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Sammanfattning  
Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare arbetar med yngre barns 

språkutveckling i vardagen. Att ha ett rikt och välutvecklat språk är i dagens samhälle 

viktigt. Det är en utmaning för förskollärare att stimulera och utveckla barns språk på ett 

positivt sätt. Detta att arbeta med barns språkutveckling är även något som förskolans 

reviderade läroplan betonar som viktigt (Skolverket, 2010). 

 

I språkutveckling finns det många olika delar att bejaka. I den här studien har fyra 

områden undersökts närmare: syntax, fonologi, morfem och pragmatik. I analysarbetet 

har dessa begrepp använts som utgångspunkt när det empiriska materialet studerats 

närmare. I undersökningen ingår tre pedagoger som arbetar med yngre barn i förskolan. 

I studien har både observationer och intervjuer använts som insamlingsmetod. Tre 

specifika situationer valdes ut för närmare observationer av förskollärares agerande med 

en grupp yngre barn; a) tambursituation b) måltidssituation och c) en samlingssituation.  

Utöver dessa observationer har även en kompletterande intervju med en förskollärare 

gjorts. Det som framkommit i såväl observationerna som i intervjun har sedan 

analyserats utifrån de fyra begreppen syntax, fonologi, morfem och pragmatik och 

utifrån tidigare forskning på området.  

 

Resultatet visar att förskollärare i sitt arbetssätt med språkutveckling samtalar och 

ställer många frågor till barnen. Hela studien belyser vikten av att ställa frågor och 

samtala med barn. De frågor som ställs till barn vet vuxna redan svaret på ibland, fokus 

är däremot inte att barn ska redogöra för saker utan att använda och upptäcka språket. 

Tecken som stöd är något som användes mycket bland pedagogerna i studien. Det för 

att tecken som stöd ger en förstärkning på ordet som sägs så att barnen både får se och 

höra ordet.  

 

 

 

Nyckelord: Fonologi, förskollärare, förskola, literacy, morfem, pedagoger, 

pragmatik, språkutveckling, syntax, yngre barn. 
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1 Inledning 
Genom hela livet kommunicerar vi med varandra. Redan det lilla spädbarnet 

kommunicerar på olika sätt med sina föräldrar. Den första språkliga kommunikationen 

för spädbarnet sker genom ansikts- och kroppsspråk. Nästa steg i barnets 

språkutveckling är joller och andra läten. Barnet använder sig då oftast av labiala ljud, 

alltså läppljud. Ma-ma-ma är exempel på ett ljud som kommer tidigt för barnet. När 

barnet gör detta ljud får det då ofta en bekräftelse från en vuxen av att de kan säga 

mamma (Svensson, 1998). Även om barnet inte menar att säga mamma utan ljudet 

”ma” ligger bra och lätt till i munnen, så uppstår ändå en kommunikation mellan barnet 

och föräldrarna. I detta fall bekräftar och upprepar mamman ordet. Mamman knyter 

alltså ordet till en händelse och genom återupprepning kan barnet förstå att saker 

benämns med ord (Westerlund, 2009) och detta blir en procedur som kommer fortsätta.  

  

”Prata, prata, prata” lyder rubriken. Det är ett citat från intervjun i studien. Jag menar 

att uttalandet säger mycket om språkutveckling för yngre barn, att vuxna, både 

pedagoger och föräldrar, ska prata mycket till barnen. De riktigt små barnen som inte 

har det verbala språket ännu behöver höra vuxna tala mycket till dem. Det för att 

utveckla deras ordförråd så att de själva senare kan börja ”Prata, prata, prata”.  

  

Att ha ett rikt och välutvecklat språk är i dagens samhälle viktigt. Det är en utmaning 

som förskollärare att stimulera och utveckla barns språk på ett positivt sätt. Mycket av 

språkträningen på förskolan sker genom lek, läsning av böcker och sång i vardagen 

antingen mellan en pedagog och ett barn eller mellan barnen. I 1-2 årsåldern börjar de 

flesta barn i förskolan. År 2013 var siffran för inskrivna barn i åldern 1-3 år på 

förskolan 77,4% i Sverige och 2013 var antalet barn per årsarbetare 5,3 % 

(http://www.skolverket.se). Att hitta bra individuella metoder för språkinlärning är en 

stor utmaning för pedagogerna inom förskolan. Barngrupperna blir större i dagens 

förskolor och därför är det av vikt att små barn tidigt kan göra sig förstådda bland andra 

barn och personal. Då får även förskolan en stor och viktig roll i barnens 

språkutveckling. Därför är det kanske än viktigare idag att börja med språkträning i tidig 

ålder.  

 

Att arbeta med språkutveckling i dagens förskola handlar som förskollärare bland annat 

om att sätta ord på saker i barnets omgivning. Det handlar inte om att sitta och repetera 

ord korrekt utan att för barnen återupprepa det vuxna benämner, lyssna till hur ord låter, 

prova att säga dem, leka med rösten etc. I förskollärarens arbete blir det då viktigt hur 

de uttrycker sig. En tydlighet i rösten är och blir viktig men även ögonkontakt med 

barnet som hon eller han samtalar med. Som pedagog i förskolan har du en skyldighet 

att arbeta efter läroplanen. Enligt läroplanen ska förskolan lägga grunden för ett 

livslångt lärande bland barnen.  

 

Att ställa frågor till barn utvecklar också deras språk. När vuxna frågar yngre barn 

någonting vet oftast båda parter svaret och frågornas funktion blir då inte att barnet ska 

lära sig någonting utan målet är istället att barnet ska prata (Håkansson, 2014). Frågorna 

kan då öppna upp för kortare eller längre samtal mellan barn och pedagoger. På det viset 

kan sägas att frågorna fyller en viktig funktion i barnens språkutveckling.  

Yngre barn tycker om när vuxna sjunger för dem. Att sjunga fyller också en viktig 

funktion i språkutvecklingen. Barnvisor som sjungs blir en repetition för barn eftersom 

det sjungs om flera gånger under barnets tidiga år.  
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I dagens forskning kring barns språkutveckling användes ofta ordet Literacy, ett ord 

som kanske mest förknippas med barns läs- och skrivutveckling (Fast, 2007; Fast 2008). 

Literacy kan ses mer som socialt betingat och inte enbart riktar in sig på läs- och 

skrivutveckling utan ses mer i sociala sammanhang (Fast, 2008). Nuförtiden kan det 

även ses inom språkutveckling (Fast, 2007). Någon direkt översättning på begreppet 

literacy är svåra att finna, detta är något som diskuteras en hel del menar Fast (2007; 

2008). Begreppet literacy eller analys av det förekommer inte i mitt arbete men har på 

sätt och vis med språkutveckling att göra.  

 

Läroplanen betonar även att förskolan ska stimulera barns språkutveckling (Skolverket, 

2010). I den reviderade läroplanen från 2010 ges även förskollärare olika 

ansvarsområden. Angående förskollärarens ansvar gällande barns språkutveckling går 

följande att utläsa ”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så 

att barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling” 

Skolverket (2010, s.11). I läroplanstexten betonas alltså att det är förskollärarens ansvar 

att barnen utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling. Arbetslagen i förskolan 

har också ansvarsområden men i den reviderade läroplanen har förskollärare getts 

specifika ansvarsområden att arbeta efter.  

