla 

en teoretisk kunskap om begreppet barnperspektiv, vad det kan innebära, och även belysa de 

maktförhållanden som finns mellan barn och vuxna som tydligt präglar kommunikationen 

dem emellan. Det är i samtal med andra som vi lär känna vår omvärld. Vidare talar de om 

språk och tänkande och talar bland annat om att språket spelar, enligt Lev Vygotsky, en viktig 

roll för barnets minne och tänkande, språket blir som ett redskap (Arnér & Tellgren 1998). 

 

Vidare i sin uppsats talar Arnér och Tellgren (1998) om makt och maktlöshet. Barn är i stort 

sett maktlösa inför oss vuxna. Mycket av den verksamhet som bedrivs i svenska förskolor är 

vuxenstyrd (Arnér & Tellgren 1998). Detta är något som förskolan där D arbetar försöker 

motverka genom att samtala med barnen om hur de vill utforma verksamheten och försöker 

att i största möjliga mån, efter bland annat arbetsresurser, genomföra detta. 

 

Vår nisch är barnens inflytande och för att få det så är det med hjälp av samtal, det är 

liksom vårt nav i centrumet. Ska dom ha inflytande över sin vardag, vad vill dom göra 

idag, så måste man prata; -Vad känner ni för att göra i dag, det är det som är det största 

med språket, just att samtala, det är a och o. Vi är de här lyssnade, nyfikna och 

frågande pedagogerna; -Vad leker ni med … -Jaha, vad gör de då? frågar man så får 

man svar… då får man ett svar och då frågar man tillbaka, -Varför…? 

 

D tydliggör samtalets betydelse när hon berättar om något har hänt i barngruppen. När två 

barn är osams så anser D, och de övriga pedagogerna på avdelningen, att barnen ska försöka 

lösa situationen själva, eventuellt med hjälp av pedagogerna och förklarar: 
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Vi försöker hela tiden att de ska prata med varandra, självklart ska de få prata med oss 

också, är det hinder i en konflikt så visst får de komma till oss … De ska prata med 

varandra, jag kan vara där och hjälpa till, -Hur känner du dig och vad tycker du att vi 

ska göra, och så men det är inte mig de ska prata till utan till varandra. Vad kan man 

göra för att det ska bli bra, det kanske inte alltid räcker med ett förlåt… Ibland känns 

det bra med ett förlåt och så, men ibland måste man göra något mer… Samtalet är det 

som knyter samman och det är inte bara vi [pedagogerna] som pratar och frågar till 

dem [barnen] och de till oss utan med varandra också. 

 

Det skriva språket har också stor betydelse på avdelningen och när barnen målar och ritar 

skriver pedagogerna ner vad barnen har ritat efter barnens berättelse. Detta sätts upp på 

väggarna för att sedan placeras i barnens portfolio där de konkretiserar barnens utveckling 

både vad gäller berättarteknik och framsteg kring målningen. 

 

Vi brukar oftast försöka ta kort [när barnen målar] och så får de berätta, antingen när de 

ser kortet eller så berättar de på en gång och så skriver vi… Först ser de när vi sitter 

och skriver åt dem... -Vad har du skrivit nu? -Nu har jag [pedagogen] skrivit så här, 

och så läser man upp det så de [barnen] får höra, -Ska vi lägga till något mer, -Nä det är 

bra. Sen på min planering, så skriver jag kanske, och lägger in korten [på datorn] och 

skriver det dom har sagt… För då får de se vad de har skrivit. 

 

Barnen på avdelningen är just nu väldigt intresserade av bokstäver och det skrivna ordet och 

pedagogerna på avdelningen har satt upp alfabetet på väggen för att barnen ska kunna se 

bokstäverna och använda sig av dem när helst de har lust. Genom att utmana barnen att själva 

ljuda fram ord kommer de framåt i sin utveckling och med hjälp av de uppsatta bokstäverna 

kan de skriva ner de ord de vill. Pedagog D berättar att barnen sällan krumelurskriver utan att 

de försöker skriva så ”riktigt” som möjligt. 

