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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Språket är ett av människans viktigaste redskap. Vi har sett under 
verksamhetsförlagd utbildning på olika förskolor, hur viktigt det är att barnen har 
ett språk. Att kunna uttrycka sig och för att kunna förstå andra, är av stor betydelse i 
bland annat leken. 
 
Syfte: Syftet med studien var att belysa hur barns språk stimuleras på förskolan.  
Frågeställningarna är: 

• Hur förs språkutvecklande samtal på förskolan? 
• Hur ser den språkliga miljön ut? 
• Vilka språkliga aktiviteter förekommer? 

 
Metod: Metoden är en kvalitativ metod. 
 
Utifrån vårt syfte och frågeställningar har vi i en fallstudie sökt kunskap genom att 
observera verksamheten på en förskola under en vecka. Genom etnografiskt 
angreppssätt som bygger på fältarbete söker etnografen att följa en verksamhet, 
observera, göra anteckningar och ibland intervjuer, som sedan blir föremål för 
analyser i strävan efter att förstå vad som händer.  
 
Resultat: Resultatet visar att den största språkstimulansen barnen får på förskolan 
är genom samtal. Många samtal sker i leken mellan pedagog- barn och barn- barn. 
Många enskilda samtal fördes också i rutin och omsorgssituationer. Den 
språkaktivitet som planerades av pedagog vi såg mest av, var högläsning. 
Högläsningen skedde vid många olika tillfällen under vår observationsvecka. 
Observationerna visar att pedagogerna använde olika strategier för att utveckla 
språket hos barnen, b la genom bekräftelse och följdfrågor. 
 
Diskussion: Studien visar att barnen får stor språklig stimulans på förskolan. 
Observationerna visar att barnen lär sig mycket av varandra, framför allt i leken. 
Den största språkliga stimulans barnen fick var genom olika samtal mellan 
pedagog- barn och barn- barn. 
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Inledning 
 
 
Språk är kommunikation och det är på den språkliga förmågan som det individuella 
växandet och det sociala livet bygger (Pramling, Samuelsson & Sheridan, 1999). 
Det är också via språket som människan får möjlighet att utveckla identitet, 
gemenskap, kunskap och inflytande. I dagens informationssamhälle har 
skriftspråket fått en oerhört stor betydelse som kommunikationsmedel, för 
överföring, mottagande och bevarande av information (Lindö,1998).  
 
Eftersom språket och dess betydelse för barns utveckling under senare år blivit mer 
uppmärksammat bör det vara en betydande del i förskolans vardag. Undersökningar 
har visat att 20-30 % av barnen i skolan inte når målen i svenska (SOU 1997: 108). 
Det är en stor anledning att börja tidigt med språklig stimulans redan i förskolan. 
 
Vi vill därför undersöka hur barns språk stimuleras i förskolan.  Denna studie vill vi 
göra för vi har under utbildningens gång på vår verksamhetsförlagda utbildning sett 
hur viktigt det är att barn tidigt får språklig stimulans. Enligt Eriksen, Hagtvet 
(2004) är språkforskare eniga om vikten av att barn så tidigt som möjligt möter 
skriftspråket i naturliga och meningsfulla sammanhang. I en sådan miljö får barn 
tidigt idéer om hur och varför man skriver och läser. Att kunna uttrycka sig och att 
bli förstådd är viktiga förutsättningar för att klara sig i livet. Vi har bland annat sett 
under vår verksamhetsförlagda utbildning när konfliktsituationer uppstår att de barn 
som kan uttrycka sig på ett förståligt sätt lättare kan lösa situationen. Även i leken 
har språket en stor betydelse både genom att kunna förstå och kunna uttrycka vad 
man vill och inte vill. Något som också uppmärksammats av oss är att det finns ett 
stort intresse för skriftspråket bland små barn, genom att barnen ”låtsas skriver” och 
”låtsas läser” tycker därför att det är av stor vikt att ta tillvara på detta redan i 
förskolan vilket vi också ser som en av våra uppgifter. Det vi vill är att studera hur 
barns språk stimuleras på förskolan, hur miljön ser ut, och hur den påverkar språket. 
Vi vill också se vilka språkliga aktiviteter som förekommer.  
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Syfte och frågeställning 
 
 
Syftet med undersökningen är att belysa hur barns språk stimuleras på 
förskolan. Enligt läroplanen för förskolan (1998) skall förskolan lägga 
stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra 
och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga 
världen. Frågeställningar är: 
 
•  Hur förs språkutvecklande samtal på förskolan? 
 