 

Jag är intresserad av barns språk och språkutveckling men även hur förskollärare arbetar 

med yngre barns språkutveckling i vardagen på förskolan. Eftersom grunden läggs i 

förskolan vad gäller det mesta däribland språk vill jag se hur förskollärare som arbetar 

med barn i åldrarna 1-2 år går till väga. Det är förskollärarnas tillvägagångssätt jag är 

intresserad av, därför kommer jag att inta ett förskollärarperspektiv när jag skriver. 

Detta har jag valt för att jag är en blivande förskollärare och mitt intresse är att 

undersöka närmare hur arbetet går till och hur mycket vikt pedagoger lägger på barns 

språkutveckling.  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003, s. 78) menar att barns kontakt börjar ”med en 

ömsesidig kommunikation”. Men kommunikation sker inte enbart med ord, det kan 

likväl vara gester, läten, mimik etc. Viktigt blir då att visa att vuxna och barn eller barn 

och barn förstår varandra även fast orden ännu inte finns. Att visa att individer förstår 

varandra kan vara genom upprepning, gester, ord, glada ansiktsuttryck med mera. 

Språket lärs och utvecklas i samspel med andra (Björklund, 2008), det är alltså socialt 

betingat. Dagens läroplan kan ses och förstås ur ett sociokulturellt perspektiv där barn 

lär i samspel med andra. Barns språkutveckling kan då ses som sociokulturellt, det vill 

säga att språket utvecklas tillsammans med andra. Även Håkansson (2014) belyser att 

språket lär sig barn tillsammans med andra.  

 

 

1.2 Studiens syfte och frågeställning  
 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med yngre barns 

språkutveckling i vardagen på förskolan. Följande fråga användes i utforskandet: 

 

 Hur arbetar förskollärare med yngre barns språkutveckling i åldrarna 1-2 år? 
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2 Teoretisk inramning 
Jag har sökt på Google och databasen ERIC. De sökord som användes flest gånger är 

language, development, early childhood, teachers work, kindergarten, preschool. Jag 

inledde med att läsa innehållsförteckningarna för att få en överblick kring vad de olika 

texterna handlade om. Både svenska och engelska forskningsartiklar har sökts och lästs. 

Dock har inte alla varit betydelsefulla att ha med i studien. 

  

Detta kapitel är en översikt kring de artiklar som berörs i studien. Alla artiklar har med 

barns språkutveckling att göra. Även en del litteraturer som berör syntax, fonologi, 

morfem och pragmatik redovisas också.  

 

2.1 Forskningsöversikt 
Allra först redogörs för fyra olika begrepp syntax, fonologi, morfem och pragmatik. 

Dessa fyra områden är små men viktiga delar i språkutvecklingen. För att ett språk ska 

kunna byggas upp måste bland annat dessa fyra delar finnas med. Det finns andra 

kategorier att beakta i språkutvecklingen men jag har valt att rikta in mig på dessa fyra 

områden. Efter detta belyses tidigare forskning inom området kring vardagssamtal och 

frågor till barn. Hur frågor ställs och vilka frågor som ställs till barn belyses. Även hur 

vardagssamtalen kan gestaltas. Slutligen lyfts även måltiden och dess samtal mellan 

pedagog-barn och barn-barn upp.  

 

2.1.1 Begrepp kring språkutvecklingen 

I språkutveckling finns det många olika delar att bejaka. Jag har valt att titta närmare på 

fyra av dem syntax, fonem, morfem och pragmatik. Detta är små men viktiga delar i 

språk. I analysen har jag valt att undersöka hur dessa begrepp blir synliga i de 

observationer som gjorts.  

 

Enligt Svensson (1998) handlar syntax om hur vi bildar meningar av enstaka ord. För att 

kunna förstå eller tänka vad som ska stå längre fram i en text behövs det en väl 

utvecklad syntax. Genom att en vuxen läser en text i en bok ska ett barn då kunna tänka 

eller ha en aning om vad som står eller sker på nästa sida eller längre ned på den sidan 

som läses. Har barn inte det, kan det senare uppstå svårigheter med läsning. Alltså blir 

det viktigt att komma i kontakt med syntax redan i tidig ålder enligt Svensson. Som 

pedagog kan det då ses som viktigt att utveckla barns ett- eller två ords meningar genom 

att fylla ut dem med fler ord. Syntax är det som utvecklas bland det sista hos barn 

(Westerlund, 2009).  

 

Fonologi handlar om talljuden och dess struktur i språket (Svensson, 1998). Det har 

också att göra med hur vi uppfattar ord och dess uttal enligt Svensson. Det är genom att 

lyssna och tala till andra som vi lär oss detta. Att urskilja fonem är något som utvecklas 

tidigt hos barn (Westerlund, 2009). I språkförståelsen handlar fonologi om att barn 

uppfattar ”skillnader mellan språkljud” (Westerlund, 2009, sid. 95). P och B är 

språkljud som låter lika när orden uttalas och för barnet handlar det om att i den 

pragmatiska delen höra skillnad på dessa ljud när de förekommer i ord som exempelvis 

pil och bil. 

 

Ett morfem är ett tillägg i ett ord enligt Bjar och Liberg (2003). Det finns flera delar i 

morfem men jag har i analysarbetet valt att titta på ändelser i orden. Från att vara ett 

brett ord som glas till att bli något mer specifikt som glaset där morfemet blir ”et” i 
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ordet glaset. Bjar och Liberg (2003) menar att det är ord från flera ordklasser såsom 

substantiv, adjektiv och verb. Vidare menar de att man kan använda dem i grammatisk 

och tempusform. Svensson (1998) menar att morfem kan ändras från substantiv till verb 

då exempelvis substantivet dusch blir till verbet duscha där morfemet blir a:et. Enligt 

Westerlund (2009) är även morfem, precis som syntax, bland det sista som utvecklas 

hos barn.  

 

Enligt Bjar och Liberg (2003) är pragmatik förmågan att plocka ut det viktiga i ett 

sammanhang och förmedla det centrala. Givón (1979, refererad i Håkansson, 2014) såg 

i sin forskning att små barn förmedlar det som de redan kan först och det nya/ 

pragmatiska sist i meningarna. Enligt Westerlund (2009) är pragmatik även att kunna 

förstå ”när, hur, vad och med vem” barnet kan tala med, alltså är pragmatik både verbalt 

och icke-verbalt. Den verbala delen i pragmatiken omfattar vad som sägs medan den 

icke-verbala delen är sådant som utrycks med miner eller kroppspråk (Westerlund, 

2009). 

 

Pragmatik anser Westerlund (2009) vara något som lärs i samspel med andra och som 

barn lär sig efterhand när de börjat prata. Vidare ser Westerlund att pragmatiken är 

något som utvecklas under hela livet alltså utvecklas den inte under någon speciell fas 

under den tidiga åldern hos barn.  

2.1.2 Vardagssamtal och frågor mellan förskollärare och barn 

Gjems (2013) artikel handlar om hur ofta och hur mycket lärare i förskolan bjuder in 

barn till olika samtal på dagarna. Studien kommer från Norge. Hon ser att vardagliga 

samtal är viktiga för barn eftersom de utvecklar deras språk. Hon har gjort tre 

videoobservationer där lärare samtalar med barn.  Det var 3-6 barn och en lärare med 

vid observationstillfällena och dessa genomfördes i lek- eller måltidssituationer. Hon 

såg att lärarna ställde 234 frågor till barnen men endast 29 av dem var så kallade ”öppna 

frågor” där inte enbart ja eller nej kunde ges som svar. Utav dessa 29 frågor var det 

endast 14 av dem som barn och lärare kunde föra samtal kring. 