 

Våra [barn] är jätteintresserade av bokstäver nu. … Vi satte upp bokstäver, vi gjorde 

dem på datorn, stora bokstäver A till Ö. … Sen så fortsatte vi och satte upp A4 med 

stora A och lilla a och sen kanske en apa under. Och nu har det blivit så att om de 

frågar hur katt stavas … -Ja vad börjar det på, -Ja K, -Ja men titta där uppe. 

 

Namnlappar och andra skyltar som sitter uppe på avdelningen är skrivna med versaler för att 

det är de bokstäver barnen lär sig skriva först, berättar D. När små bokstäver ändå används 

tänker pedagogerna på att inte använda olika typer av små bokstäver detta för att inte förvirra 

för barnen. De bokstäver som sitter uppe på väggen, hela alfabetet, används som en slags mall 



 31 

för den skrift som används på avdelningen. När D får en teckning eller liknade från något barn 

ber hon alltid dem att skriva vem teckningen är till och vem den är ifrån, för att belysa hur 

skriften är viktig för att till exempel kunna veta vem som gjort vad. Om barnen behöver hjälp 

med att skriva ett namn, till exempel D:s namn, ber hon dem hämta hennes namnskylt för att 

de ska kunna se hur hennes namn skrivs, och försöka själva innan D hjälper till. 

 

Avdelningen går till biblioteket för att låna böcker, inte bara ”pedagogiska” böcker utan också 

böcker med fina bilder eller faktaböcker för att barnen ska kunna samtala och prata om 

bilderna. Ett samtal kring till exempel bilder på dinosaurier kan ge så mycket mer än att läsa 

en saga kring dem anser D. Barnen lär sig mycket av varandra därför låter pedagogerna på 

avdelningen barnen ta plats och då stimuleras deras språk. 

 

De innebörder D lägger i orden språkstimulering och språkutveckling är att: 

 

Språkstimulering, då tänker jag på att underhålla språket och det gör man ju utan att 

tänka på det genom att prata och fråga… Språkutveckling, mer teoretiskt då tänker jag 

att man ger dem [barnen] lite utmaningar. Jag tror att stimulering är att hålla igång 

medan utveckling är att man pushar och utmanar dem [barnen] lite också. 

 

D menar att en utmaning kan vara att be de barn som redan kan skriva sina namn att skriva 

till exempel släktingarnas namn. 

 

Metod/metoder kring språkstimulering 

Avdelningen har ett rimmemory som används i språkstimulerande syfte. D berättar hur spelet 

fungerar och hur barnen lär sig av varandra genom spelet: 

 

Det är inte två troll utan det är troll och boll och då gäller det också att tänka, det var 

jättesvårt i början för dem, -Jaha är det en pil var det inte två pilar nä just det, -Vad 

rimmar på pil? Om man sitter flera stycken så är det är det oftast en som knäcker det, 

så där det var ju bil, och vad rimmade bil på jo pil. 

 

Då barnen gillar rimspelet har D gjort egna rimkort som används på samlingarna, där barnen 

inte bara rimmar på riktiga ord utan även på nonsensord. Hon menar att det är viktigare att 

barnen lär sig leka med språket än att det rimmas på ett riktigt sätt. Genom att hitta på egna 

rim kan barnen lära sig mer än att pedagogerna ska tvinga fram ”rätt” svar. D tycker att det är 
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barnen som ska forma rimleken och inte pedagogerna, visas en bild på tår men barnen säger 

fot gäller det att ta tillfället i akt och väva vidare på vad som kan rimma på fot istället för att 

säga att det är får, som rimmar på tår, som efterfrågas. 

 

Jag tycker att det är viktigt att man kan få barn att leka med språket, ibland kan man 

rimma på något som inte finns alltså boll, troll, droll att man kommer igång så där. Kan 

man göra det så tror jag att man kan komma igång och leka med språket, testa, pröva 

och våga. Det är lite med motoriken också, få ord och allting, få ut alla konsonanter rätt 

och så tycker jag… 

 

Pedagog D har tagit inspiration kring språket från tidigare verksamhetsförlagd utbildning och 

får tips och idéer från kollegor. Tipsen gör hon om för att de ska passa just henne och för att 

barnen ska tycka att det är roligt. D berättar om en ”fiskdamm” som hon gjort, barnen får 

meta upp en fisk med olika uppdrag eller uppmaningar på. Det kan vara att barnen ombeds 

hämta något som är runt och mjukt eller att de ska berätta om deras favoriträtt. När barnen har 

hämtat det som efterfrågas eller berättat vad som är godast att äta får de berätta vidare, varför 

hämtade de just en boll eller varför är just spagetti godast, för att utveckla sitt tal och sin 

förmåga att uttrycka sig. 

