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Sammanfattning 
Denna studie handlar om att undersöka det språkfrämjande materialet Babblarna. Syftet 

med studien är att öka kunskapen om vad förskollärare har för erfarenheter av att använda 

materialet Babblarna med barn i förskolan och om förskollärarna gör det utifrån 

materialets beskrivning och ändamål. Inom denna studie har sju förskollärare intervjuats 

för att undersöka förskollärares erfarenheter och uppfattning av det språkfrämjande 

materialet Babblarna. Resultatet av denna studie är att förskollärarna finner materialet 

Babblarna som lustfyllt, kreativt, språkfrämjande och deras erfarenheter är att barn tycker 

om Babblarna. Därför används materialet i en mängd olika aktiviteter som baseras på 

barns intresse. Detta visar att Babblarna används på ett vidare sätt i språkutvecklingssyfte 

med barn och inte bara för att främja barnens fonologiska medvetenhet. Resultatet visar 

även att Babblarna används utifrån dess beskrivning och ändamål då materialet handlar 

om att väcka intresse. 

 

Förskollärarna använder även Läroplanen för förskolan för att legitimera användandet av 

materialet Babblarna. De menar att barnen visar sig engagerade i Babblarna som figurer 

och har utifrån det använt Babblarna i flera varierade aktiviteter tillsammans med barnen 

i sina verksamheter.   
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1. Inledning 
”Allt vi har gjort har Babblarna presenterat” 

 

Språket är ett av de främsta kulturella verktygen för mänsklig kommunikation 

(Evaldsson, 2017; Säljö, 2014). Språket har därför stor betydelse för barns deltagande i 

sociala sammanhang. Barn med språkliga svårigheter kan ha svårare att delta och förstå 

sociala sammanhang (Bruce, 2014). Dock har vi båda upplevt utifrån våra tidigare 

erfarenheter i förskolan att barn med språkliga svårigheter har fungerat bättre i sociala 

sammanhang efter någon form av “språkträning”. Mot bakgrund av detta skapades vårt 

intresse för språkfrämjande material. Vi har valt att fokusera på materialet Babblarna1 då 

det är utifrån våra erfarenheter ett väl använt material i förskolan. Det är även något som 

deltagarna i vår studie framhåller och som visas i det inledande citatet från en av 

förskollärarna i studien. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) är förskollärarens 

verktyg vid verksamhetsplanering då denna beskriver förskollärarens ansvarsområden 

och förväntningar på undervisningen. Det har kommit en ny reviderad Läroplan för 

förskolan (Skolverket, 2018) som kommer träda i kraft från och med den första juli 2019. 

Den nämner att förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barns språkutveckling i 

svenska. Detta genom att uppmuntra barn till samtal, samt ta tillvara på deras nyfikenhet 

och intressen för att kommunicera på olika sätt. Den nya läroplanen betonar att barnen 

ska erbjudas en stimulerande miljö där språk kan utvecklas (Skolverket, 2018). Det kan 

ske genom att till exempel erbjuda barn högläsning och samtal om texter, men även att 

miljön ska ge barn förutsättningar till att lära, tänka och kommunicera i olika 

sammanhang. Vidare skrivs det fram att det är förskollärarens ansvar att detta förverkligas 

i förskolan, vilket vi anser kan uppnås genom att förskolläraren deltar aktivt i 

barngruppen. Det är på så sätt som vi menar att förskolläraren kan stödja och utmana 

barnens kommunikativa förmågor, samt upptäcka barnens intressen och egna 

erfarenheter.  

 

1.1 Problemformulering 
Vi valde detta ämnesområde då vi anser att det finns lite forskning som bestyrker vad 

materialet Babblarna används till och vad användandet stödjer sig på. Detta grundar sig i 

att vi funnit lite forskning i våra databassökningar. Dock finns det ett flertal 

examensarbeten om Babblarna, exempelvis Lindberg och Åberg (2015) och Landstedt 

och Liljeberg (2017). Dessa examensarbeten visar att detta område är angeläget att 

undersöka vidare. Därför anses detta forskningsområde vara viktigt och relevant att öka 

kunskapen om. Vi är intresserade av att undersöka förskollärares erfarenheter av 

Babblarna och om de använder det som Iréne Johansson (1990) syftade till när hon 

skapade dessa figurer, det vill säga i språkfrämjande syfte. Vi är intresserade av att 

undersöka hur förskollärare använder Babblarna i förskolan. Det är detta som leder till 

syftet i vår undersökning (Rienecker, 2016).  

 

                                                 
1 Babblarna är ett material som har utformats av Hatten Förlag i språkutvecklande syfte utifrån 

Karlstadmodellen. 
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1.2 Syfte 
Syftet med studien är att öka kunskapen om vad förskollärare har för erfarenheter av att 

använda materialet Babblarna med barn i förskolan och om förskollärarna använder 

materialet utifrån dess beskrivning och ändamål. Utifrån syftet har följande 

frågeställningar specificerats; 

• Varför använder förskollärare materialet Babblarna i förskolan? 

• Vilka uppfattningar har förskollärare av materialet Babblarna? 
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2. Materialbeskrivning: Babblarna   
Babblarna grundar sig på professor Iréne Johanssons 

(1990) tygdockor (se bild 1) som hon uppfann för barn 

med olika typer av kognitiva funktionsvariationer. 

Dessa dockor med olika färger, former och namn 

använde Johansson för att intressera barn till olika 

språkfrämjande övningar inom Karlstadmodellen2. De 

som använde materialet fick inledningsvis sy 

dockorna på egen hand utifrån enkla bildanvisningar i 

Språkutveckling hos handikappade barn: Ordstadium 

– Bilderbok (1990). I textboken av Johansson finns 

även förslag på materialval, så som färger, olika 

sorters tyger och stoppning. Detta då Johansson 

(1990) menar att dockorna bör se ut och kännas så olika gentemot varandra som möjligt. 

Bilden ovan är därför ett förslag på hur Babblarna kunde se ut (se bild 1). Johansson 

(1990) skriver att dessa dockor kan användas om barnen är intresserade, men att de inte 

bör användas om barnen är ointresserade. Detta för att barnen inte lär sig höra 

ljudskillnaden mellan föremålen om de saknar intresse (se även Couppé & Bjerre Jensen, 

2010). Johansson skriver också om vikten att lägga övningarna på barnens nivå utifrån 

deras erfarenheter och att övningarna ska vara lagom svåra. Övningarna som Johansson 

föreslår är i första hand utformade för barn med Downs syndrom med språkstörningar, 

men hon påstår att övningarna även är lämpade för barn med andra diagnoser (Johansson, 

1990). Johansson skriver även att materialet och övningarna i första hand är utformade 

för förskolebarn, men att de förslagsvis även kan användas i skolan.  

 

Johansson (2016) skriver om tal som redskap i samband med ”nutidens” Babblarna (se 

bild 2). Hon menar att språk handlar om kunskaper och att det är ett inlärt fenomen. 

Fonologi och prosodi anser Johansson är viktigt 

då de är lärandet om talets abstrakta struktur och 

melodi, vilket har betydelse för barnets strävan 

efter språklig medvetenhet. Fonemen påstår 

Johansson är det som bygger upp stavelser. 

Fonem betonar Johansson inte är detsamma som 

ljud. Prosodi anser författaren fortsättningsvis 

handlar om hur ett ord uttalas och hur ordet 

betonas. Ord kan låta helt olika men ha samma 

stavning, exempelvis tomten som beroende på 

betoning och sammanhang har helt olika 

innebörd. Hon menar att motivation är en viktig 

faktor för att sätta igång processen vid talande. Barn får kunskap om fonologi och prosodi 

när de pratar. Enligt Johansson ska Babblarna användas som stödmaterial för att utveckla 

                                                 
2 Karlstadmodellen är en språkträningsmodell som skapades av Iréne Johansson i slutet av 1970-talet till 

barn med olika diagnoser. I dagsläget används dock modellen med alla barn, oberoende om de har en 

diagnos eller inte. 

Bild 1 

Bild 2: Dadda=grön, Doddo=blå, Bobbo=röd, 

Babba=brun, Diddi=rosa och Bibbi=gul 
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dessa förmågor som är centrala vid utvecklingen av språklig medvetenhet. Hon menar att 

materialet däremot inte bör användas av barn på egen hand när det gäller språkträning. 

Detta för att hon anser att en mer språkligt kompetent person, exempelvis en vuxen, bör 

använda detta tillsammans med barn. Johansson betonar även betydelsen av att materialet 

används på lagom svår nivå för barnet, det bör inte vara för lätt men inte heller för svårt.    

 

Förlaget som tillverkar Babblarnaprodukter kontaktades för att ta reda på deras 

beskrivning av materialet Babblarna. Vi fick då kontakt med K. Lindberger som är 

kontaktperson på förlaget. Hennes beskrivning av materialet redovisas nedan. 

  

De första fyra böckerna med Babblarna lanserades i samband med Bokmässan i 

Göteborg 2008. Sedan dess har det blivit 7 böcker till, ett musikalbum, flera appar, 

en film, många musikvideos, allt producerat av Hatten Förlag. Utöver dessa finns en 

mängd Babblarnaprodukter som tillverkas på licens i samarbete med Hatten Förlag. 

…. Vi vet att Babblarna används till att utveckla många förmågor. Grunden för 

Babblarna, och allt vi gör med Babblarna, handlar dock om språkutveckling. Det är 

för inspiration, inlärning och utveckling inom detta område som Babblarna är 

skapade.  