 

Manni (2008) har gjort en studie om dialoger i klassrum som går att läsa i Gjems 

(2013). I den studien var det enbart 5,5 % av frågorna öppna frågor som barnen fick av 

lärarna. Denna studie riktar sig inte till förskolan men är ändå intressant att ta del av och 

enligt Gjems studie är det inte många procent öppna frågor till barnen i skolan som 

lärarna ställer.  

 

Gjems (2013) såg att barns vardagssamtal tillsammans med vuxna eller andra barn gör 

att de kommer lära sig språket för att dela det med andra och exempelvis förmedla 

saker, diskutera, argumentera med mera. Vidare såg hon att barn behöver vuxna som 

bjuder in till samtal för att de ska kunna lära sig språket. Vuxna behöver ställa öppna 

frågor till barn där flera olika svarsalternativ är möjliga och inte slutna frågor där endast 

”Ja” eller ”Nej” kan vara svaret på frågan anser Gjems (2013).  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) skriver i en artikel att den språkliga 

förmågan är viktig för att barn ska kunna bli delaktiga i olika beslut som tas på 

förskolan. För att kunna vara med och fatta ett beslut behöver barn kunna utrycka sig 

verbalt. Barns kontakt med andra barn börjar, menar de, ”med en ömsesidig 

kommunikation” (s. 78).  
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O'Hanlon och Roberson (2006) har gjort en studie med tre experiment om hur begränsat 

språk påverkar barns inlärning av färger. Det var engelska barn i treårsåldern som 

medverkade i studien. Barnen medverkade en och en i studien. Barnen fick bland annat 

berätta vad alla färger heter och när barnet inte kom på fler färger ställdes frågorna 

"Vilken är din favoritfärg?" och "Finns det några andra färger du kan tänka dig?" (min 

översättning). Ett annat experiment de gjorde var att de visade barnen 14 olika färger. 

Intervjuaren frågade sedan barnet om de kunde peka på en viss färg. Barnen i studien 

kunde i regel cirka tre färger vardera i första testet. Efter en uppföljning kunde de fyra 

färger. Studien belyser även till viss del språkinlärning vilket gjorde att jag fann den 

relevant att ha med i examensarbetet.  

2.1.3 Måltid och samtal mellan barn och förskollärare 

Kultti (2012) påpekar i sin studie att om en fråga ställs så att den riktar sig mot hela 

gruppen samtidigt som den ställs till enskilda barn aktiveras alla i samtalet som blir.  En 

sådan fråga skulle kunna vara: ”Var det gott?” vilket riktar sig till alla vid matbordet 

samtidigt som den kan ses som individuell fråga. Vidare menar Kultti att hur frågan 

ställs till barnen om vad exempelvis glaset är så kommer även barnet att efterhand lära 

sig ordet för den saken, alltså glas, då genom att barnen svarar med att upprepa ordet. 

Frågar då en pedagog ”Var är glaset?” och ett barn pekar på glaset så kan pedagogen 

utveckla detta genom att säga ”Ja, där är glaset” varpå barnet då kan svara ”glas”. Kultti 

(2012) menar att barn svarar genom att upprepa och på så vis lär de sig nya ord.  

Munck Sundman (2013) menar i sin studie att barn tidigt i livet socialiseras och tar del 

av den språkkultur som de växer upp i. Detta är något som de sedan använder i 

exempelvis förskolans måltidssituationer. Hon ser också att barn tillsammans med andra 

i måltidssituationer utvecklar och utvidgar sitt språk. Kultti (2012) ser däremot att barn 

inte behöver kunna uttrycka sig verbalt för att vara delaktiga.  

 

Någonting som också syntes i Munck Sundmans (2013) studie och som är vanligt vid 

måltiden på förskolan var att barnen skrattar och skämtar med varandra. De andra 

barnen runt bordet följde upp med att också skämta eller skratta. Vad jag erfarit är detta 

vanligt bland barn inom förskolan. Detta stämmer överens med vad Kultti (2012) också 

sett, att barn inte behöver uttrycka sig verbalt för att kunna delta. I Munck Sundmans 

(2013) studie så skrattar barnen, det är ett sätt att utrycka sig och bli delaktig i ett 

sammanhang menar hon.   
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3 Metod 
Tre observationer och en intervju har gjorts till denna studie. I detta kapitel redogörs för 

hur jag gått tillväga i studien. Vilka/ vilken grupp som observerats och varför. Vilka 

etiska dilemman har synliggjorts? Hur materialet har granskats och skrivits. Metoddelen 

avslutas med en analys kring materialet och forskningens tillförlitlighet. Två 

förskollärare och en barnskötare har medverkat i studien. För att inte göra skillnad på 

personalkategorier har jag i studien valt att använda både förskollärare och pedagoger 

som ord. Jag har även i studien valt att använda ordet yngre barn istället för att benämna 

barnen 1-2 åringar.  

 

3.1 Val av metod 
Jag har valt att både observera och intervjua i denna studie. Detta för att både kunna se 

och ställa frågor. Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare arbetar med 

språkutveckling därför föll valet på både observationer och en intervju. Att använda sig 

av diktafon i intervjun var givet då fokus ska ligga på den som intervjuas och inte på att 

föra anteckningar med papper och penna. Att välja papper och penna kan ha både för- 

och nackdelar. För att skydda individens identitet är att föra anteckningar bättre. De 

observerade finns inte med på varken ljud eller bild. Namn kan väljas att skriva med 

eller inte. Dock kan det vara svårt att få med hela händelseförlopp och dialoger som 

förekommer med enbart skriftliga anteckningar. Sådant som jag funderat på under 

utbildningen när vi bland annat läst om barns språk var i fokus under utformandet av 

intervjufrågorna. Bland annat så följer en av frågorna upp kring hall- och 

måltidssituation, förutom det utformades mer allmänna frågor kring språk och 

språkutveckling. Många av de frågor jag valt att ha med i intervjun ses även i de olika 

observationerna.  

 

3.2 Urvalsgrupp  
Studiens frågeställningar är riktade till förskollärarens arbetssätt, kring deras arbete med 

språkutveckling, vilket också har gjort att förskollärare observerats och intervjuats. Två 

förskollärare och en barnskötare har medverkat i studien. Åldersgruppen är barn i 1-2 

års ålder. Detta för att den tidiga språkutvecklingen börjar vid 1-2 år, vilket gjorde att 

jag valde att ha dem som undersökningsgrupp. Huvudfokus har dock hela tiden legat på 

förskollärarnas arbetssätt och metoder. Från början var det tänkt att studera 

språkutveckling från 1-5 årsåldern bland barn. Den målgruppen blev alldeles för bred 

vilket gjorde att jag smalnade av och fokuserade på de allra yngsta barnen i förskolan, 

1-2 åringarna.  
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3.3 Genomförande av intervjuer/ observationer  
Den berörda personalen som tillfrågades om deltagande i studien antingen via 

observation eller via intervju fick ta del av ett informationsbrev (se bilaga 1). I brevet 

framkommer att de som medverkar i studien garanteras anonymitet, att deltagandet är 

frivilligt och kan avbrytas när som helst vilket också Stukát (2011) och Vetenskapsrådet 

(2011) belyser är viktigt att ha med, detta poängterades också muntligt för berörd 

personal. Jag berättade muntligt för personalen att jag är intresserad av hur de arbetar 

med barns språkutveckling och att studien inte är någon bedömning på deras arbetssätt. 