 

Avdelningen har en dator, som barnen har begränsad tillgång till, där de kan spela mer eller 

mindre pedagogiska spel. 

 

Vi försöker hitta sådana [spel] som har lite pedagogiska tankar bakom, som har… 

ibland med bokstäver, dom pratar om vilken ballong som är liten, mindre, minst. Man 

ska tänka och oftast sitter dom två och två och pratar… 

 

Vid datorn sitter barnen oftast två och två och resonerar kring hur de ska göra och gå till väga 

i spelet. Pedagogerna ifrågasätter sig själva om vad som är pedagogiskt riktiga spel, men 

menar att barnen också måste få ha roligt. 

 

D tar lite avstånd från mer ”undervisande” språkstimulering och tycker att vissa språkkort är 

lite knepiga. 

 

En liten varningssignal på sådana kort också, kanske använder man en orm till 

exempel, pedagogiskt tänkt ska det vara sssss, men en orm kan ju vara så mycket 
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annat, tänker man som så att det är en orm ooooo alltså … det beror på hur man är som 

pedagog, köper man det så, -Ja hur ser O ut med munnen, det får ju inte bli rätt och fel 

att -Nä det är ett sssss..., men jag tycker inte att det är fel… kanske mer om vissa barn 

behöver det. 

 

Rådande forskningsresultat 

Framförallt är det Arnérs och Tellgrens (1998) litteratur och tankegångar som används på 

förskolan. 

 

Men sen så är det mycket, nu det är föreläsning om det här då ringer man oftast upp 

och frågar [till rektorn] jag tycker att det här är bra kan jag gå på det? 

 

De nyutbildade pedagogerna på förskolan har en mentor som de träffar med jämna 

mellanrum. Vid träffarna har litteratur lästs som sedan ventileras eller så går de på 

studiebesök för att få del av andra verksamheter. Genom dessa mentorträffar tar D del av 

forskning och annan relevant litteratur. Rektorn anordnar ibland fortbildningskurser på 

arbetsplatsträffarna, där de olika förskolorna i området träffas för att bolla idéer mellan sig 

och för att ge inspiration. 

 

D berättar att hon på grund av att hon nyss avslutat sina studier inte riktigt har lust att ta del av 

olika typer av litteratur eller forskningsresultat då hon känner sig fullmatad. Däremot säger 

hon att hon är intresserad av hur nya rön kan hjälpa barnen att utvecklas. Hon tar hellre del av 

litteratur som är konkret och ger tips och idéer på hur verksamheten kan utformas. 
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6 Analys 

Analysen kommer att presenteras under litteraturöversiktens underrubriker då vi tydligt vill 

koppla resultaten från intervjuerna med tidigare forskning och teoretiska begrepp. Vi har lagt 

till en rubrik, Forskningens betydelse, där vi analyserar hur forskningen påverkar 

pedagogernas arbetssätt. 

 

6.1 Språklig medvetenhet 

Pedagog A och D tar under intervjuerna upp att de skriver tillsammans med barnen. A skriver 

framförallt tillsammans med barnen i samband med språkljudsleken. D skriver till exempel 

kommentarer på barnens teckningar. Genom att skriva tillsammans med barnen får de se hur 

det skrivna språket fungerar vilket vi kan koppla till ”emergent literacy” (Frost 2002 samt 

Eriksen Hagtvet 2004) där ett tidigt skriftspråksmöte eftersträvas. Både Frost (2002) och 

Eriksen Hagtvet (2004) påpekar vikten av att vuxna hjälper barnen att behärska skriftspråket, 

något som vi återfinner hos pedagogerna. 