 

Förlaget beskrev fortsättningsvis Babblarnars syfte. De som arbetar med att skapa och 

utveckla Babblarna besitter olika kompetenser, allt ifrån grafisk form till logopedi. ”När 

vi producerar materialet med Babblarna finns tanken på språkutvecklingen alltid 

närvarande. Inget i Babblarnas värld har kommit till av en slump utan allt är mycket 

genomtänkt.” (K. Lindberger, personlig kommunikation, 26 september 2018). Förlaget 

nämner att pedagogiken i Babblarnas värld är inspirerad av Karlstadmodellen och menar 

fortsättningsvis att de ständigt får bekräftelse om att barn gillar Babblarna. Detta då de 

dagligen får brev från föräldrar och pedagoger som uttrycker sin uppskattning för 

materialet. Samt att klippen om Babblarna på internet har många visningar och även 

antalet sålda böcker är ännu ett tecken på uppskattning. Förlaget är medveten om arbetet 

med Babblarnas utformning, som färger, tydliga kontraster, stora ögon samt ett 

rörelsemönster som påminner om barnens egna. ”Det språkliga innehållet följer ofta en 

tydlig upprepande ritual som gör att barnen känner igen sig, kan fylla i och verkligen delta 

i läsning från låg ålder.” (K. Lindberger, personlig kommunikation, 26 september 2018). 
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3. Litteraturgenomgång 
Under denna rubrik kommer tidigare forskning gällande förskollärarens olika metoder för 

att främja barns språkutveckling redogöras. Då materialet Babblarna, utifrån Johanssons 

(1990) beskrivning, främst används för att främja barns språkutveckling berörs 

inledningsvis även forskning om barns tidiga språkutveckling med fokus på språklig 

medvetenhet. Forskningen söktes fram genom databaserna ERIC, Libris, Diva och 

Discovery. Sökorden vi använde oss av var early childhood education, early literacy 

development, play-literacy och phonological awareness. Sökorden early childhood 

education och early literacy development fick många träffar. Därför gjordes urvalet att 

söka fram artiklar genom sökorden early childhood education and play-literacy, och 

vidare på samma tillvägagångssätt med sökordet phonological awareness. 

 

3.1 Den tidiga språkutvecklingen  
I följande avsnitt belyses forskning som på olika sätt berör barns tidiga språkutveckling.  

 

Lindö (2009) skriver om barns språk under dess första levnadsår. Författaren beskriver 

hur små barn redan på sin första levnadsdag kommunicerar med modern via sin röst och 

sitt kroppsspråk. Barnet använder språket för att kommunicera sina tankar och behov och 

modern försöker förstå och besvara barnets signaler. Detta kallar Lindö för barns 

expressiva uttryck. Westerlund (2009) kallar samma fenomen, det vill säga barnets första 

kommunikation, för språkljud och menar att barnet medvetet börjar använda språkljud 

redan vid två till tre månaders ålder. Detta språkljud fortsätter att utvecklas när barnet i 

interaktion med vuxna härmar de vuxnas språkljud. Westerlund menar fortsättningsvis att 

barnets föräldrar ska prata och lyssna till barnet när denne försöker uttrycka sina tankar 

och känslor. Det är bättre att tolka barns språkljud för mycket än för lite. Detta kallar 

Lindö (2009) för intoning, vilken är en livsviktig del i samspelet mellan barn och vuxen. 

Föräldrar bör således inte vara rädda att försöka tolka och förstå sitt barns språkljud 

(Westerlund, 2009). 

 

Tornéus (2000) skriver om språklig medvetenhet och menar att det innebär att barn 

distanserar sig till språket samtidigt som de reflekterar över det. För detta använder hon 

begreppet metalingvistisk och menar att det innebär att barn ger akt på ordens form och 

funktion men dock inte på ordens betydelse. Metalingvistisk utveckling menar Tornéus 

stimuleras med hjälp av pedagogiska insatser från omgivningen. Författaren skriver även 

om språklig medvetenhet och kognitiv utveckling i samband med små barn. Tornéus 

menar att bli språkligt medveten kan vara svårt för små barn då de ser på saker ur ett här 

och nu perspektiv. När den kognitiva förmågan utvecklas hos små barn utvecklas också 

barns förmåga att distansera sig till språket. Begreppet distansera i detta sammanhang 

menar författaren är när barn kan utgå från andra perspektiv när de använder språket, och 

inte bara ett här och nu perspektiv, vilket utvecklas i högre åldrar. 

 

3.2 Forskning kring språklig medvetenhet i relation till barns lek 
Eriksen-Hagtvet och Pálsdóttir (1993) beskriver en undersökning som utfördes av 

Eriksen-Hagtvet med sexåringar i Norge där utgångspunkten var att barn bör få leka för 
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att närma sig språklig medvetenhet. Detta för att språklig medvetenhet bör upptäckas av 

barn i en lekfull miljö. Eriksen-Hagtvets arbetssätt inom detta projekt utgår i sin tur utifrån 

fyra nyckelområden vilka handlar om att uppmuntra barnet att tala, utveckla barnets 

förståelse till ett distanserat språk, utveckla barnets metakunskap om språk samt ge barnet 

möjligheter i verksamheten till eget utforskande av läsning och skrivning. Allt detta bör 

som tidigare nämnts ske i en lekfull miljö där förskolläraren finns tillgänglig att stötta 

barnet i dess språkliga utveckling.  

 

Fast (2007) har utfört en studie som syftar till att undersöka hur barn kommer i kontakt 

med textorienterade aktiviteter i hemmiljön, förskolan och förskoleklassen. 

Undersökningen tar upp barns relation till populärkultur och om det främjar barns 

litteracitet. Fast tar upp leksaker som en del av populärkulturen då leksaker intresserar 

barn. Detta menar hon då barnen hon besökt på eget initiativ visat henne sina leksaker, 

eller att barnen lekt med leksakerna under besöket. Hon menar att de olika materialen 

som relateras till populärkultur, till exempel leksaker, synliggör barns erfarenheter när de 

leker med dem. Dessa erfarenheter visade att barn kommer i kontakt med många 

textorienterade aktiviteter genom exempelvis leksakskataloger eller barnfilmer. Fast 

menar också att material som har sin grund i populärkultur kan stödja barns berättande 

och argumenterande. I linje med detta menar även Norling (2015) att populärkulturen har 

betydelse för barns språkutveckling.  

 

Westerlund (2009) beskriver lekens betydelse för barnets språkutveckling och menar att 

barnet i leken reproducerar sina erfarenheter och använder språket på ett medvetet sätt. 

Författaren skriver om leksignaler och att dessa är betydelsefulla för barnets möjlighet att 

ingå i leksituationer med andra barn. Den vuxne kan stödja barnets förståelse av dessa 

leksignaler genom att tidigt interagera med barnet och låtsasleka. Westerlund menar att 

barnet inte kan låtsas i leken om det inte har begreppsuppfattning. Exempelvis kan barnet 

inte låtsas att en sked är en docka om barnet inte förstår begreppet docka. Det räcker inte 

heller med ett brett begreppsförråd om barnet inte vet hur begreppet kan användas i 

interaktionen med andra människor. Lindö (2009) beskriver även lekens betydelse för 

barns språkutveckling och betonar barnets erfarenheter. Lindö menar att desto fler 

erfarenheter ett barn har desto bättre förutsättningar har barnet i rolleken i relation till 

språk.  

 

Pyle, Poliszczuk och Danniels (2018) skriver om lekbaserade aktiviteter för att främja 

barns språkutveckling. De har utfört en studie i Kanada inom vilken 12 förskollärare blev 

intervjuade om sina erfarenheter av lekbaserade aktiviteter för att främja barns 

språkutveckling. Pyle et al. menar att de förskollärare som de intervjuat upplevt brister i 

sin egen kunskap angående lekens fördelar i barns språkutveckling samt hur de kan främja 

barnens lek. Författarna nämner de lekbaserade aktiviteterna utifrån barns fria lek, styrd 

lek och guidad lek. Den fria leken ansågs utifrån förskollärarnas erfarenheter inte vara en 

arena inom vilken barnen lär sig om språk. Den styrda leken fokuserade mycket på 

alfabetet och begreppsförståelse. Den var akademiskt baserad och inte så lekfull då 

förskollärarna upplevde press från föräldrar om att barnen skulle lära sig saker. Pyle et al. 
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menar att den optimala lekformen för att utveckla barns språk är den guidade leken där 

förskolläraren deltar och upplyser barnen om den kunskap som leken syftar till att bidra 

till på ett lekfullt sätt. I linje med detta menar även Weisberg, Hirsh-Pasek och Golinkoff 

(2013) att den guidade leken är effektiv. Detta eftersom denna lek uppmuntrar barnen till 

att vara medutforskare i sitt eget lärande då vuxna tar tillvara på barns intressen i lek. 

Förskollärarna i Pyles et al. undersökning uttrycker fortsättningsvis en osäkerhet i att 

involvera lek i barns språkutveckling och därför var den styrda leken i denna studie mest 

synlig. Dock visade resultatet att den guidade leken var den lek som barnen uppskattade 

mest, och att de tog med sig erfarenheter från den i sin fria lek. Författarna menar 

avslutningsvis att ingen lek bör anses bättre än någon annan då alla typer av lekar behöver 

integreras i verksamheten, men att lek som metod för att utveckla barns språk är ett 

bristfälligt forskningsområde vilket kan vara en bidragande faktor till förskollärarnas 

osäkerhet.  

 

Hagen (2018) skriver om aktiviteter i förskolan som kan främja barns språk. Hon valde i 

sin undersökning att fokusera på barn som befann sig i risk-zonen språkmässigt. Hon har 

då intervjuat förskollärare för att ta reda på vilka typer av aktiviteter som utförts 

tillsammans med barnen samt vad förskollärarna ansåg om de olika aktiviteterna. 

Undersökningen resulterar i att det inte finns någon specifik koppling mellan om vissa 

aktiviteter skulle fungera bättre än andra gällande barns språkliga utveckling. Däremot 

menar Hagen att inga aktiviteter bör exkluderas. 