Personal och barn garanteras full anonymitet i examensarbetet. Personalen fick några 

dagars betänketid om de ville medverka i studien eller inte. Jag kontaktade dem efter 

fyra dagar för att höra hur de ställde sig till att medverka.  

 

En vecka innan intervjun ägde rum tilldelades den berörda pedagogen intervjufrågorna 

(se bilaga 2) för att kunna förbereda sig. Pedagogen blev tillfrågad muntligt om hon 

ville ta del av frågorna för att förbereda sig innan intervjun, vilket hon ville göra. Den 

pedagog som intervjuades blev informerad om att diktafon kommer användas under 

intervjun. Det inspelade materialet kommer endast att användas för detta ändamål. Allt 

material kommer att förvaras på Högskolan i Gävle och gallras ur vartefter. Att tala om 

både muntligt och skriftligt hur länge och var en inspelning sparas är något som 

Vetenskapsrådet (2011) poängterar som viktigt att informera om.  

 

Två veckor innan observationerna skulle äga rum får föräldrarna ta del av information 

om studiens syfte och tillvägagångssätt genom ett informationsbrev (se bilaga 3). I 

informationsbrevet beskrevs syftet med studien, tillvägagångssättet och slutligen hur 

resultatet kommer sammanställas vilket är något som Vetenskapsrådet (2011) och 

Stukát (2011) poängterar ska finnas med i ett informationsbrev. I brevet med 

informationen ombeds vårdnadshavarna även skriva under för sitt barns eventuella 

deltagande i studien. För att barn ska få delta behöver föräldrarna skriva på (Stukát, 

2011). Även här poängterar Vetenskapsrådet (2011) att informationen som ges bland 

annat ska beskriva studien syfte och att medverkan är frivillig. Även om 

Vetenskapsrådet menar detta i observationer med filmupptagning så anser jag det lika 

viktigt för såväl ljudupptagning som anteckningar att informera om (se bilaga 3).  

 

Observationerna genomfördes uppdelade på tre tillfällen. Måltidssituation vid lunch, 

tambursituation vid påklädning före utgång och slutligen en samlingssituation före 

lunchen. För att få en djupare och bredare studie valdes även en observation kring en 

samling innan måltiden.  Den sista observationen kring samlingen var föräldrarna inte 

tillfrågade om tillstånd för sitt barns deltagande. Det för att fokus denna gång enbart låg 

på pedagogerna och inte deras samtal med barnen. Barnens kommentarer, ålder eller 

antal närvarande vid tillfället har därför inte tagits med. I de andra två observationerna 

har barnens samtal med förskolläraren skrivits ned vid observationen för att eventuellt 

tas med i studien vilket också föräldrarna delgivits i informationsbrev som tidigare 

nämnts (se bilaga 3).  

  

Som framkommer i informationsbreven kommer ingen pedagog eller barn att kunna 

identifieras i examensarbetet, inte heller förskolan där observationerna och intervjun har 

ägt rum. Enligt Vetenskapsrådet (2011) kan och ska anonymitet garanteras i studier där 

personers identitet inte är relevanta att ha med. I de observationer och den intervju jag 

gjort är personerna garanterade anonymitet vilket också kan stämma överens med 

Vetenskapsrådets krav då deras identitet inte är intressant i denna studie. Alla namn är 
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borttagna. De namn som eventuellt kan förekomma är fingerade. Vid observationerna 

har heller inga namn skrivits med (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

3.4 Bearbetning av datamaterial 
Efter varje observation har jag renskrivit materialet i ett separat dokument på datorn. I 

det dokumentet har allt som skrivits ned på pappret tagits med. Den dokumentationen 

har sedan kortats ned för att tas med i examensarbetet där de viktigaste delarna 

analyseras. Jag har även tittat efter likheter som sker i varje observation men som även 

den intervjuade tog upp i intervjun. Intervjun med förskolläraren är inspelad på diktafon 

för att fokus ska ligga på den som intervjuas. Efter intervjun har det inspelade materialet 

lyssnats på flera gånger och stödord har skrivits ned på ett papper. Efter att ha lyssnat 

vid upprepade tillfällen och tänkt utifrån observationerna har sedan det som också 

framkommit i intervjun tillsammans med observationerna tagits med i examensarbetet 

för en diskussion.  

  

3.5 Analys  
Allt material som samlats in, både anteckningar från observationerna som 

ljudupptagning på diktafon, har renskrivits i separata dokument. Jag har valt att inte ta 

med några namn eller specifik ålder på barnen eftersom det inte är relevant för studien. 

Jag har försökt analysera och se likheter i det som framkommit i observationerna. Är det 

något som förekommer ofta? Vad uppfattar jag av observationerna och vad 

framkommer i intervjun? är frågor som jag löpande ställt mig. Efter att ha läst igenom 

både litteraturer, artiklar och förskolans läroplan (Skoverket, 2010) har materialet 

analyserats kring vad som framkommit och vad forskningen/ litteraturen säger. Jag har 

även använt fyra begrepp inom språkutveckling: morfem, pragmatik, fonologi och 

syntax i mitt analysarbete. Det som intresserade mig en hel del är morfem. Därför har 

jag i analys- och resultatdelen tittat särskilt på ändelser i ord. Sedan har pragmatik, 

fonologi och syntax också undersökts i materialet och skrivits ned i examensarbetet. 

Förekommer dessa fyra kategorier i förskollärarnas agerande i studien är en fråga som 

undersökts närmare.  

 

3.6 Studiens tillförlitlighet  
Denna studie är gjort utifrån mitt perspektiv och mina ställningstaganden. Det går inte 

att frånse att någon annan som kunnat göra denna studie skulle kommit fram till 

någonting annat än vad jag gjort. Dock har det som jag kommit fram till kunnat styrkas 

av tidigare forskning. Enligt Vetenskapsrådet (2011) uppfyller forskning god kvalitet 

om den bland annat kan ge nya kunskaper inom området det forskats på. 

Språkutveckling är ett område som kanske inte har forskats så mycket om på senare tid. 

Därför är min förhoppning att denna studie kan ge nya kunskaper och insikter inom 

området språkutveckling, dock kan detta inte säkerställas och kan då möjligtvis inte 

heller kallas god kvalitet. Studien är gjord på det material som samlats in genom 

observationer och intervjuer.   
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4 Resultat och analys 
Tre observationer och en intervju har gjorts till denna studie. Syftet har varit att 

undersöka hur förskollärares arbete med yngre barns språkutveckling ser ut i vardagliga 

situationer såsom i tamburen, vid måltiden och i en samling. Intervjun redovisas inte 

under en egen rubrik utan vävs in i de olika rubrikerna som följer i detta avsnitt.  

 

Genomgripande i alla observationssituationer är att förskollärarna ställer frågor och talar 

mycket till barnen. Frågorna kan vara en ingång till ett kortare samtal mellan barn och 

pedagog.  

 

4.1 Tamburen 
I den första observationen i tamburen använder förskolläraren en lugn och metodisk röst 

när hon talar till barnen. Förskolläraren har ögonkontakt när hon tilltalar eller talar med 

ett barn. Hon har även ett lugnare tempo i rösten då hon talar med barnen men fokus 

ligger hela tiden på att barnet ska kläs på och göra så mycket som möjligt själv. 