 

Vi kan koppla biblioteksbesöken, som pedagog C och D berättar kring, till ökad språklig 

medvetenhet. Pedagogerna redogör för att de läser tillsammans med barnen och även att de 

samtalar kring bilderna i böckerna. Pedagog D säger att samtal kring bilder kan ge barnen så 

mycket mer än bara högläsning.  De barn som tidigt får ta del av högläsning, vilket barnen gör 

i samband med biblioteksbesöken, får enligt Lindgren och Modin (2002) ta del av viktiga 

redskap för öka den språkliga medvetenheten. Högläsning kan leda till samtal och reflektion 

vilket också det leder till ökad språklig medvetenhet (Lindgren & Modin 2002).  

 

Liberg (2003b) menar att barnen lär sig dekontextualiserad läsning via samtal kring texter 

vilket vi kan se att pedagog A gör. Hon låter barnen fantisera ihop berättelser utifrån uppgifter 

ur språkleksmaterialet, vilket vi kan se som en typ av dekontextualiserad läsning. Eriksen 

Hagtvet och Pálsdóttir (1993) menar att först när barnen reflekterar och riktar sin 

uppmärksamhet mot språket blir de språkligt medvetna (Eriksen Hagtvet & Pálsdóttir 1993). 

Vi ser även dessa biblioteksbesök som ett steg mot den skriva världen. 

 

Det som Liberg (2003b) benämner som tidig preskrivning och Frost (2002) benämner som 

lekskrivning är något som pedagogerna inte har mött i så stor utsträckning. Pedagog A säger 



 35 

att barn som kan bokstäver ibland sitter och skriver ”berättelser”. I dessa berättelser kan hon 

urskilja att bokstäverna liknar vissa ord, men att barnen krumelurskriver har hon aldrig sett. 

Pedagog D berättar att när barnen skriver så är det oftast deras egna namn, namn på syskon 

eller kompisar. Inte heller D ser att barnen skriver krumelurer utan det är framförallt 

egennamn. När barnen preskriver förstår de, enligt Liberg (2003b), att bokstäver sätts ihop för 

att bilda en text. Både pedagog A och D ser endast den del av preskrivningen där barnen 

använder riktiga bokstäver och inte krumelurer, vilket vi kan förstå utifrån att de arbetar med 

de äldre barnen på förskolan. Genom att barnen i sin egen takt leker och utforskar 

skriftspråket kan de på sina egna villkor hitta de rätt skrivkoderna, enligt Frost (2002). Vi kan 

också se biblioteksbesöken, som pedagog C och D redogör för, som ett led i barnens 

preläsning, när de på biblioteket får ta del av böcker och kan sitta ner och ”läsa” för sig själva. 

Liberg (2003b) menar att de barn som i sin egen takt får ta del av det skrivna språket lättare 

kommer att lära sig läsa och skriva. Preläsning är också något vi kan koppla till intervjuerna 

med pedagog B och D där de beskriver hur namnlappar, vid barnens hyllor, matplatser med 

mera, har stor betydelse för barnens tidiga möte med det skriva språket. Även de minsta 

barnen kan peka ut var deras hylla är och detta kan kopplas till en tidig form av läsning, 

pseudoläsning, menar Arnqvist (1993). 

 

Pedagog A och D är mycket noga med att inte rätta barnen, utan berättar att barnen lär sig av 

andra som kommit längre i den språkliga utvecklingen. Detta är något vi finner likhet med 

Eriksen Hagtvet (2004) som menar att barnen lär sig i interaktion tillsammans med vuxna och 

barn som kommit längre i inlärningsprocessen. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv sker 

lärandet genom kommunikation och det är det som sker när barnen lär av andra (Säljö 2000). 

Samspel och resonemang med andra kan vi också koppla till barnen på pedagog D:s 

avdelning när de sitter vid datorn och spelar spel. För att gå vidare och lösa problem hjälps 

barnen åt och kommunikationen leder dem framåt i sin språkliga utveckling, och inte bara i 

spelet. 