 

3.3 Forskning om andra arbetssätt än Babblarna som anses främja barns 

språkutveckling i förskolan 

3.3.1 Karlstadmodellen  

Couppé och Bjerre Jensen (2010) skriver om Irene Johansson som tidigare nämnts är 

grundare av vad hon kallar Karlstadmodellen som handlar om språkträning. Det är en 

icke-statisk modell som är praxisbaserad. Det innebär att modellen är anpassningsbar och 

baseras på praktiska aktiviteter som syftar till att träna barns verbala språk. Modellen 

skapades i samverkan med föräldrar och bygger på forskning om barn med och utan 

funktionsvariationer och deras språkutveckling. Karlstadmodellen har en humanistisk 

grundsyn, vilken betonar grundläggande mänskliga värden. Inom detta betonas den 

språkliga förmågan och dess betydelse för att människor ska kunna delta i det 

demokratiska samhället. Ingemarsson och Ovestebo (2008) menar att Vygotskijs 

sociokulturella teori fungerat som främsta inspirationskälla för Karlstadmodellen genom 

att betona betydelsen av den sociala interaktionen för barns lärande. De menar att lärandet 

sker i den sociala interaktionen och att det är inom denna som barnet tar del av 

erfarenheter i kulturell kontext som sedan reproduceras utifrån barnets förståelse. 

3.3.2 Bornholmsmodellen  

Bornholmsmodellen är ett språkträningsprogram som utformades i Danmark. Modellen 

handlar om att förskollärarna medvetet arbetar med språket tillsammans med barnen. 

Lundberg, Frost och Petersen (1988) är de forskare som utfört undersökningen vilken 
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Bornholmsmodellen baseras på. I deras undersökning ingick 235 barn från 12 olika 

förskolor på Bornholm i Danmark. Forskarna följde barnen från cirka sex års ålder tills 

de gick i andra klass i grundskolan. Aktiviteter utfördes tillsammans med barnen där 

fokus låg på fonologisk övning. Undersökningen resulterade i att dessa aktiviteter 

främjade barnens möjlighet till läsinlärning. Lundberg et al. menar däremot att fonologisk 

segmentering inte uppmärksammades av barnen spontant utan att där krävs det att 

förskollärare gör barnen medvetna om vad det innebär. Fonologisk segmentering handlar 

om förståelsen för varför ett ord låter på ett visst sätt. Detta skriver även Dahlgren, 

Gustafsson, Mellgren och Olsson (2013) i samband med sin beskrivning av 

Bornholmsmodellen. De beskriver begreppet fonem, vilket de menar är ljudet en viss 

stavelse har, och att barn inte har förmågan att spontant tolka fonem i skrivna texter. 

Därför bör förskollärare medvetet arbeta med fonem i förskolan då fonologisk 

medvetenhet har betydelse vid barns läsinlärning.  

 

Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (2013) menar att Bornholmsmodellen inte 

fungerar som ett medel för att förutse barns eventuella skriv- och lässvårigheter, men att 

den kan fungera som ett hjälpmedel. De menar utifrån detta att Bornholmsmodellens 

arbetssätt bör användas förebyggande tillsammans med alla barn inom förskolan. Høien 

och Lundberg (2013) kritiserar olika språktester med barn då författarna menar att dessa 

inte passar alla barn. De anser att förskollärare bör utgå från vardagliga situationer i sitt 

arbete med språkutveckling i förskolan. Detta anser även Gustafsson och Mellgren (2000) 

då de menar att barn utvecklar tal- och skriftspråklig medvetenhet i dessa situationer. 

Förskollärarna bör inte stämpla barnets språkliga kompetens vid testtillfället då det finns 

flera olika aspekter som kan spela roll, som missförstånd eller trötthet. Gellert och Elbro 

(2015) menar även detta utifrån en undersökning som genomförts i Danmark med 160 

förskolebarn där de undersökte barnens fonologiska färdigheter utefter två olika tester. 

Det första testet var statiskt, vilket innebär att det utfördes på ett visst sätt, och det andra 

var dynamiskt vilket innebär att det anpassades utefter deltagaren. Författarna menar att 

anledningen till att många barn fick låga poäng på det statiska testet kan bero på att barnen 

missförstod instruktionerna jämfört med det dynamiska testet. Gellert och Elbro menar 

fortsättningsvis att språk är svårt att undersöka utifrån ett statiskt test då alla individer 

uppfattar information olika. Detta är anledningen till att de barn som utförde det 

dynamiska testet fick högre poäng.  

3.3.3 FonoMix 

Fälth, Gustafson och Svensson (2017) har gjort en undersökning med barn i förskoleklass 

kring barns fonologiska utveckling. Till detta användes materialet FonoMix (se bilaga 4). 

Experimentgruppen bestod av 30 barn. Barnen kom från två olika förskolor inom samma 

kommun. Dessa förskolor och barn blev utvalda då de har användningserfarenheter av 

materialet FonoMix sen tidigare, vilket även var ett krav för att få delta i studien. 

Materialet FonoMix är skapat för att främja barnens fonologiska egenskaper, som fonem 

och fonologisk segmentering. Det är en multisensorisk metod där bilder på munnar som 

ljudar bokstäver och ord används, detta för att förtydliga för barnen hur munnen bör 

formas. Fonologisk medvetenhet är, vilket redovisats tidigare, en förutsättning vid 
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läsinlärning. Författarna skriver att resultatet av undersökningen var att de generellt 

upplevde positiva effekter hos barnen från den fonologiska träningen av artikulering 

genom FonoMix. 

3.3.4 Tecken och TAKK 

Westerlund (2009) skriver om tecken till tal (TTT). Författaren menar att tecken kan 

fungera som en bro mellan barn och det talade språket. Användningen av tecken ska ske 

i relation till det talade språket för att barnet ska förstå sambandet mellan dessa. Det är 

även viktigt att vuxna bekräftar och upprepar tecknet. Användandet och introduceringen 

av tecken med barn bör vara en gemensam överenskommelse. Arbetslaget och föräldrar 

bör därför vara medveten om tecken och barns användande av dessa. Författaren menar 

att de barn som kan använda sig av tecken som stöd tidigare kan utveckla det verbala 

språket. Tisell (2009) skriver om TAKK (tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation) och menar att det blir allt mer vanligt i förskolan. Hon menar att TAKK 

är ett komplement till det talade språket och att det förstärker ordets innebörd. Tisell 

menar att det är lättare för barn att förstå ordets innebörd genom ljud i samband med 

tecknande handrörelser. Tecken fastnar lättare än ljud då barnet får använda flera sinnen 

i samband med det talade språket. Hon menar att förskollärare och vuxna inte bör vara 

rädd för att använda tecken. Fortsättningsvis menar Tisell att tecken bör användas i alla 

situationer då de är inkluderande och skyndar på barns språkutveckling. Detta genom att 

barnet får fler kommunikativa förmågor. Heister Trygg (2010) skriver även om TAKK i 

samband med förskolan. Hon menar att det är förskollärarens ansvar att ge barnen 

möjlighet till att utveckla en alternativ kommunikationsförmåga genom TAKK. Detta då 

barnens kommunikativa kompetens påverkas på ett positivt sätt. I linje med Tisell menar 

Heister Trygg att TAKK bör användas hela tiden i alla situationer. Heister Trygg belyser 

även miljöns betydelse för TAKK i användandet med barn. Hon menar att TAKK bör 

vara synligt i barnens vardagliga miljö, till exempel bör det finnas attraktiva föremål som 

väcker samtal och intresse.  

 

3.4 Förskollärarens roll i arbetet med barns språkliga medvetenhet 

Under denna rubrik redovisas forskning kring förskollärarens roll, som till viss del tagits 

upp i relation till de olika lekmetoderna, men under denna rubrik fokuseras det även på 

förhållningssätt och utformning av miljön i förskolan för barns språkundervisning. 

 

Frost (2009) menar att varierade gemensamma aktiviteter i förskolan främjar barns 

språkutveckling. Frost menar även att många förskollärare känner osäkerhet över hur 

språkutvecklande aktiviteter ska utformas och utföras i verksamheten.  Han menar därför 

att förskollärarna bör involvera arbete med språk i flera olika former av aktiviteter 

tillsammans med barnen. Detta för att på så sätt låta det bli en naturlig del av 

verksamheten, både för barnen men även för förskollärarna. Norling (2014) har undersökt 

förskollärares syn på tillvägagångssätt för att främja barns språk i förskolan. Norling har 

i denna undersökning intervjuat förskollärare för att få deras beskrivning av metoder som 

de använt med barn för att främja språk. Hennes resultat visar att förskollärare är 

noggranna med sitt arbete för att främja barns språk då de anser att det är viktigt på grund 
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av att det står i Läroplanen för förskolan (2018). Resultatet visar dock att förskollärare 

arbetar språkfrämjande men att de inte utmanar barnen tillräckligt. Förskollärarna vet att 

de ska arbeta språkfrämjande då det står i läroplanen, men de vet inte hur. Därför kommer 

Norling fram till att Whitehursts och Lonigans (1998) modell om hur barn konstruerar 

läskunnighet kan fungera som komplement till Läroplan för förskolan (2018). Denna 

modell menar att barn konstruerar sin läskunnighet själv genom sin miljö men att den kan 

med hjälp av vuxna utvecklas mer. De vuxna bör med sitt eget verbala språk uppmuntra 

barns verbala språk via kommunikation. Detta kan ske via förskollärarens agerande som 

god lyssnare och via sitt stöd till barn genom att ställa öppna frågor.  

 

Hansen och Alvestad (2018) beskriver en studie de genomfört i norska förskolor om 

förskollärarens närvaro i barns samtal och vad det har för betydelse för barns 

språkutveckling. Författarna menar att detta främjas genom att förskollärarna är 

välutbildade och därför är medvetna om varför deras deltagande i barns samtal har 

betydelse. Fortsättningsvis nämner författarna att förskollärarna även främjat detta genom 

att utforma miljön till att stimulera barns språkliga utveckling. I linje med detta benämner 

Norling (2015) användningen av bilder och texter i samband med barns språkutveckling. 

Detta menar Norling är en multimodal praktik. Det handlar om att erbjuda barn bilder och 

texter som kan kopplas till tidigare erfarenheter vilket då kan bidra till fortsatt berättande. 

Fortsättningsvis menar Norling att personalen på förskolan kan utmana barnens 

meningsskapande genom att diskutera bilderna som redan finns i förskolans miljö eller 

som barnen skapat själva. Det är detta som Norling menar kan underlätta barns fortsatta 

läs- och skrivprocess.  