Benämningar sker regelbundet vad gäller kläder och kroppsdelar så som fot, ben, hand, 

arm etc. Pedagogen benämner kroppsdelarna och barnet svarar oftast med ett ord som 

exempelvis ”Fot”. Pedagogen kunde då svara ”Ja, foten kommer fram”. Utöver 

benämningar av klädesplagg och kroppsdelar så ställde pedagogen även frågor om vad 

det var för väder ute och vad barnen kunde tänkas behöva för kläder. Andra frågor 

riktade till barnet kunde vara ”Var är din tröja?” varpå barnet kunde visa var den var. I 

denna fråga riktad till barnet kan tänkas att pedagogen vet svaret, alltså var tröjan är. I 

en sådan situation är frågan inte menad att barnet ska lära sig något utan istället att börja 

tala (Håkansson, 2014). Detta är något som även Dalgren (2014) såg i sin studie. 

 

Detta visar på att förskolläraren bjuder in barnet till samtal samtidigt som det utvecklar 

dess språk i ord och begrepp. Här använder sig även förskolläraren av ett morfem till 

barnet då barnet benämner ”fot” och pedagogen tillägger ändelsen ”en” i ordet fot så att 

det blir ”Foten”.  

 

4.2 Måltidssituationen   
I den andra observationen, vid måltidssituationen, förekommer det också en del samtal 

mellan pedagogen och barnen. Det faller sig naturligt att i måltidssituationer talar barn 

och personal mer med varandra än i andra situationer. I denna observation kunde jag se 

att ett barn sade ett ord eller pekade på någonting. Det fångade pedagogens 

uppmärksamhet vilket kunde mynna ut i ett kortare samtal mellan barnet och 

pedagogen. Men förskolläraren ställde även frågor till barnen vid bordet vilket kunde 

mynna ut till kortare samtal mellan barn och förskollärare. Exempelvis kunde det föras 

en kortare diskussion vad som fanns på mjölkpaketet. På mjölkförpackningen var det 

olika djur ifrån bondgården och en liten bild på en traktor. Barnet kunde peka på 

exempelvis ett djur varpå förskolläraren frågade ”Vad är det för djur?” varpå barnet 

svarade. Mycket benämningar och återupprepningar förekom också vid måltiden vilket 

kunde vara ”Ja, det är din sked”, när barnen nämnde ordet sked eller visade skeden 

eller på frågan från förskolläraren: ”Var är din sked?”. I den intervjun som gjordes 

ansåg förskolläraren vad gäller arbetssättet kring språkutveckling att benämningar och 

återupprepningar var viktigt bland yngre barn. Det är något som visas i alla 

observationer men även styrks i intervjun då den intervjuade pedagogen påpekar detta 

som en viktig del. Även i observationen i tamburen kommer förskolläraren in på fonetik 

då hon återupprepar det barnet säger och benämner klädesplagg.  I intervjun sa 

pedagogen att vid samtal med barn ska de vuxna sänka tempot i rösten och prata med 
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kortare meningar. Det för att barnet ska kunna uppfatta orden. För långa och snabba 

meningar blir rörigt uttryckte pedagogen. I måltidsobservationen och 

tamburobservationen såg jag att pedagogerna sänkte rösttempot och meningarna låg på 

3-5 ord.  

 

Munck Sundman (2013) har gjort en studie kring samtal vid måltidssituationer. Bland 

annat såg hon att barnen följde en turordning runt bordet, barnen diskuterade vad som 

skett på förskolan eller på deras fritid. Munck Sundman menar också att barn vid 

måltiden utvecklade och prövade sitt språk tillsammans med andra barn. I denna studie 

med yngre barn kretsade frågorna mer kring det som hände just då. Det kunde då vara 

”Vill du ha mer mat?” eller ”Vart är din gaffel?”. Barnen visade en förståelse för dessa 

frågor genom att svara ”Ja” på frågan om de ville ha mer mat men också kunna peka på 

var gaffeln var. Turordningen kring bordet syntes då ett barn i taget pratade eller fick en 

fråga ställd av förskolläraren.  

 

4.3 Samlingen 
Slutligen har även en observation gjorts vid en samling innan måltiden. I denna 

observation är som tidigare nämnts fokus enbart riktat på pedagogerna. Även här skedde 

en del återupprepningar men också mycket ögonkontakt med barnen. Samlingens 

huvudfokus är sång. Sånger som barnen verkar känna igen då det sjungs: ”Bä bä vita 

lamm”, ”Blinka lilla stjärna” och flera andra kända barnsånger. Sångerna är desamma 

under en längre tid och ibland byts enstaka sånger ut. Pedagogerna använder sig av en 

liten väska med olika djur i som det sjungs om, det är barnen som får välja djur från 

väskan. Pedagogerna frågar barnen eller barnet vad det är för djur men benämner även 

själva vad det är för djur då, både verbalt men även tecken som stöd förekommer. När 

de exempelvis skulle sjunga sången ”Lille ko” använde även pedagogerna i samlingen 

tecknen för ”liten” och för ”ko” och andra tecken samtidigt som de sjöng. Barnen 

använde också en del tecken då genom att studera hur pedagogerna tecknade först och 

sedan använda dem själva. Att sjunga sånger tillsammans med barnen var även något 

som den intervjuade förskolläraren poängterade som viktigt för barnet och dess 

språkutveckling. Att sjunga kända visor för barn blir en form av igenkännande då det 

oftast blir samma sånger under en längre period.  

 

I såväl måltidsobservationen som samlingsobservationen förekommer tecken som stöd. 

Detta är något som barnen tycker om men även själva använder i vardagen. Pedagogen 

berättade i intervjun att de tecken som används mest som exempelvis ”jobba”, ”katt” 

etc. är något barnen själva även använder hemma och i vardagen på förskolan. Det blir 

en hjälp för barnen som inte har språken anser hon. När barn använder tecken som stöd 

och pedagogerna svarar med en hel mening blir återigen syntaxen synliga. Barnen lär 

sig hur ord de tecknar blir till längre meningar som pedagogerna verbalt förtydligar.  

 

4.4 Sammanfattning av resultat  
Mycket av det arbetet som förskolläraren talar om i intervjun kring yngre barns 

språkutveckling syns även i observationerna. Återupprepningar, benämningar, sånger, 

ögonkontakt, tydlighet, kortare meningar och lugnare tempo i rösten är sådant som 

belystes i intervjun och är synliga i alla observationerna. Kortare meningar och lugnare 

tempo i rösten i samtal med barn är något som Håkansson (2014) kallar ”prosodiska 

drag” – att samtala långsammare och inom morfologi och syntax ingår att använda 

kortare meningar anser hon. Sång och läsning menar förskolläraren är viktiga faktorer i 

språkinlärningen. På frågan som har att göra med språk i rutinsituationer som hall och 



 

11 

 

måltidssituationer så berättar hon att det är viktigt att sätta ord på sakerna som finns runt 

omkring barnet vilket exempelvis kan vara kniv, gaffel, sked, glas, tallrik, skor, byxor 

med mera. Men även att pedagogerna bekräftar de barn som inte har språket ännu. Även 

att när orden kommer uppmuntra och visa glädje för barnets språkande. Återigen 

poängterar Svensson (1998) upprepningens betydelse vilket gör att fonologin blir synlig 

igen. Det vill säga att låta barn höra orden uttalas och lära sig hur de låter och slutligen 

kunna börja använda dem till meningar. Inom pragmatiken ses att barn ska förstå och ta 

ut det viktigaste i meningen för att förmedla det vidare (Bjar & Liberg 2003). Givón 

(1979, refererad ur Håkansson, 2014) menar att barn använder pragmatiska regler när de 

är små. I återberättandet anser Givón att barn använder det de redan kan först och sedan 

det som är nytt för dem.  