 

Pedagog D berättar hur hon för samtal med barnen som uppmanar att de ska tänka efter. Hon 

säger att hon ofta frågar vad barnen leker med och om hon då får ett kort svar, ber hon barnen 

att utveckla svaret. Detta leder till att barnen måste tänka efter för att kunna berätta vad det är 

de gör. Vi kan koppla det till det sociokulturella perspektivet där det finns en stark förbindelse 

mellan tänkandet och kommunikationen. I kommunikation lär sig barnen att förstå nya sätt att 
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tänka, handla och resonera (Säljö 2000). Vilket D genom att ge barnen följdfrågor uppnår, 

som vi tolkar det. 

 

Vi kan koppla de olika pedagogernas arbetssätt till Gomberts (1992) utvecklingsnivåer. I den 

första fasen, de tidiga språkliga färdigheterna, presenterar Gombert (1992) vikten av att 

barnen lär sig förstå det talade språket. Ett tydligt exempel på detta är att pedagog A påpekar 

att hon lägger det lilla barnet på skötbordet. Barnet blir då medvetet om att det ligger på ett 

bord och att detta bord kallas skötbord, förståelsen för både språket och omvärlden blir då 

tydligare för barnet. Vikten av att hela tiden prata med barnen är något som alla pedagoger 

betonar. Pedagogerna menar att barnen lär sig av vad de vuxna säger och gör vilket medför en 

första kontakt med det talde språket. Samtal om vad som finns runt omkring barnen, när 

barnen kläs på och vid matsituationen är viktiga stunder för att barnen ska få en ökad 

medvetenhet för det talade språket menar pedagog B. Även hon tar i intervjun upp vikten av 

att prata med de små barnen vid till exempel skötbordet då pedagog och barn får en ensam 

stund som är betydelsefull att ta till vara på när det gäller samtal. Pedagog C är tydlig med att 

poängtera att det också är vikigt att lyssna på barnen och stanna upp för att förstå vad barnen 

verkligen menar. Det är de små stunderna som är viktiga att ta till vara på, när barnen vill 

prata är det viktigt att ta sig tid att lyssna, menar C, vilket vi kan koppla till att barnen ska lära 

sig förstå sitt eget och andras språk, vilket Gombert (1992) anser vara av stor vikt. 

 

6.2 Rim och ramsor 

Alla pedagoger vi intervjuat talar om att rim och ramsor har en relativt stor plats i förskolan. 

Forskningslitteraturen (se Bryant m fl 1989, Frost 2002 samt Lindgren & Modin 2002) lyfter 

fram rim och ramsors betydelse för barnens senare läs- och skrivförmåga. Detta kan vi koppla 

till Gomberts (1992) andra utvecklingsfas, epilingvistisk kontroll. Fasen handlar om att 

barnen börjar tala ett korrekt riktigt språk och att de lär sig rimma utan att kunna förklara 

varför. Vi kan se en stor skillnad mellan Gombert (1992) och pedagog C. Gombert (1992) 

menar att barnen lär sig rimma vid tre till fyra års ålder medan pedagog C anser att rim och 

ramsor mest är till för småbarnen, för att de ska få röra lite på sig och inte bara sitta still och 

lyssna. Lindgren och Modin (2002) menar att om barnen finner det lustfyllt att rimma kan 

deras språkliga nyfikenhet väckas och det kan också leda till att barnen lättare lär sig läsa och 

skriva. Upprepningar gör också att barnen lär sig menar pedagog B och detta är en av 

anledningarna till att rim och ramsor har en stor del i deras samlingar. B ser rim och ramsor 
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som språkstimulering, att barnen ska lära sig nya ord och våga prata. Utifrån vår tolkning ser 

hon och pedagog C inte arbetet med rim och ramsor så som vi funnit att forskningen påvisat. 

Detta tror vi har att göra med det som Frost (2002) menar, att arbetet med rim och ramsor i 

förskolan inte är en nyhet. Vad som är en nyhet är däremot ”… att det finns ett så tydligt 

samband mellan detta och utvecklingen av läsfärdighet” (Frost 2002, s 42). 