 

Hofslundsengen, Magnusson, Svensson, Jusslin, Mellgren, Hagtvet och Heilä-Ylikallio 

(2018) har utfört flera undersökningar i Sverige, Norge och Finland där syftet var att 

undersöka litteracitetsmiljöerna på förskolor. De utgick då från tre kriterier vilka var 

tryckt litteracitet, så som böcker eller texter på väggar i förskolan, digital litteracitet och 

flerspråkig litteracitet, som böcker och texter men på andra språk än landets modersmål. 

Resultatet av studien visade att förskolorna var rika med tryckt litteracitet, vilket 

författarna menar att alla länder generellt var mycket noga med, då högläsning bland 

annat var en daglig rutin i förskolorna. Däremot menar författarna att digital- och 

flerspråkig litteracitet sällan synliggjordes i den fysiska verksamheten. Författarna utgår 

från ett holistiskt synsätt vilken betonar vikten av miljön och dess betydelse för barns 

utveckling. Därför kan det bli problematiskt om flera olika litteracitetsformer inte 

synliggörs i den sociala miljön där många barn vistas varje dag. I linje med detta menar 

Bruce (2014) att barn med eventuella språksvårigheter bör vara delaktiga i sociala 

samspel på grund av att de behöver utmanas och att det är vårt uppdrag som förskollärare 

att stötta barnet. Stöttning bör ges i både sociala och språkliga sammanhang. Bruce menar 

att språk är en central del i sociala sammanhang, men att sociala sammanhang även är en 

central del i hur barn utvecklar språket. Dessa bör därför enligt författaren kombineras för 

att utveckla och utmana barn i språk och socialisering med andra. Detta påpekar även 

Wedin (2011) och menar att språkutvecklingen hos barnen inte kan skiljas från sociala 

sammanhang. 
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Sammanfattning av litteraturgenomgång 

Utifrån vår uppfattning har Babblarna som material inga specifika riktlinjer för hur det 

kan användas. Därför läste vi in oss på andra språkutvecklande modeller och arbetssätt 

som förskolläraren kan använda sig av i förskolan för att främja barns språk. Dessa är 

Karlstadsmodellen, Bornholmsmodellen, FonoMix, tecken och TAKK. Även 

förskollärarens förhållningssätt för att främja barns språkutveckling beskrivs i dessa 

modeller och arbetssätt. Detta genom till exempel förskollärarens närvaro i barns samtal 

och anpassning av miljön (Hansen & Alvestad, 2018; Hofslundsengen, Magnusson, 

Svensson, Jusslin, Mellgren, Hagtvet & Heilä-Ylikallio, 2018). Barns tidiga 

språkutveckling i relation till lek är något som även framgår i litteraturgenomgången. 

Detta då den fria, guidade och styrda leken bör involveras i barns språkundervisning i 

förskolan (Pyle, Poliszczuk & Danniels, 2018). Språkundervisningen ska även involveras 

i flera aktiviteter för att på så sätt bli en naturlig del i förskolan (Frost, 2009).  
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4. Teoretisk ram 
4.1 Sociokulturellt perspektiv 
Detta arbete har sin utgångspunkt från ett sociokulturellt perspektiv vilket skapades av 

Lev S. Vygotskij (1896-1934). Smidt (2010) och Säljö (2014) är några av många som 

översatt och tolkat Vygotskijs perspektiv. De menar att det sociokulturella perspektivets 

främsta budskap är att lärandet sker i den sociala interaktionen mellan individer. Inom 

denna interaktion använder individer kulturella redskap och artefakter som hjälpmedel 

för att uppnå högre psykiska funktioner. Det är med hjälp av någon mer kompetent 

individs stöd, till exempel en vuxen, som barn kan utveckla sina egna erfarenheter och 

kunskaper. Detta sker inom den närmaste utvecklingszonen (Säljö, 2014). Det handlar 

om att möta upp barn i vad de redan kan för att utveckla dess erfarenheter och kunskaper 

vidare. Scaffolding är ett begrepp som beskriver hur den vuxne genom att kommunicera 

med barn guidar, strukturerar och delar upp problem för barn att lösa inom den närmaste 

utvecklingszonen (Säljö, 2014). I föreliggande studie använder förskollärarna Babblarna 

som redskap i interaktionen med barnen. Genom Babblarna medieras språket inom den 

närmaste utvecklingszonen. Babblarna används även som stödmaterial för förskollärarna 

för att möta barnen i scaffolding i den närmaste utvecklingszonen. Säljö menar att i ett 

sociokulturellt perspektiv är barn beroende av en mer kompetent individ då det är inom 

den interaktionen som barn först blir introducerade för samspelsregler. Detta kan 

exempelvis ske via lek där en boll rullas mellan den mer kompetenta individen och barnet. 

Säljö menar att den typen av lekar introducerar turtagning, vilken är en grundläggande 

regel inom kommunikation. Det kommande talade språket hos barnet är det främsta 

verktyget i dess önskan om att bli delaktig i omgivningen. Detta menar även Smidt (2010) 

då det är genom människans främsta kulturella redskap talet som lärandet medieras. Detta 

menas med att barnet använder redskap i form av språkliga uttryck som de samlat i sin 

omgivning. ”Eller, annorlunda uttryckt, människor lever på kunskaper och insikter som 

de lånat från andra.” (Säljö, 2014, s. 67).  
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5. Metod 
I följande undersökning har en metod i form av intervjuer med förskollärare använts. 

Detta på grund av vårt intresse av förskollärares kunskaper och erfarenheter i samband 

med vårt syfte och forskningsfråga. Metod i form av intervjuer har använts då den präglas 

av vår tolkning och kategorisering av intervjusvaren i relation till tidigare forskning och 

det valda tolkningsverktyget (Stukát, 2011). Bryman, Kvale och Brinkman menar 

fortsättningsvis att intervjupersonens synsätt och egna uppfattningar är det som har tyngd 

i intervjufrågorna och att det är detta som avgör i vilken riktning dessa intervjuer går. Vi 

vill som nämns ovan öka kunskapen om vad förskollärare har för erfarenheter av att 

använda materialet Babblarna med barn i förskolan och om förskollärarna gör det utifrån 

materialets beskrivning och ändamål. 

 

5.1 Urval 

Urvalet i denna studie grundar sig i att vi valt att utgå från ett förskollärarperspektiv i 

undersökningen. Det innebär att endast förskollärare kommer intervjuas för att på så sätt 

besvara våra valda forskningsfrågor. Urvalet av förskollärare för denna undersökning 

baseras på information om att de har arbetat aktivt med just Babblarna. Detta var även ett 

krav för deltagande i studien.  

5.2 Genomförande av datainsamling 

Förskolechefer kontaktades via telefonsamtal och e-post innan de deltagande 

förskollärarna i denna undersökning. Förskollärarna kontaktades sedan av oss via 

telefonsamtal, e-post samt via sociala medier. De förskollärare som kontaktades via 

telefon och e-post hade vi fått information av förskolechefer om att de arbetat aktivt med 

Babblarna i sina verksamheter. Vi tog även del av denna information via granskning av 

offentliga verksamhetsbrev. Efter telefonsamtalen och e-post kontaktades även 

Lärarförbundet i vår kommun via Facebook och skrev ett inlägg där vi sökte förskollärare 

som arbetar eller har arbetat med Babblarna. Vi fick kontakt med förskollärare som visade 

intresse för att delta. Utifrån detta mejlades informationsblanketter (se bilaga 1) ut där 

förskollärarna fick läsa om hur arbetsprocessen kommer gå till samt hur materialet 

kommer behandlas. Informationen som framgick var att vi skulle intervjua förskollärare 

i vår undersökning om Babblarna. De informerades om att intervjuerna spelades in, att 

materialet kommer behandlas anonymt i enlighet med Vetenskapsrådet (2017) och att 

arbetet läggs ut på databasen Diva. Vid intervjutillfället fick förskollärarna även ta del av 

informationen ännu en gång för att säkerställa att de var medvetna om vad de deltog i. 

Intervjuerna genomfördes inte innan förskollärarna gav oss skriftligt samtycke. 

Förskollärarna gjordes medvetna om att de när som helst kan avbryta deltagande och har 

enligt GDPR3 rätt att ta del av arbetsprocessen samt produkten av deras deltagande. Inför 

                                                 
3  I samband med att det har kommit en ny dataskyddsförordning vid namn GDPR (The General Data 

Protection Regulation) som gäller i EU (Europeiska Unionen) från och med 25 maj 2018 blir det etiska 

förhållningsättet inom forskning skärpt. Denna dataskyddsförordning har ersatt PuL 

(Personuppgiftslagen) (https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/, 2018-10-

04 10:44). GDPR är skärpta regler angående hanteringen av personuppgifter. Detta påverkar som sagt det 

etiska förhållningsättet vid forskning kring människor på grund av att forskning av denna typ kan hantera 

känsliga uppgifter. Sekretessavtal inom kommunen har skrivits på av oss där även tystnadsplikt ingår.  

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/
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varje intervjutillfälle kom vi överens med de deltagande förskollärarna om var vi skulle 

träffas och vilken tidpunkt som passade. Vi var flexibla och lät förskollärarna välja dessa 

tidpunkter då det skulle bli så bekvämt som möjligt för de deltagande förskollärarna. 

 

Genomförandet av det insamlade materialet har skett via intervju som har spelats in via 

ljudinspelning på våra mobiltelefoner. Att intervjua handlar om att ställa frågor. Bryman 

(2018) och Kvale och Brinkmann (2014) tar upp begreppet intervjuguide vilket har 

använts inom denna studie, se bilaga 3 (se även Löfgren, 2014). Intervjuguide är ett 

frågeformulär som används vid intervju. Intervjuguiden har utformats på så sätt att så lite 

personlig information som möjligt om deltagaren samlades in. Därför ställs bara två 

bakgrundsfrågor till deltagaren. Vi anser att andra uppgifter om personen inte är relevant 

för vår undersökning och vi vill inte hantera känsliga uppgifter i onödan 

(Vetenskapsrådet, 2017). Kvale och Brinkmann (2014) beskriver utformningen av 

intervjuguider och menar att man bör vara försiktig med att ställa frågor som börjar med 

ordet varför och att dessa i så fall bör vara i slutet. Detta på grund av att intervjupersonen 

kan känna en viss osäkerhet. Därför valde vi att inte ha med några varför frågor i 

intervjuguiden.  