 

Frågor till barn var också något som syntes i observationerna. Oftast kunde det vara 

frågor som pedagogerna redan visste svaret på men som gjorde att barnen började prata 

(jfr även Dalgren, 2014). Kultti (2012) såg i sin forskning att barn svarar genom 

upprepning på frågor och på så vis lär sig ord. Frågor till barnen förekom under alla 

observationer. I samlingssituationen var frågorna ofta riktade till alla barn i gruppen och 

inte till ett barn i taget. En sådan fråga var exempelvis ”Vad är det här för djur?” när 

pedagogen höll upp ett djur som det sedan skulle sjungas en sång om. I 

tambursituationen och matsituationen var frågorna däremot riktade till ett barn i taget.  

 

Något som inte framgick i samlingsobservationen men som den intervjuade 

förskolläraren poängterade att det användes är en ramsa om spöket. Den kunde 

användas både i samlingssituationer och i den fria leken när barnen ville att den skulle 

göras. Ramsan om spöket är en ramsa med motsats ord som lång-kort och liten-stor där 

barn och pedagoger använder kroppen till de olika orden.   
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5 Diskussion och slutsats  
I den avslutande delen kommer först en diskussion att föras över resultatet som 

framkommit i studien. Sedan kommer en diskussion kring metoden och hur den 

fungerade. En slutsats kring vad som kommit fram i studien diskuteras också. 

Avslutningsvis finns en kortare diskussion kring fortsatt forskning på området kring 

språkutveckling.  

 

5.1 Resultatdiskussion  
Svensson (1998) menar att om ett barn ska kunna lära sig ett språk måste barnet kunna 

de fonem som ingår i språket. Det menar Svensson handlar om att vi måste lära oss hur 

ord uttalas och lära oss höra hur andra säger dem. Ett fonem är ett annat ord för 

språkljud. I återupprepningar och benämningar hör barnen pedagogerna säga orden 

vilket gör att de så småningom kommer lära sig dem. Kultti (2012) menar att beroende 

på hur pedagogen formulerar frågor kring vad olika föremål är ges barnen en möjlighet 

att lära sig dessa ord. 

 

Enligt Gjems (2013) så behöver vuxna bjuda in barn till samtal och Bjar och Liberg 

(2003) ser att barn behöver samtala med personer som känner dem väl för att språket 

ska utvecklas. Yngre barn är intresserade av språk och det är något som vuxna måste 

uppmuntra barn vidare till menar Frykholm (2007). Ett samtal berikar språket och är 

viktigt för yngre barn och enligt Frykholm så kan det vara av vikt att samtalen kretsar 

kring kända saker i barnens vardag. Pedagogerna i studien har både bjudit in till samtal 

och ställt frågor till barnen som öppnat upp för kortare samtal. Barnen har också bjudit 

in de vuxna till samtal och då oftast genom att ställa en fråga eller försöka få deras 

uppmärksamhet genom exempelvis gester som sedan mynnar ut till ett kortare samtal. I 

alla observationer gjordes iakttagelser att samtal förekommer mellan barn och pedagog. 

Bjar och Lidberg (2003) anser att vuxna har en stor och viktig roll i barns 

språkutveckling, de menar att vuxna utvidgar barnens ordförråd genom att tala med 

dem. I observationerna fyllde pedagogerna ut barnens ordförråd genom att svara på det 

eller utveckla deras ord till längre meningar. Något som forskning också menar ska 

göras med barn är att tala mycket och fylla ut barnets ord till längre meningar och på så 

sätt berikas deras ordförråd. När pedagogerna berikar barns ordförråd kommer syntaxen 

i fokus igen. Att från enstaka ord bilda längre meningar, vilket i sig är en lång process 

men en viktig del i språket. 

   

Den pragmatiska delen anser jag vara svårare att tyda i språkutvecklingen med yngre 

barn. Ett exempel från observationen vid måltiden kring pragmatik kan vara när ett barn 

säger ”sked” och pedagogen fyller ut med ”Ja, det är din sked”. Med pragmatik som 

utgångspunkt ska då barnet förstå att den inte äger skeden utan att den tillhör barnet just 

nu bara. Med andra ord ska barnet inte ta meningen ordagrant. Enligt Bjar & Liberg 

(2003) så är pragmatik förmågan att plocka ut det viktiga i ett sammanhang men inte 

uppfatta det ordagrant utan kunna förstå syftets innebörd i meningen. Detta är ganska 

invecklat men något barn lär sig efterhand när pedagoger använder sig utav sådana 

meningar som kan tolkas på flera olika sätt.  

 

Redan när barnen är riktigt små kommunicerar vuxna genom att svara på barnets joller 

och gester menar Bjar och Liberg (2003), alltså barnets icke verbala språk. En 

grundpelare i språkutveckling för yngre barn är vuxna som talar mycket med dem. Det 

är också något den som intervjuade personen påpekade, vikten av att tala mycket med 

barn. Vygotskij menar att när barn hör vuxna eller andra barn tala så lär de sig språket 
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och språkljuden (Smith, 2010). Alltså blir vuxna lika mycket språkförebilder för yngre 

barn som äldre barn kan bli för yngre. Mycket av arbetet kring den tidiga 

språkutvecklingen ligger i att tala och sjunga mycket men även att sätta ord på allt 

pedagoger och barn gör. I både måltidsobservationen och tamburobservationen så satte 

pedagogerna ord på det de gjorde eller de saker barnet riktade uppmärksamhet mot. I 

observationen vid samlingen förstärkte pedagogen ordet ko genom att visa tecknet för 

ko. Tecken som stöd är bra att använda sig av då det förstärker ordet. I det 

sammanhanget får de både se en ko (i lekformat), höra hur ordet ko uttalas och slutligen 

hur ko ser ut när tecken användes. Genom att pedagogerna använder tecken som stöd i 

vardagen kommer barnen i kontakt både genom att lyssna till ordet och samtidigt se det. 

När pedagogerna tecknar samtidigt som de talar ser barnet ordet menar Tisell (2009). 

Vidare anser Tisell att det är lättare för barnet att komma ihåg en handrörelse än enbart 

ljudet. Detta är något som andra forskare sett även inom andra områden, Kim, Roth och 

Thoms (2011) liksom Gejard (2014) såg i sin forskning att gester eller handrörelser 

verkade viktigt för att barnet skulle lära geometriska begrepp inom matematiken. I 

intervjun uttryckte förskolläraren att tecken som stöd är något som förekommer ofta för 

barnen på hennes avdelning. Det blir en förstärkning på ordet när de ser det vilket också 

stöds av Tisell (2009) som ser att flera sinnen som se, höra, känna är bra vid 

språkinlärning. För barnet blir det då att höra ordet verbalt, det ser när någon annan 

tecknar det och slutligen känner genom att själv teckna. Pedagogen i intervjun nämnde 

också att barnen tar efter när pedagogerna tecknar och använder det själva.  