• Hur ser den språkliga miljön ut? 
 
• Vilka språkliga aktiviteter förekommer? 
 
 
Bakgrund 
 
 
Språket är människans viktigaste redskap för att förmedla, bearbeta och ta till sig 
begrepp, känslor, tankar och upplevelser. Förutom det talade språket använder vi 
skriftspråk och kroppsspråk i vår kommunikation. Till talspråket räknas joller, rytm, 
tonfall, berättande, samtal, dramatisering, problem- och konfliktlösning. 
Skriftspråket är all text i tidningar, böcker, det egna skrivandet och läsandet. I 
kroppsspråket inräknas minspel, kroppshållning, röstlägen, gester, blickar, skratt 
och gråt. Hit räknas även dans, rytmik och mimik (Granberg, 1998). 
 
I följande kapitel beskrivs olika teorier om språkutveckling hos barn, sedan följer en 
beskrivning av språkligmedvetenhet. Därefter kommer miljöns betydelse för 
språket. Vidare följer en beskrivning på språkutvecklande samtal och aktiviteter. 
Till sist följer en beskrivning av lekens betydelse för språket. 
 
Teorier om språkutveckling 
 
Det finns olika teorier som försöker beskriva och förklara barnets språkutveckling. 
 
I slutet av 1950- talet formulerade Skinner utifrån den behavioristiska synen en 
modell för barns språkutveckling, där han antog att barnet lärde sig språket genom 
social förstärkning och genom imitation. Han ansåg att det gensvar barnet får i sina 
försök att kommunicera har stor betydelse. Vidare menar han att respons och 
stimulans är väldigt viktigt vid inlärning. Behavioristerna förklarar språkutveckling 
på två sätt: 
 

1. Barn lär sig först ett ord i en situation och sedan ordets innebörd, ett 
exempel kan vara att ett barn övar olika ljudkombinationer och säger ma-
ma-ma när mamma är i närheten. Mamma blir då glad och visar med ett 
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leende. Barnet får då mycket positiv respons och vill då pröva mer 
ljudkombinationer. 

 
2. Barnet lär sig ord genom att de ser ett föremål samtidigt som de hör ett ord 
och kopplar då samman dessa. Ett exempel är pappa och Lena leker med en tåg, 
pappa säger ”tåg, tut-tut-tåg”. Barnet får då stimulans. Lena tar tåget: ”tåg !”. 
Lena ger respons till vad pappa sagt. Pappa ler då och säger: ”Ja tåg. Vad duktig 
du är!”. Pappa förstärker det Lena sagt (Svensson,1998).                 
 
 

En kritik mot denna teori är att det inte går att förklara barns språkutveckling enbart 
som ett resultat av miljön. Svensson (1998) menar att barnet knappast kan få 
förstärkning på allt de säger. Språkutvecklingen kan heller inte i huvudsak vara 
fråga om upprepning och imitation. Då skulle inte barn kunna bilda meningar som 
de aldrig hört. 
 
Mot denna teori argumenterade Chomsky, 1959 som i stället hävdade den 
nativistiska uppfattning som bygger på att barnets språkförmåga skulle vara helt 
genetiskt, arvsmässigt, betingat. Vidare menar nativisterna att språkutvecklingen 
sätter i gång nästan automatiskt. Hjärnan är konstruerad så att individen är 
förprogrammerad att lära sig tala. Nativisterna menar att människan föds med 
språktalang. De pedagogiska konsekvenserna av det behavioristiska synsättet blir 
att språklig stimulans är väldigt viktigt (Söderberg, 1979).  
 