 

5.3 Bearbetning av materialet 

Efter datainsamlingen skrevs de inspelade intervjuerna ut genom att först lyssna på dem 

och sedan skriva ned dem i ett dokument på våra datorer. För att säkerställa att vi inte 

missat något lyssnade vi på intervjuerna flera gånger. Detta är en anledning till att vi valde 

ljudinspelning då risken för bortfall av information vid intervjutillfället minskar betydligt 

(Bjørndal, 2005). Vi har förhållit oss till Vetenskapsrådet (2017) när vi bearbetat 

materialet. Detta på grund av att Vetenskapsrådet nämner det korrekta etiska 

förhållningssättet som vi bör anpassa oss efter i forskning som involverar människor. Vi 

som genomför forskningsliknande arbete har även skyldighet att följa de etiska kraven 

från GDPR. Därför har de inspelade intervjuerna och utskrivningarna av dessa förvarats 

på två USB-minnen, vilka ägs av oss, för att motverka möjligheten för någon obehörig 

att ta del av materialet. När intervjuerna skrevs ned ändrades namnen på deltagarna för 

att på så sätt upprätthålla förskollärarnas rätt till anonymitet (Vetenskapsrådet, 2017). 

Förskollärarnas fiktiva namn är Ida, Helen, Charlotte, Eva, Erik, Sara och Peter. Efter 

detta granskades utskrivningarna och vi valde ut de citat som vi ansåg relevanta för de 

kategorier som redovisas nedan som syftar till att svara på forskningsfrågorna. Materialet 

analyseras utifrån det sociokulturella perspektivet med begrepp som kulturella redskap, 

artefakt, scaffolding och den närmaste utvecklingszonen. Alla dessa begrepp analyseras i 

relation till Babblarna och utmynnade i resultatets kategorier. Dessa namngavs utefter 

flera likheter vi kunde se i intervjusvaren om förskollärares olika erfarenheter av 

materialet Babblarna.   
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6. Resultatredovisning 
Resultatet redovisas nedan i form av kategorier som utformats efter intervjusvaren. I 

kategorierna kommer citat från de utskrivna intervjuerna lyftas in för att redogöra 

resultatet. I dessa citat och utsagor nämns förskollärarna vid dess fiktiva namn och dessa 

citat markeras även med citationstecken. Kategorierna är: Babblarna som språkmaterial 

med underkategorin Tecken som stöd eller TAKK i samband med Babblarna och Barns 

intresse som utgångspunkt för att arbeta med Babblarna med underkategorin Babblarna 

i aktiviteter med barn och till sist Läroplanen för förskolan som utgångspunkt för att 

arbeta med Babblarna. Dessa syftar till att belysa förskollärarnas syn på Babblarna och 

deras erfarenheter av Babblarna som material i förskolans verksamhet.  

 

6.1 Babblarna som språkmaterial 

Denna kategori belyser förskollärares erfarenheter av hur Babblarna används som 

språkmaterial i förskolans verksamhet. Underkategorin Tecken som stöd eller TAKK i 

samband med Babblarna har som syfte att belysa hur förskollärarna använder TAKK och 

tecken i samband med materialet Babblarna i förskolan. 

  

Förskollärarna nämner deras erfarenheter av att använda materialet Babblarna i 

språkutvecklingssyfte tillsammans med barnen i sina verksamheter. Detta synliggörs 

genom att förskollärarna använder Babblarna i dialoger, samtal och aktiviteter där de 

betonar barns begreppsbildning som central i samband med materialet. Eva betonar hur 

Babblarna används i grammatiska sammanhang tillsammans med barnen och menar att 

Babblarna kan fungera som en bra startpunkt i språkutvecklingen. Idas erfarenheter är att 

det främsta syftet med Babblarna på hennes förskola var att uppmuntra till samtal om dem 

och skapa samspel hos barnen. Detta synliggörs när Ida beskrev ”få dialoger med barnen 

kring Babblarna, mm det är vad vi använder det mycket till, för att skapa samspel…”. 

Sara belyser hur Babblarna använts som ett språkprojekt på hennes förskola och att 

Babblarböckerna haft en betydelsefull roll i arbetet tillsammans med barnen. Sara berättar 

”… vi använder Babblarna som ett språkprojekt …. Vi läser böckerna dom är ju eeh 

väldigt språk.. utvecklande i sig…”.  

 

Dessa citat och utsagor tolkar vi synliggör förskollärarnas erfarenheter av hur materialet 

Babblarna använts i språkliga sammanhang i förskolans verksamhet. Som nämnts tidigare 

är det sociokulturella perspektivets främsta budskap att lärandet sker i den sociala 

interaktionen mellan individer (Säljö, 2014). I denna interaktion använder individer 

kulturella redskap och artefakter som hjälpmedel för att uppnå högre psykiska funktioner. 

Smidt (2010) menar att det är den vuxne som ger barnet dessa hjälpmedel.   Här tolkar vi 

det som att förskollärarna säger sig använda materialet Babblarna som hjälpmedel för att 

främja barnens språkutveckling tillsammans med barnen, det vill säga för att uppnå högre 

psykiska funktioner (Smidt, 2010). Detta gör förskollärarna genom att uppmuntra barnen 

till samtal och samspel. Det är i dessa sammanhang som språket utvecklas menar Säljö, 

det vill säga i socialt samspel.   
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I samband med förskollärarnas beskrivning av användandet av materialet Babblarna i 

språkutvecklingssyfte nämnde även flera av dem tecken som stöd eller TAKK vilket 

kommer redovisas nedan i en enskild kategori.  

6.1.1 Tecken som stöd eller TAKK i samband med Babblarna 

Denna kategori belyser förskollärares erfarenheter av Babblarna i samband med tecken 

som stöd eller TAKK. Detta hamnar under huvudkategorin Babblarna som 

språkmaterial på grund av att dessa förskollärare nämner tecken som stöd och TAKK i 

samband med språkundervisning i förskolan.  

 

Förskollärarna nämner sina erfarenheter av att använda TAKK och tecken som 

kompletterande metod i arbetet med barns språk. Detta då förskollärarna nämner att de 

använder TAKK eller tecken som stöd i samband med barns språkutveckling. Charlotte 

belyser TAKK ”TAKK har vi använt jättemycket, att vi tecknar Babblarnas namn… både 

verbalt, och genom TAKK och genom läsning så får dom ju in språkutvecklingen med 

det …”. Eva beskriver hur de använder tecken i samband med Babblarna i samtal med 

barnen på hennes förskola. Hon sa ”tecken, till Babblarna, så. Så att det är väl därifrån 

som vi känner att det är en bra grund att börja i just i språkutvecklingen… även använda 

tecken liksom, i eeh, för att förstärka såå…”. Här tolkar vi det som att Eva använder 

tecken för att förstärka det verbala språket i samtalen med barnen.  

 

I linje med Tisell (2009) tolkas det här som att förskollärare använder tecken som stöd 

och TAKK som ett komplement till Babblarna, vilka kan bidra till att barns delaktighet i 

sociala sammanhang förstärks, då dessa metoder är inkluderande. Det blir inkluderande 

på så sätt att barn får fler kommunikativa förmågor som de kan utnyttja för att uttrycka 

sig. Erik belyser detta genom beskrivningen av hur konkreta bilder används tillsammans 

med TAKK-bilder i sin verksamhet. Han sa ”… jobbar ju även med TAKK… som 

stöttning för att kunna också tala om vad dom vill också o inte bara peka utan kanske 

liksom verkligen har lärt sig tecknet då.”.  Norling (2015) beskriver användningen av 

bilder och texter i samband med barns språkutveckling. Det handlar om att erbjuda barn 

bilder och texter som kan kopplas till tidigare erfarenheter vilket då kan bidra till fortsatt 

berättande. Fortsättningsvis menar Norling att personalen på förskolan kan utmana 

barnens meningsskapande genom att diskutera bilderna som redan finns i förskolans miljö 

eller som barnen skapat själva. I linje med Norlings beskrivning av betydelsen av en 

multimodal praktik för barns språkutveckling tolkas det här som att Erik använder TAKK 

och tecken som stöd genom att sätta upp just beskrivande TAKK-bilder i relation till 

användandet av Babblarna. 

 

6.2 Barns intresse som utgångspunkt för att arbeta med babblarna 
Denna kategori belyser förskollärares erfarenheter av Babblarna och hur de använder 

Babblarna i relation till barns intressen med underkategorin Babblarna i aktiviteter med 

barn.  
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Förskollärarna nämner deras erfarenheter av barns uppskattning och barns intresse för 

Babblarna. Sara belyser hennes erfarenheter av Babblarna som ett uppskattat material hos 

barnen i intervjun genom att hon berättade ”… de är så uppskattat så hos barnen. Så det 

hjälper oss också att skapa intresse för de vi vill förmedla till barnen om man säger så…”. 

Vi tolkar Saras beskrivning som att barnen uppskattar Babblarna och att hon ser 

Babblarna som ett verktyg i undervisningen för att nå olika ämnesområden.  

 

Charlotte berättar om hennes erfarenheter av Babblarna som ett lustfyllt material ”… 

upplevde jag att vi fick så himla bra respons av dom barnen… vi har använt det här bara 

som ett lustfyllt material att fånga barnen…”. Vi tolkar Charlottes erfarenheter som att 

Babblarna blev väl bemötta av barnen och att de använts för att fånga barnens intresse i 

aktiviteter. Här tolkas det som att förskollärarna använt Babblarna i vad Pyle, Poliszczuk 

och Danniels (2018) kallar guidad lek vilket innebär att förskolläraren tar vara på barnens 

intressen på ett lekfullt sätt för att främja barns språkutveckling.  