 

Frost (2002), Lindgren och Modin (2002) samt Bryant m fl (1989) skriver att arbetet med rim 

och ramsor leder till barnens utveckling av läsfärdigheter. Detta är inget som respondenterna 

har reflekterat kring och vi tolkar det som ”tyst kunskap”. Förskolan har, som vi förstår 

utifrån pedagog B, en lång tradition av arbete med rim, ramsor och sånger och det är enligt 

Frost (2002) en relativt ny kunskap att rimmen har ett samband med barnens läsutveckling. 

 

6.4 Språkljud 

I Gomberts (1992) tredje fas, metalingvistisk medvetenhet, utvecklar barnen den omedvetna 

teorin och kan bland annat identifiera fonem i ord. Fasen tar lång tid att utveckla och 

underlättar för barnen vid läsinlärning, men läsinlärning hjälper också till att utveckla den 

metalingvistiska medvetenheten. Utifrån forskningslitteraturen tolkar vi det som om det 

endast är pedagog A som har en uttalad metod kring språklekarna när det gäller till exempel 

fonemmedvetenhet. Eriksen Hagtvet och Pálsdóttir (1993) skriver om vikten av att barnen blir 

medvetna om att varje grafem representerar ett fonem, vilket även Svensson (1995) 

presenterar i sin studie. Materialet som pedagog A använder vid språklekträffarna, 

Språkljudslek i förskolan, har ljudkort där barnen leker med munnens ljud och utseende för att 

”lära” sig fonemen, vilket vi kan se som ett steg mot fonemmedvetenhet. 

 

Lindgren och Modin (2002) påpekar att språklekarna måste vara roliga så att barnen inte ser 

dem som tvång. De poängterar också att förskolan bör ha en tydlig arbetsgång som följer 

barnens språkutveckling. Även detta är det endast, som vi kan se det, pedagog A som 

genomför inom förskolans verksamhet. A menar till skillnad från pedagog C och D, som ser 

en fara i att ha tidsbestämda språklekar, att barnen ser språkleken som lustfylld då alla 

övningar leks fram och att de då blir koncentrerade och kan ta emot ny kunskap. Pedagog A 

menar att barnen behöver mer språklig stimulans än den som sker på samlingarna och i den 

övriga verksamheten, något som ingen annan av respondenterna reflekterat över i våra 

intervjuer. 
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6.5 Forskningens betydelse 

Utifrån våra intervjuer har vi tolkat det som om det endast är pedagog A som bygger 

verksamheten kring forskningsresultat. Då hon är den enda som klart och tydligt hänvisar till 

vad forskningen har visat. Mycket av det arbete som de övriga pedagogerna gör kan vi finna i 

forskningen, men vi upplever inte att de utgår från den. Det i pedagogernas beskrivningar som 

vi kopplat till forskningen har vi gjort på eget initiativ och inget som pedagogerna har 

hänvisat till. 
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7 Diskussion 

Liberg (1993) och Frost (2002) skriver att barnen i sin språkiga utveckling lekskriver och 

skriver krumelurer, men detta är inget som vi har funnit vår studie. De två respondenter som 

nämner att barnen ibland skriver har ansvar för de lite äldre barnen. Detta kan vi förstå som 

om dessa barn har kommit längre i sin utveckling och då skriver riktiga bokstäver för att de 

vet att det är så en text skrivs. En annan infallsvinkel kan vara att barnen, på respondenterna 

A:s och D:s avdelningar, i sin inlärningsprocess av att bemästra skriftspråket har väntat med 

att producera text tills de vet hur bokstäverna ska skrivas ”på riktigt”. 

 

Högläsning bör enligt Liberg (2003b) leda till samtal, där barnen ska söka sig utanför texten 

och hitta likheter och olikheter med omvärlden så att barnen lär sig dekontextualiserad 

läsning. De pedagoger som talar om böcker och högläsning är pedagogerna C och D, men de 

nämner ingenting om tillhörande samtal. Pedagog A tar inte upp vikten av högläsning men 

däremot beskriver hon hur hon låter barnen i språkleken berätta egna sagor, som låter barnen 

vandra i tiden. Vi tror inte att pedagogerna är medvetna om hur viktigt det är att prata om och 

kring texter för att öka barnens språkliga medvetenhet, så som Liberg (2003b) skriver att 

förskolan gör idag. 