 

Att ställa frågor till barn kan vara ett sätt att öppna upp för kortare samtal. Håkansson 

(2014) menar att det finns ett språkligt register mellan vuxna och barn. Bland annat i 

detta register menar hon finns att vuxna ställer frågor till barn och utvecklar det svar de 

får tillbaka. Dalgren (2014) diskuterar i sin diskussion att förskollärare kan ställa för 

mycket frågor till barn, det kan medföra att barnen inte hinner tänka efter eller svara. 

Det blir som en envägskommunikation mellan förskollärare och barn. Av det kan 

slutsatsen dras att det inte ska vara så många frågor ställda och barnen ska hinna tänka 

efter innan förskollärare ger svaret på frågan eller ställer en ny. Gejms (2013) hävdar att 

vuxna ska ställa öppna frågor till barn där inte enbart ja eller nej blir svarsalternativ. Jag 

håller med Gejms i det resonemanget men med yngre barn som studien gjorts kan det 

vara svårt att ställa öppna frågor. Barn i den åldern har inte riktigt språket för att kunna 

svara på en helt öppen fråga, oftast blir det ja eller nej till svar. Lite inramning anser jag 

det måste vara och precis som Håkansson (2014) belyser, måste vuxna utveckla svaren 

för att barns ordförråd ska utvecklas och utvidgas och från min egen slutsats av Dalgren, 

inte för många frågor. Barnen måste hinna tänka efter innan vuxna ger dem svaret.     

   

O'Hanlon och Roberson (2006) menar att barn har svårt för att lära sig adjektiv som 

lång, kort, bred etc. Under 1-2 års ålder har barn ett större ordförråd bestående av 

substantiv och verb medan adjektiv används sällan av de yngre barnen (Håkansson, 

2014). Från fyra års ålder börjar barn ha/ använda mer adjektiv, substantiven har 

minskat och verb används mest. Inom förskolan arbetar förskollärare en del med 

adjektiven. Det framkom även i intervjun att exempelvis ramsor med tjock, lång, kort, 

smal med mera förekom med 1-2 åringar. Huruvida barn ”snappade” upp eller kom ihåg 

ord som dessa framkom däremot inte. Men även i observationen kring 

måltidssituationen förekommer det adjektiv från förskollärarna ofta i frågor som 

exempelvis ”Vill du ha mer mat?”. Även om barnen inte använder sig av adjektiv så får 

de i alla fall höra dem. Adjektiven ökade i ordförrådet hos barn från fyra års ålder 

(Håkansson, 2014), orsaken är möjligen att barnen redan i tidig ålder hör och kommer i 

kontakt med dessa ord från föräldrar och pedagoger. I detta kommer också pragmatiken 
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in. Som nämnts tidigare har pragmatik med förståelsen av meningens innebörd att göra 

och att kunna förmedla detta vidare (Bjar & Liberg, 2003), kanske kan det i de yngre 

barnens ålder handla om att enbart förstå meningens innebörd utan att förmedla det 

centrala budskapet? I exempelvis meningen ”Vill du ha mer mat?” är det centrala om 

barnet vill ha mer mat eller inte. Det centrala är adjektivet mer. Viktigt blir då att barnet 

har en förståelse för vad ordet mer betyder (vilket barnet också gjorde i observationen). 

Det blir då viktigt överlag för förskollärarnas arbete att visa på vad orden betyder och 

har för mening. Detta behöver då inte enbart innefatta mat utan kan styras in i den fria 

leken där pedagoger visar på vad mer-mindre, lång-kort, liten-stor innebär. I intervjun 

sa förskolläraren att de arbetar med en ramsa om spöket. I den ramsan förekommer 

begrepp som lång, tjock, liten och stor där kroppen används. På ett liknande sätt kan 

mer-mindre, mycket-lite etc. också illustreras. För att arbeta och utveckla barns adjektiv 

som Håkansson (2014) illustrerar i sin bok, med anledning av att adjektiv sällan 

användes av de yngre barnen, kan det vara av vikt att arbeta med ramsor där adjektiv 

förekommer för att på så sätt bygga upp barnens ordförråd av adjektiv. 

 

Något som inte framkom i observationerna var hur mycket ordet eller användes av 

pedagogerna. Enligt Westerlund (2009) bör meningar med ordet eller undvikas i samtal 

med yngre barn. ”Vill du ha vatten eller mjölk” använder sig Westerlund av som 

exempel. Barn har inte den förståelsen för ordet eller utan väljer det sistnämnda i frågan 

alltså mjölk från exemplet. Detta var inget som framkom i observationerna men kan 

vara viktigt att ha kunskap om i arbetet med yngre barn. 

 

5.2 Metoddiskussion  
Metoderna jag använt mig av är observationer i barngrupp med fokus på förskollärare 

och en intervju med förskollärare, vilket jag anser har fungerat bra. Eftersom det är 

förskollärare jag utbildar mig till känns valet av att ha en frågeställning med fokus riktat 

mot förskollärare givet. Språkutveckling är något som intresserat mig under hela 

utbildningen därför blev det intressant att studera språkutveckling. Att använda sig av 

papper och penna vid observationerna har varit både svårt och lätt. Att se och samtidigt 

anteckna det som sker kan vara svårt om det händer mycket samtidigt. Jag fick skriva 

ned stödord och kortare meningar för att sedan sätta mig direkt efter och sammanfatta 

allt. Efter att ha gjort tidigare intervjuer i utbildningen var valet att använda sig av 

diktafon inte så svårt. I en intervju ska den som intervjuas fokuseras, inte att 

intervjupersonen för anteckningar. Sedan kan det även vara svårt att föra anteckningar 

samtidigt som någon pratar. Att skriva ner en hel intervju efteråt är heller inte så lätt, 

därför föll valet på diktafon. Efter intervjun gjorde jag precis som med observationerna, 

jag renskrev materialet.  

 

En etisk aspekt av att använda papper och penna är att jag som observatör kan välja att 

ta med namn och ålder. I videoinspelningar blir både namn och bild synliga därför har 

jag valt att inte göra det. I ljudupptagning som gjordes i intervjun kan jag som intervjuar 

välja om jag vill att namn ska tas med i intervjun.  

 

5.3 Slutsats 
Det som framkommit i studien är att förskollärare bör föra samtal och tala mycket med 

barn, och att även sjunga och läsa böcker. I alla observationer så talar och ställer 

förskollärarna mycket frågor till barnen, även den intervjuade förskolläraren belyste 

vikten av att tala mycket med barnen. Med yngre barn handlar dialogen mycket om att 

utvidga deras ordförråd med fler ord. Men också som det framkommer i studien, att 



 

15 

 

återupprepa och benämna saker. Yngre barn pekar ofta på saker när de inte har språket, 

förskollärare ska då ge ord på det de pekar och har sin uppmärksamhet på oavsett hur 

många gånger barnet vill att förskolläraren säger det, till sist lär de sig ordet för den 

specifika saken de har uppmärksamhet mot. Att sänka rösttempot och tala i en lugnare 

melodi är något som också framkommit i studien med arbetet kring yngre barns 

språkutveckling. Med att tala långsammare menas då att vänta in barnen. När 

exempelvis en fråga ställs ska barnen ges tid att tänka efter. Som pedagog ska du då inte 

påskynda svaret, utan låta barnet fundera och svara i sitt tempo.  

 

Pragmatik, syntax, morfem och fonologi finns med omedvetet i arbetet med 

språkutveckling. De är alla på ett eller annat sätt byggstenar till ord och meningar. 

Kanske kan det som förskollärare vara bra att vara medveten om dessa byggstenar? 