 

Även Erik använder Babblarna tillsammans med barnen på sin avdelning för att väcka 

och synliggöra barnens egna intressen. ”… man vill ju verkligen veta, försöka hinna med 

alla barn och vad är deras intresse … dom gillar ju verkligen Babblarna, allihopa … jag 

tycker att man utgår ifrån barnen.” Erik betonar här hans uppfattning av att arbetet i 

förskolan bör utgå från barns intressen och erfarenheter. Ida tar även tillvara på barnens 

intresse när hon berättar om ett barn som på eget initiativ plockat på sig alla Babblarna 

och vill samtala om dem. 

 

Vi tolkar att dessa citat och utsagor beskriver hur förskollärare utifrån sina erfarenheter 

menar att barn tycker att Babblarna är roliga och intresseväckande. Detta visar att 

ovanstående förskollärare har barns intressen och erfarenheter som utgångspunkt i arbetet 

med materialet Babblarna (Säljö, 2014).  

6.2.1 Babblarna i aktiviteter med barn 

Denna kategori belyser förskollärares erfarenheter av hur Babblarna utifrån barnens 

visade intresse tagits med i olika aktiviteter i förskolan. Därför hamnar denna under 

huvudkategorin Barns intresse som utgångspunkt för att arbeta med Babblarna. 

Förskollärarna beskriver utifrån sina erfarenheter hur Babblarna använts dagligen i olika 

aktiviteter med barn. De berättade om hur de använt materialet medvetet på flera olika 

sätt, och i olika situationer. 

 

Eva beskriver hur Babblarna använts tillsammans med barnen på hennes förskola i 

skapande aktiviteter, ”… figurer också med handavtryck åså som Diddi med alla färger å 

så sådär man liksom trycker med händerna eller Dadda med foten …”. Peter har använt 

Babblarna på liknande sätt på hans förskola då barnen använde kroppen för att måla 

Babblarna. Dessa förskollärare tolkar vi använder Babblarna som utgångspunkt när de 

målar tillsammans med barnen.  
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Ida belyste erfarenheter om att barnen på hennes förskola skapat Babblarna i olika 

material. Erik berättade även om sina erfarenheter om när barnen på hans förskola 

skapade sina egna Babblar och sa då ”… resultatet är inte så himla viktigt, utan det är mer 

läroprocessen där emellan… Ja men att koppla att jag har en arm och identitet själv 

också…” Vi tolkar det som att Ida och Erik uppmuntrar barns upptäckande och 

undersökande i skapande processer. 

 

Helens erfarenheter av Babblarna i aktiviteter är att de på hennes förskola följt med på 

utflykter. Detta synliggörs när hon sa ”… där har vi letat färger eeh, olika saker i naturen 

som har samma färg som våra Babblar är”. Ida har använt Babblarna på ett liknande sätt 

som Helen. Detta visas genom att Ida beskrev ” barnen har … fått lagt det olika färgerna 

i Babblarna så har vi letat efter det i skogen å sånt …”.  

 

Peter berättade om när han tog med en av Babblarna ut i skogen tillsammans med barnen 

för att belysa naturvetenskap ”… så hade vi Dadda med till skogen och då kan man ju ta 

upp olika ekologiska frågor genom han.” Vi tolkar det som att Peter använt Dadda som 

intresseväckande verktyg för att belysa naturvetenskapliga frågor i aktiviteter i skogen.  

 

Det är med hjälp av någon mer kompetent individs stöd, till exempel en vuxen, som barn 

kan utveckla sina egna erfarenheter och kunskaper. Detta sker inom den närmaste 

utvecklingszonen (Säljö, 2014). Det handlar om att möta upp barn i vad de redan kan för 

att utveckla dess erfarenheter och kunskaper vidare. I linje med Säljö (2014) tolkar vi det 

som att Peter utifrån sina utsagor, ”som en mer kompetent individ” använder Babblarna 

som utgångspunkt i aktiviteterna för att även väcka intresse för andra ämnesområden.  

 

Citaten och utsagorna ovan visar hur alla ovannämnda förskollärare använt Babblarna på 

varierade sätt utifrån sina erfarenheter och att de introducerat materialet inom flera 

moment. Anledningen till att Babblarna använts inom dessa aktiviteter menar 

förskollärarna grundar sig i att barnen är intresserade av Babblarna. Vi tolkar det därför 

som att förskollärarna har använt Babblarna som utgångspunkt i aktiviteterna för att även 

väcka intresse för andra ämnesområden. Detta anser vi ger förskollärarna möjlighet att få 

syn på barns intressen och erfarenheter och vidare stödja barnen i den närmsta 

utvecklingszonen via scaffolding. Scaffolding är när en mer kompetent individ, till 

exempel en vuxen, stöttar och guidar barn genom problem för dem att lösa (Säljö, 2014). 

Här tolkas Saras citat nedan som en beskrivning av scaffolding där Babblarna fungerat 

som redskap och detta i relation till barns språkutveckling genom aktiviteter. 

  

Mm asso vi försöker ju i förskolan att möta olika saker på så många olika sätt som 

möjligt. Just för att vi ska kunna möta alla olika barn, dom lär ju sig på olika sätt ooh 

tar in saker på olika sätt. Vissa kanske behöver röra sig mycket, vissa kanske 

behöver.. lite mer kreativt o vissa kanske behöver va ute satt vi försöker liksom ha 

med dom hela tiden. Att dom får prova samma saker fast på olika sätt… (Sara) 
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6.3 Läroplanen för förskolan som utgångspunkt för att arbeta med Babblarna 

Denna kategori belyser hur förskollärare anser att Babblarna bidrar till att uppfylla 

strävansmålen i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018). På så vis tolkas det som att 

Läroplanen för förskolan används för att legitimera användandet av materialet Babblarna. 

Citaten nedan synliggör varför förskollärarna anser att Babblarna bidrar till att uppfylla 

strävansmålen i Läroplanen för förskolan. 

 

Ida menar att hennes erfarenheter av Babblarna i relation till Läroplanen för förskolan är 

positiva, hon sa ”…fördelarna är just det att du får med många av bitarna från 

läroplanen…”. Ida berättade även att hon varit på en föreläsning om Babblarna. Efter 

föreläsningen anser Ida att hon kunde relatera materialet till läroplanen och att hon även 

har ökat sin kunskap om hur hon kan använda Babblarna i relation till den. 

 

Charlotte berättade även om syftet med Babblarna i relation till läroplanen i sin 

verksamhet och sa ”…det var mer i syfte av att använda dom som lekfulla karaktärer för 

att nå våra strävansmål… vi använder Babblarna som ett mål som möter ALLA våra 

strävansmål… målen går ju hand i hand… när vi samtalar kring Babblarna”. Erik 

uttrycker även Babblarna i relation till Läroplanen för förskolan. Han sa ”…du får ju in 

så mycket i läroplanen. Samarbete, du har färg och form, dom kan uttrycka sig.” 

 

Här redogör förskollärarna utifrån deras erfarenheter hur läroplanen används för att 

legitimera användandet av Babblarna. Detta genom att vi tolkar att de utgått från 

läroplanen när de berättade om hur Babblarna använts i verksamheterna och i aktiviteter 

med barn. Förskollärarna beskriver hur materialet Babblarna kan fungera som ett verktyg 

för att möta flera, ibland alla, mål i Läroplanen för förskolan. Vi anser att alla 

förskollärare som deltog i studien uttryckte att Babblarna är med hela dagen i förskolans 

verksamhet. Detta synliggörs specifikt när Sara sa ”De följer med oss i verksamheten hela 

tiden…”.  

 

Vi tolkar genom dessa citat att förskollärarna använder Babblarna medvetet utifrån 

läroplanen för att främja barns olika utvecklingsområden. Läroplanen för förskolan 

beskriver ”Utbildningen ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när 

det gäller såväl innehåll som arbetssätt.” (Skolverket, 2018, s.10). Det är förskollärarens 

uppdrag att kontinuerligt sträva efter utveckling i sin profession. Vi anser att 

förskollärarna belyser sin medvetenhet om läroplanen och att allt i förskolans verksamhet 

ska grundas i detta styrdokument tillsammans med forskning. Walldén Hillström (2014) 

beskriver i sin avhandling hur läroplanen används för att legitimera användningen av 

surfplattor tillsammans med barnen i förskolan. I linje med Walldén Hillström synliggörs 

det även här hur förskollärarna använder Babblarna för att närma sig målen i Läroplanen 

för förskolan (2018).   
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Sammanfattning av resultatredovisning   

Resultatet synliggör att de ovannämnda förskollärarna har använt Babblarna i flera olika 

aktiviteter som utförts tillsammans med barnen. Till exempel skogsutflykter och 

skapande aktiviteter. Barns intresse för Babblarna är något alla förskollärare nämnt i deras 

utsagor och även detta i relation till språkundervisning i förskolan. Tecken som stöd eller 

TAKK används även av förskollärarna i relation till Babblarna i språkundervisningen. 

Allt arbete med Babblarna nämns även i relation till läroplanen.  
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7. Diskussion 
Under denna rubrik kommer metoden för denna studie och resultatet diskuteras.  

 

7.1 Metoddiskussion 

Denna rubrik syftar till att belysa upplevelserna av olika typer av moment som vi stött på 

under processen av detta arbete. Utmaningar, men även lärdomar kommer redogöras. 

  

Det var en utmaning inom detta arbete att få tag på deltagare som var villiga att medverka 

i studien. Efter flera mejl och samtal till olika förskolor fick vi kontakt med fyra 

förskollärare. Två andra förskollärare fick vi kontakt med via inlägget på Lärarförbundets 

Facebooksida (se bilaga 2). Vi frågade även förskollärarna vi intervjuat om tips om andra 

förskollärare som även arbetar eller har arbetat med Babblarna och fick då kontakt med 

en till. Denna process tog tid och vi upplevde en del osäkerhet från förskollärarnas sida. 