 

Något som vi har förstått är en stor del i förskolan där pedagog B arbetar är att barnen har sina 

egna hyllor, handdukar och platser med sina namn på. Även på andra förskolor finns barnens 

namn på många ställen och detta är något som vi tolkar som en typ av tyst kunskap hos 

pedagogerna. Namnskyltarna finns där av en anledning, nämligen att barnen ska ha en egen 

plats, men vi ställer oss frågande till om pedagogerna alla gånger reflekterar över att barnen 

via namnskyltarna lär sig en tidig typ av läsning. Vi kan ana att ganska mycket av vad som 

sker i verksamheten kan ses som tyst kunskap. Rim och ramsor har en lång tradition bakom 

sig i förskolan, något som pedagog B bekräftar, men varför de har en stor plats i samlingarna 

uppfattar vi som om pedagogerna inte reflekterar över. Att rimmen leder till att barnen lättare 

kan lära sig läsa och skriva tror vi förbises i planeringen av verksamheten. 

 

Rimkunskaperna som leder till att barnen lättare lär sig läsa och skriva är något vi funderat 

över. Bryant m fl (1989) redovisar att de barn som vid tre till fem års ålder är bäst på att 

kunna rimma också är de barn som lättast lär sig läsa vid sex års ålder. Vi undrar vad Bryant 

m fl (1989) menar med att vara bäst på att rimma, är det kunskapen om att förstå att katt och 
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hatt rimmar eller är det en härmande egenskap hos barnen som de menar. Till skillnad mot 

Bryant m fl (1989) hävdar Svensson (1995) att barn som kan rimma nödvändigtvis inte 

kommer att lära sig läsa och skriva lättare än andra barn. Hon tror att det är lätt att luras av att 

barnen kan rimma och klappa på stavelser och att barn i riskzonen för senare läs- och 

skrivproblem då kan förbises. Att verkligen förstå hur rimmandet fungerar sker först när 

barnen är från fem år och uppåt, enligt Gombert (1992). Vi tror att grunden för läsning läggs 

redan i förskolan men vi tror inte att pedagogerna är medvetna om denna kunskap som 

forskningen har påvisat. De barn som känner till att fonemen kan kopplas till bestämda 

bokstäver och bokstavskombinationer, har lättare att lära sig läsa och skriva menar Bryant m 

fl (1989). Vi ställer oss frågande till varför förskolan inte har mer språklekar och mer fokus på 

språket när det enligt flera studier visar på hur viktigt det är för kommande läs- och 

skrivinlärning. Vår tolkning är att detta beror på att pedagogerna inte är medvetna om vad 

forskningen påvisat, vilket kan bero på tidsbrist. Tre av pedagogerna vi intervjuat har uttryckt 

att de inte tar del av forskning vare sig från ledning eller på eget initiativ. Den fjärde 

respondenten som tar del av forskning kring språkstimulering gör det av eget intresse och är 

också, som vi har tolkat, den som har en fonemmedvetenhet i sin verksamhet. 

 

Vår studie har visat att de respondenter vi intervjuat inte har format sin verksamhet utifrån de 

forskningsresultat som visar på betydelsen av tidig språkstimulans i förskolan, med undantag 

för pedagog A som i viss utsträckning, enligt vår tolkning, har en forskningsbaserad 

verksamhet. Däremot blir det tydligt att de tre pedagogerna omedvetet arbetar språk-

stimulerande. Vilket vi kan tolka som det Polanyi (1966) benämner som tyst kunskap. Det 

skulle vara intressant att göra en uppföljande studie på de barn som nu går på förskolorna där 

våra respondenter arbetar. Detta för att se om det är någon skillnad på barnens läs- och 

skrivförmåga när de börjat skolan. Har det någon betydelse om pedagogerna har en medveten 

forskningsbaserad verksamhet eller om deras språkstimulerande arbetssätt utgår ifrån en tyst 

kunskap? Det skulle även vara intressant att se hur vår lilla  studie skulle stå sig mot en 

landsomfattande undersökning, skulle utfallet bli det samma? 
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