Pragmatik och fonologi i synnerhet är något som förekommer inom dagens 

förskollärarutbildning. Inom språkdelen på utbildningen tas dessa begrepp upp. Det 

läggs då en grund till dessa begrepp och vilken betydelse de har men kanske ges inte en 

sådan djup insikt i dem som krävs?  

 

Som inledningen börjar kommunicerar redan det lilla spädbarnet med sin omgivning 

genom läten och gester. Att redan där uppmuntra till fortsatt kommunikation är av vikt. 

Det kan göras genom att visa att du förstår barnet, med exempelvis glädje i rösten när 

du som vuxen eller pedagog svarar. Då dagens barngrupper i svensk förskola blir allt 

större är det viktigt att barnen tidigt kan göra sig förstådda. För att de ska kunna göra 

det behöver barn både pedagoger och föräldrar som uppmuntrar dem till att tala, detta 

kan då göras bland annat genom att ställa frågor till dem. Desto mer ett barn talar och 

använder ord, desto mer utvidgas språket och ordförrådet blir större. Så småningom kan 

barnet använda språket på egen hand och kommunicera med andra.  

 

Det har inte framkommit i någon forskning som jag tagit del av hur mycket tecken som 

stöd används i dagens förskola. Men att använda tecken som stöd ger en förstärkning på 

ordet. Som Tisell (2009) påpekar, ser barnet ordet när det tecknas samtidigt som det 

uttalas. Det blir, anser jag, lättare för barnet att lära sig ordet på det sättet.  

 

”Prata, prata, prata” lyder rubriceringen till examensarbetet. Det är ett citat taget från 

intervjun som gjordes i studien. Den intervjuade förskolläraren poängterade att det var 

viktigt att prata mycket med barnen eftersom det främjar deras språkutveckling. Detta 

understryker också mycket av det som framkommit i studien och det som pedagogerna 

gjorde, de pratade mycket med barnen, ställde frågor och på så sätt utvidgade de 

barnens ordförråd och berikade deras språkutveckling.  

 

5.4 Fortsatt forskning 
Barns språkutveckling är något som forskats om under en längre tid. Dock blir 

samhället annorlunda vilket också kräver mer och nyare forskning på området. Detta 

examensarbete är en mindre studie kring förskollärares arbete med yngre barns 

språkutveckling. Därför kan det enligt min mening behöva göras mer djupa och större 

undersökningar med inriktning mot förskollärares arbete med språk. Språkutveckling är 

både djupt och brett, därför behövs det mer forskning på flera olika områden som har 

med yngre barns språkutveckling att göra.  
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Bilaga 1 
 

Till dig som är förskollärare på en småbarnsavdelning. 

 

Du inbjuds härmed att delta i en intervju eller observationsstudie där Du som 

förskollärare har möjlighet att dela med dig av Dina tankar och synpunkter om hur 

förskollärare arbetar med små barns språkutveckling i vardagen.  

 

Studiens övergripande syfte är att undersöka hur förskollärare arbetar med barn i 

åldrarna 1-3 års språkutveckling i vardagliga situationer på förskolan.  

 

I studien avser jag dels att intervjua två förskollärare och dels att observera en 

matsituation och en situation i tamburen när förskollärare agerar tillsammans med 

barnen. Intervjuerna och observationerna är frivilliga. Om Du väljer att delta anpassar 

jag mig till Dig vad gäller tid och plats. Intervjun beräknas ta ca 30 minuter och 

observationerna ungefär 20-30 minuter. Intervjuerna och observationerna planerar jag 

att genomföra under vecka 40-41. Medverkan i studien är frivillig och deltagare i 

studien kan när som helst avbryta sin medverkan.   

 

Studiens resultat kommer sammanställas så att ingen enskild individ eller förskola skall 

vara möjlig att identifiera. Namn och förskola kommer således att avidentifieras i 

rapporten. Intervjuerna kommer att spelas in men endast jag kommer ta del av de 

material som samlas in. När examensarbetet opponerats och lämnats in till Högskolan i 

Gävle kommer allt material att förstöras. Sedvanliga forskningsetiska riktlinjer följs (läs 

mer på www.codex.vr.se). 

 

Resultatet kommer att avrapporteras i form av ett examensarbete vid Högskolan i Gävle.  

 

Jag kommer om några dagar att kontakta dig för att höra om Du har möjlighet att delta.   

 

Med vänlig hälsning 

Christoffer 

Tel  

 

Handledare Högskolan i Gävle:  

Lokal lärarutbildare:   

http://www.codex.vr.se/
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

1. Berätta om din syn kring språkutveckling i småbarns ålder? 

 

2. Hur arbetar ni med språkutveckling på din avdelning? 

 

3. Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

 

4. Beskriv hur du arbetar språkutvecklande i rutinsituationer som exempelvis 

måltidssituationen och hallsituationen? 

 

5. Vilken situation på dagen ser du som mest meningsfull för språkträning? 

 

6. Använder ni speciella metoder för språkinlärning? Om, i så fall vilka?  

 

7. Hur ofta förekommer medveten språkträning på dagarna med barnen? 

  

8. Hur möter du upp barn som inte har det verbala språket? 

 

9. Små barn använder oftast ord som brumbrum istället för bil och pippis istället 

för fågel. Hur bemöter du barn som uttrycker sig så? 

 

10.  Övriga frågor 
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Bilaga 3 
Till alla föräldrar 

 

Jag heter Christoffer och läser min sista termin på förskollärarprogrammet mot 

Högskolan i Gävle. Under den sista terminen skriver jag ett examensarbete om hur 

förskollärare arbetar med små barns språkutveckling i vardagen. 

 

Studiens övergripande syfte är att undersöka hur förskollärare arbetar med barn i 

åldrarna 1-3 års språkutveckling i vardagliga situationer på förskolan. 

 

Jag kommer att göra två observationer där förskollärare agerar tillsammans med barnen. 

En observation kring en måltid och en observation ute i tamburen. Huvudsyftet är att 

studera förskolläraren men när språkutveckling studeras kan även barnens kommentarer 

komma att bli synliga, då jag är intresserad av förskollärarens interaktion med barnen. 

Även barnets ålder kommer att tas med i rapporten. Observationerna kommer att göras 

under vecka 40-41. Vid observationen kommer jag använda mig av papper och penna 

för att föra anteckningar.  

 

Studiens resultat kommer sammanställas så att ingen enskild individ eller förskola skall 

vara möjlig att identifiera. Namn och förskola kommer således att avidentifieras i 

rapporten. När examensarbetet opponerats och lämnats in till Högskolan i Gävle 

kommer allt material att förstöras. Sedvanliga forskningsetiska riktlinjer följs (läs mer 

på www.codex.vr.se). 

 

Resultatet kommer att avrapporteras i form av ett examensarbete vid högskolan i Gävle. 

 

För att ett barn ska få delta i studien måste jag få vårdnadshavarens medgivande till 

detta. Medverkan i studien är frivillig och en deltagare kan när som helst välja att 

avbryta. 

 

Min lokala lärarutbildare heter … och är informerad om uppgiften.  

 

Handledare på Högskolan i Gävle: 

  

Med vänlig hälsning 

Christoffer 

Tel:  

 

Lämnas in senast 22/9 

……………………………………………………………………………………. 

 

Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i en observationsstudie. 

 

Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn deltar i en observationsstudie. 

 

Vårdnadshavare                                                    Vårdnadshavare 

 

………………………….                                     ……………………….. 

 

http://www.codex.vr.se/