Detta tror vi kan bero på de nya etiska reglerna i linje med GDPR vilken tillkom våren 

2018. En annan möjlig anledning till svårigheterna med att få kontakt med förskollärare 

är just tidpunkten inom vilken denna undersökning ägt rum. Under höstterminen sker det 

mycket inom förskolorna såsom verksamhetsplanering, inskolning av nya barn, 

föräldramöten m.m. Detta informerade även en av de förskolechefer som vi hade kontakt 

med och varnade om att det kunde bli ett hinder i kontaktsökandet.  

 

Vi förmodade att vårt urval skulle bli bredare då vi innan utförd studie hade uppfattningen 

att fler förskolor arbetade aktivt med Babblarna. Det visade sig vara det motsatta och 

urvalet blev då istället begränsat. Detta gjorde att vi upplevde urvalet mer problematiskt 

än vad vi från början hade tänkt. Det var inga större svårigheter att spela in intervjuerna. 

Erfarenheterna från inspelningarna är därför positiva eftersom vi haft möjlighet att lyssna 

på inspelningarna flera gånger, vilket motverkar att viktig information faller bort som 

Bjørndal (2005) nämner i samband med intervju. Vi anser även att intervjuguiden (se 

bilaga 3) fungerade bra för genomförandet av intervjuerna. Upplevelsen från intervjuerna 

var att förskollärarna på ett begripligt sätt förstod intervjufrågorna som underlättade 

bearbetningen. 

 

7.2 Resultatdiskussion  

Under denna rubrik kommer resultatet diskuteras i relation till Läroplanen för förskolan 

och tidigare forskning om barns tidiga språkutveckling. 

7.2.1 Läroplanen för att legitimera användningen av Babblarna 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) tar upp många olika mål som förskolläraren 

ska ge barnen förutsättningar för att uppnå. Babblarna kommer här diskuteras som ett 

material som främjar barns språkutveckling och som ett stöd för att nå dessa mål. Under 

resultatdelen har det nämnts av flera förskollärare att Babblarna är ett material som är 

närvarande inom flera aktiviteter i förskolorna. Detta anser vi bekräftar användningen av 

Babblarna för att uppnå flera strävansmål. Vi påstår därmed att förskollärarna använder 

läroplanen för att legitimera användningen av Babblarna inom flera aktiviteter i förskolan. 

Exempelvis har Babblarna följt med till skogen där de använts på olika sätt för att 
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stimulera bland annat barns språkutveckling. Det fundamentala som förskollärarna visat 

på är hur Babblarna har använts som utgångspunkt i arbetet på grund av barnens intresse 

för dem. Läroplanen för förskolan tar upp barns delaktighet och inflytande i verksamheten 

och att det är förskolläraren som ska se till att detta möjliggörs och synliggörs (Skolverket, 

2018).  

 

Resultatet visar att förskollärarna nämner att arbetet med Babblarna sker i 

gruppaktiviteter med barn. Detta synliggör betydelsen av sociala interaktioner för språket 

och språkutvecklingen (Säljö, 2014), vilket även är det främsta verktyget för 

kommunikation. Tillsammans med det talade språket ser vi att förskollärarna använder 

tecken och TAKK som metod för att förstärka begreppsförståelse i arbetet med 

Babblarna. Detta går i linje med Läroplanen för förskolan (2018) då förskolläraren ska ge 

barnet erfarenheter av flera olika kommunikationsformer. Detta går att koppla till vad 

Tisell (2009) och Westerlund (2009) menar med att tecken förstärker innebörden av ord. 

Genom att förskollärarna använder tecken som stöd och TAKK anser vi att barnens 

språkutveckling främjas. Detta då förskollärarna ger barnen möjlighet att utveckla språket 

och förstå olika ords betydelse med hjälp av flera sinnesintryck (Westerlund, 2009; Tisell, 

2009). Det är i linje med detta som författarna menar att barns språkutveckling skyndas 

på. Utifrån detta tolkas det att förskollärarna har använt tecken som stöd och TAKK som 

multimodal praktik i förskolan (Norling, 2015). Detta visar på att förskollärarna har ett 

vidare sätt att tänka om barns språkutveckling, det vill säga att det finns flera sätt att 

kommunicera på än via det verbala språket.  

 

I linje med vad som beskrivs ovan har alla deltagande förskollärare betonat Babblarna 

som ett material som kan möta alla mål i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018). 

De har beskrivit detta i samband med hur Babblarna fungerat som utgångspunkt i flera 

olika gruppaktiviteter som utförts tillsammans med barnen. Inom dessa påstås det en 

strävan till att barnen utvecklar exempelvis identitet, samspel, språk och matematik. 

Gruppaktiviteterna kopplar vi samman med lek som ska vara central i förskolans 

verksamhet och barns utbildning (Skolverket, 2018). Vi anser detta då förskollärarna 

uttrycker att Babblarna introducerats som lekfulla karaktärer i verksamheten. Pyle, 

Poliszczuk och Danniels (2018) skriver om lekbaserade aktiviteter och menar att den fria, 

styrda och guidade leken bör involveras när syftet är att utveckla barns språk. Pyle et al. 

menar att alla dessa lekmetoder bör involveras i olika aktiviteter. I linje med detta menar 

Hagen (2018) att inga aktiviteter bör exkluderas i samband med barns språkutveckling. 

Vi anser utifrån förskollärarnas utsagor att Babblarna använts som ett lekfullt material då 

förskollärarna använt dem i vad vi tolkar som lekfulla aktiviteter. Barns lek är 

betydelsefull i språkutvecklingen menar Westerlund (2009) och det är i leken som barn 

använder språket på ett medvetet sätt. Det är även i leken barn i interaktion med andra 

utmanar och bearbetar sina erfarenheter och språkliga kompetens. Bruce (2014) och 

Wedin (2011) menar i linje med detta att socialisering och språkutveckling hänger 

samman och påverkar varandra. Det var därför intressant att se att förskollärarna påstår 

sig arbeta i likhet med vad Frost (2009), Couppé och Bjerre Jensen (2010), Hagen (2018) 

och Norling (2014) säger om barns språkutveckling.   
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Fast (2007) och Norling (2015) beskriver populärkultur och vilken påverkan den har på 

barns språkutveckling. Det kan tolkas som att Babblarna har blivit populärkultur genom 

förlagets beskrivning av att alla barn gillar Babblarna och att det därför finns flera böcker 

och videoklipp om dessa figurer. Däremot lutar sig förlaget mot att detta bekräftats genom 

föräldrar och pedagoger. Det är endast de vuxnas uppfattningar som beskrivs, barnens 

egna uppfattning av materialet nämns inte. Trots att vi ställer oss kritiskt gentemot 

påståendet att alla barn gillar Babblarna var det något som bekräftades utifrån 

förskollärarnas erfarenheter i utsagorna inom denna studie. Det visas i resultatet då 

förskollärarna har mött upp barnens erfarenheter och intressen av populärkultur när det 

gäller Babblarna. Läroplanen för förskolan förespråkar detta då förskolläraren ska ge 

barnet förutsättningar för inflytande i verksamheten och att undervisningen bör utgå från 

barns intressen och erfarenheter (Skolverket, 2018). Det är utifrån dessa erfarenheter som 

förskollärarna valt att använda Babblarna i flera aktiviteter i sina verksamheter. Trots 

detta kan vi inte bekräfta påståendet att alla barn gillar Babblarna då vi inte aktivt 

undersökt detta i förskolans verksamhet. Det är endast förskollärarnas erfarenheter av 

materialet Babblarna som efterfrågas inom denna studie.  

7.2.2 Förskollärares erfarenheter av Babblarna som intresseväckande 
och språkutvecklande material 

Förskollärarna beskrev användningen av Babblarna i skapande aktiviteter och utflykter 

till skogen. En eller flera Babblare har då använts som utgångspunkt för vad som ska 

hända inom dessa aktiviteter. Detta kan bero på vad förskollärarna beskrev tidigare om 

att barnens intressen var utgångspunkten för introduceringen av Babblarna. Inom 

Karlstadmodellen har praktiska aktiviteter betydelse (Couppé & Bjerre Jensen, 2010), 

däremot handlar den specifikt om att utveckla barns språkliga medvetenhet. Det är endast 

tre förskollärare som uttryckt att främsta syftet med Babblarna i aktiviteter var för att 

främja barnens språkutveckling. Det behöver dock inte innebära att de andra 

förskollärarna bortser från barns språkutveckling i sina aktiviteter. Däremot uttrycker de 

att syftet med aktiviteterna var för att utveckla andra ämnesområden, som exempelvis 

ekologi, där Babblarna fungerat som introduceringsmaterial. I linje med förskollärarnas 

beskrivning av att använda Babblarna i flera aktiviteter kan det tolkas som att de använt 

materialet som Frost (2009) påstår kan främja barns språk. Vi påstår därför att 

förskollärarna har använt Babblarna på så sätt att de tar vara på barnens intressen och 

erfarenheter. Babblarna kan därför fungera som ett verktyg för förskolläraren i 

verksamheten för att ta vara på barnens intresseområden vilket Läroplanen för förskolan 

(2018) förespråkar. Däremot bekräftar inte detta antagande förskollärares syfte med 

materialet Babblarna. Anledningen till detta beror på att vi frågade om förskollärarnas 

erfarenheter vilket då kan grunda sig i hur de arbetade för exempelvis fem år sedan. Vi 

kan därför inte påstå att de arbetar på det sättet i dagsläget.  

 

Det huvudsakliga syftet med varför Babblarna introducerades i barngruppen uttryckte, 

som nämns ovan, endast tre förskollärare var för att främja barnens språk. De tre 

förskollärarna anser vi har använt Babblarna som stödmaterial i språkutvecklande 
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aktiviteter. Det visas specifikt när förskolläraren Eva (se rubrik 6.1) berättar om hur 

Babblarna använts i grammatiska sammanhang tillsammans med barnen. Johansson 

(2016) benämner att Babblarna bör fungera som stödmaterial i aktiviteter med barn där 

syftet är att utveckla barns språk. Författaren nämner även att arbetet bör ske i relation till 

en vuxen. Vår tolkning är att dessa tre förskollärare belyser detta genom att de använt 

Babblarna i gruppaktiviteter där förskolläraren agerat ledare. Detta kan tolkas som guidad 

lek som Pyle, Poliszczuk och Danniels (2018) menar är mest effektiv när det handlar om 

barns språkutveckling, då förskolläraren inom guidad lek utgår från barns intressen. 

Johansson (2016) menar fortsättningsvis att den vuxne har mer språklig kompetens och 

därför kan bidra med sitt stöd till barns språkutveckling. Johanssons syfte med Babblarna 

som språkmaterial är att de ska användas för att väcka barns intresse till att upptäcka och 

använda språket (Johansson, 1990). Vi anser att de tre ovan nämnda förskollärarna 

använder Babblarna i likvärdigt syfte utifrån Johanssons beskrivning. I linje med detta 

nämner Westerlund (2009) att barns begreppsuppfattning kan utvecklas i interaktioner 

där den vuxne agerar som stöd. I situationer som dessa är det därför av största vikt att 

förskolläraren är medveten om att dennes deltagande i språkutvecklande aktiviteter har 

betydelse (Hansen & Alvestad, 2018; Norling, 2014).  

 

Bornholmsmodellen och FonoMix handlar specifikt om att utveckla barns fonologiska 

medvetenhet. Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (2013) menar att fonologisk 

medvetenhet kan främja den senare läsinlärningen. Utifrån tidigare forskning om 

Bornholmsmodellen tolkar vi det som att denna är anpassad för äldre barn inom förskolan. 

Detta då undersökningen utfördes tillsammans med sexåringar (Lundberg, Frost & 

Petersen, 1988). Det gäller även FonoMix som nämns av Fälth, Gustafson och Svensson 

(2017) som vi tolkar är anpassad för äldre barn då det krävs en viss språklig medvetenhet 

för att kunna använda materialet. Babblarna däremot är anpassade även för de yngsta 

barnen (Johansson, 1990). Responsen på bakgrundsfrågan i intervjun (se bilaga 3) 

bekräftar detta då förskollärarna som ingår i denna undersökning använder Babblarna 

med barn som är mellan ett till tre år. Detta tror vi kan bero på att Bornholmsmodellen 

baseras på att stödja barnet när språket redan finns och att Babblarna kan användas när 

barnet ännu inte har något språk.  

 

Tillsammans med Babblarna använde förskollärarna även tecken som 

kommunikationsstöd i samtal för att inkludera de barn som ännu inte har något verbalt 

språk. Syftet med detta var för att ge alla barn möjlighet att uttrycka sig utefter sin 

språkliga förmåga. Det är även detta som är grunden i Karlstadmodellen menar Couppé 

och Bjerre Jensen (2010). Johanssons vision inom Karlstadmodellen är alla människors 

demokratiska rättighet att delta i samhället oberoende av språklig förmåga (Couppé & 

Bjerre Jensen, 2010). Det handlar om att ge alla möjlighet att uttrycka sig. 

 

Babblarna har som nämnts ovan, i relation till Läroplanen för förskolan, använts i de olika 

aktiviteterna tillsammans med barn på grund av barnens intresse för dem. Vi tolkar att så 

som förskollärarna använt materialet Babblarna i sina verksamheter kan vara vad Norling 

(2015) menar är en multimodal praktik. Detta genom att förskollärarna ser Babblarna som 
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ett mångsidigt material som de använt inom flera aktiviteter i förskolan. Vi menar därför 

att förskollärarna främjar barns språkutveckling då de använder Babblarna som ett 

språkfrämjande material på ett multimodalt sätt i förskolan. Alla förskollärare betonar 

Babblarna som ett material som intresserar barn, men vissa av dem nämner som sagt 

Babblarna som ett specifikt språkmaterial. Trots olika användningsområden anser vi att 

Babblarna kan bidra till att utveckla barns språk då de används på grund av barns intressen 

vilket är varför de skapades (Johansson, 1990). 

 

8. Slutsats 
Avslutningsvis påstår vi att frågorna inom denna studie besvaras angående varför 

förskollärare säger sig arbeta med materialet Babblarna tillsammans med barn i förskolan 

samt vilka uppfattningar de har av materialet. Detta genom att förskollärarna introducerat 

materialet utifrån barnens intressen för Babblarna samtidigt som det fungerat som ett 

verktyg för att närma sig andra mål i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018). 

Förskollärarnas uppfattning av materialet är att det är intresseväckande, lustfyllt, kreativt 

och språkutvecklande att använda tillsammans med barn i förskolan. Materialet 

Babblarna skapades för att väcka barns intresse i språkutvecklande aktiviteter och det är 

just för att väcka intresse som förskollärarna använt Babblarna i denna studie. Vi påstår 

att förskollärarna ser språk ur ett vidare perspektiv genom materialet Babblarna. ”Det är 

ju i princip bara fantasin som sätter gränser” (Sara).  

 

Babblarna har i denna studie fungerat som redskap för förskollärarna i språkundervisning 

i förskolan genom barns intressen för dom. De ovannämnda leder fortsättningsvis till ett 

kunskapsbidrag som handlar om att kunna se barns språk ur ett vidare perspektiv genom 

Babblarna och detta utifrån det sociokulturella perspektivet. ”Ja och språk är ju med i allt 

som vi gör” (Helen). 

 

Fortsatt forskning 

Ett annat resultat som framgick i denna studie var att alla de intervjuade förskollärarna 

arbetade med barn i ålder mellan ett till tre år. Fortsatt forskning kan därför vara att 

undersöka varför Babblarna stannar i de yngre barngrupperna i förskolans verksamhet. 

Johansson (1990) påstår att de tidigare Babblarna som användes inom Karlstadsmodellen 

(se bild 1) går att använda med alla barn, och även i skolans verksamhet. Förlaget menar 

också att alla barn gillar Babblarna, så varför stannar Babblarna hos de yngsta barnen?  
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Bilaga 1 

Information och samtyckesblankett till anställda  
 

Vi heter Rebecca Dyplin och Felicia Törnhult och studerar vid 

förskollärarprogrammet, Högskolan i Gävle. Under höstterminen 2018 skriver vi vårt 

examensarbete i didaktik. 

 

 

Under perioden höstterminen 2018 planerar vi för en undersökning om Babblarna på 

er förskola. 

 

Syftet med undersökningen är att undersöka förskollärares erfarenheter av 

användandet av materialet Babblarna. För att närma oss detta kommer vi att 

genomföra intervjuer med förskollärare där vi lutar oss mot en intervjuguide där vi 

även kommer spela in samtalen med ljudupptagning. 

 

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete.  

 

Förskolans namn och alla deltagande anställda kommer att avidentifieras (i både 

eventuella bilder och i text) i det slutgiltiga arbetet. Allt insamlat material förvaras så 

att ingen obehörig får tillgång till det. När examensarbetet har examinerats kommer 

det sparas i högskolebibliotekets databas DIVA. 

 

 

Medverkan i undersökningen om Babblarna är helt frivillig och du kan när som helst 

avbryta deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt medgivande oss som studenter 

tillstånd att med ljudinspelaning dokumentera situationer där du medverkar. Vi står till 

förfogande för att svara på frågor under hela vår tid på förskolan. 

 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade 

uppgifter och vid behov få eventuella fel rättade eller att hanteringen av 

personuppgifter begränsas. Kontaktperson är vår handledare (kontaktuppgifter nedan), 

som också tar emot eventuella klagomål på hanteringen av personuppgifter.  

 

 

Vi är tacksamma för svar så fort som möjligt. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Rebecca Dyplin Felicia Törnhult 

E-post: xxxxxxxx@student.hig.se E-post: xxxxxxxx@student.hig.se 

Tel: xxx-xxxxxxx Tel: xxx-xxxxxxx 

 

 

Kontaktperson Högskolan i Gävle:  

Handledare: Kristina Walldén Hillström 

E-post: xxxxxx@hig.se 

Tel: xxx-xxxxxx 

mailto:xxxxxxxx@student.hig.se
mailto:xxxxxxxx@student.hig.se
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Samtycke 
 

Medverkan i undersökningen Babblarna, är helt frivillig och du kan när som helst 

avbryta deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt medgivande oss som studenter 

tillstånd att med ljudupptagning dokumentera situationer där du medverkar. Vi står till 

förfogande för att svara på frågor under hela vår tid på förskolan. 

 

 

 Ja, jag ger samtycke till att delta i undersökningen Babblarna. 

 

 

 

 

 

Datum och plats:………. 

 

 

 

 

 

 

…………………………........................  

Underskrift   

 

 

………………………………………...     

Namnförtydligande      
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Inlägg på Lärarförbundets facebooksida 

Hej! 

Hejsan! Jag studerar till förskollärare vid Högskolan i Gävle. Tillsammans med min 

studiekamrat Rebecca håller vi nu på och skriver ett examensarbete om Babblarna där vi 

kommer samla material genom intervjuer med förskollärare. Därför undrar vi om det 

finns någon här som har möjlighet att ställa upp på en intervju? 

Vill du ställa upp och hjälpa oss i vårat arbete så skicka ett PM till mig! 

Tack på förhand! 

MVH Felicia Törnhult och Rebecca Dyplin  

Förskollärarprogrammet, Högskolan i Gävle 
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Intervjuguide 
 

Vi (jag och min studiekamrat) vill få ökad kunskap om materialet Babblarna och därför 

undrar vi: 

 

Bakgrundsfrågor  

När tog du din förskollärarexamen?  

Vilken ålder har barnen i din barngrupp?  

 

Didaktiska intervjufrågor - Pedagogers erfarenheter av användandet av materialet 

Babblarna: 

 

Vilka tankar och erfarenheter har du som förskollärare kring användandet av materialet 

Babblarna på förskolan?  

 

Hur används babblarna på din förskoleavdelning? Vad är syftet?  

 

Kan du beskriva hur materialet babblarna används i aktiviteter med barnen? 
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