De teorier som i dag till stor del påverkar forskning om språk är de som också tar 
hänsyn till barnets kognitiva utveckling. Två av de mest framträdande förespråkarna 
för detta synsätt är Jean Piaget och Lev Vygotsky. Förhållandet mellan Piaget och 
Vygotsky har ibland beskrivits som motsättningsfullt, i stället kan man se dem som 
två storheter som formar olika sidor av barns utveckling (Eriksen Hagtvet, 2004). 
Deras teorier är de som haft störst påverkan på uppfattningar om språkutveckling. I 
båda teorierna lyfter man fram växelverkan mellan arv och miljö, dock med den 
skillnaden att Piaget betonar arvet och Vygotsky betonar barnets språkliga miljö. 
De menar att erfarenheter leder till kognitiv utveckling och den kognitiva 
utvecklingen leder sedan till språklig utveckling och till ett språkligt samspel. Det 
språkliga samspelet leder sedan i sin tur till ytterligare kognitiv utveckling och på så 
sätt blir barnets tanke en hjälp för barnet att utveckla språket. Ett exempel är Ted ett 
år som har erfarenheter av att pappa pratar i telefon. Han har en låtsas telefon och 
leker med den genom att hålla den intill örat utan att prata. Detta är en aktivitet och 
symbolisk handling. På detta sätt bearbetar han vad han ser men inte riktigt förstår. 
Barnets förmåga till att symbolisera är en förutsättning för språkinlärning. Så 
småningom lär sig barnet att ersätta fler handlingar till verbala uttryck. Piaget och 
Vygotsky anser vidare att de sociala erfarenheter barnet gör under sina första 
levnadsår är mycket viktiga för språkutvecklingen (Eriksen Hagtvet, 2004).  Detta 
betonar också Björk & Liberg (1996) som skriver att det är i den sociala samvaron 
med andra samt mötet med dem som kan mer, som barnet ska ges möjlighet att 
både på egna och andras villkor få utvecklas och växa. Vygotsky (Björk  & Liberg, 
1996) poängterar särskilt vikten av lärarens undervisande roll, eftersom läraren är 
den som genom barnets lärande medvetet kan bidra till denna utveckling. 
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I Svensson (1998): Eneskär, Johansson & Svensson (1990) är Jerome Bruner en 
annan forskare som tagit intryck av både Piaget och Vygotsky, men han lägger stor 
vikt vid den sociala miljön. Bruner har studerat hur människan lär sig av andra, han 
har då visat på hur viktigt det är att vuxna stöder och hjälper barn så att de klarar 
aktiviteter som är så pass svåra att de inte klarar av det på egen hand.  Jerome 
Bruner har studerat samspelet mellan barn och vuxna vid högläsning. Han fann då 
att högläsning utgör speciellt gynnsamma situationer för språkutvecklingen. Vidare 
menar Bruner att högläsning ger upplevelser av språket som är kopplat till dåtid, 
nutid och framtid. Det är dessutom väldigt fantasirikt och högläsning påverkar 
ordförrådet positivt. Söderberg (1982) framhåller några viktiga principer för hur 
barnet erövrar språket. Ett barn lär sig det talade språkets när det sker i samspel där 
språk och handling har en funktion. Barnet utvecklar sitt språk genom att använda 
det i konkreta och begripliga situationer där orden får sin betydelse av 
sammanhanget. Hon betonar också att barn själva upptäcker språkets inre struktur. 
Även Berk (1994) menar att när den vuxne använder språket för att stödja ett barn 
att utföra en uppgift, införlivar barnet spontant språket med sitt agerande. Så 
småningom kan barnet aktivt använda detta språk som stöd för sitt eget utforskande  
(Lindö, 1998). 
 
Enligt Lindö(1998) har barn i åldern två till fem år  en genuin förmåga att ta till sig 
språkets grammatik. Att ta tillvara på denna period hos småbarnet är därför oerhört 
viktigt för den fortsatta språkutvecklingen. Omfattande forskning pekar på att 
bristsituationer i språkutvecklingen under de första levnadsåren aldrig kan 
kompenseras helt (Lindö, 1998).  
 
Språklig medvetenhet 
 
 
Forskning har kunnat visa att träning i språklig uppmärksamhet leder till bättre läs- 
och skrivutveckling och att just tidig insats är av stor betydelse, när det gäller att 
stimulera den språkliga medvetenheten. Exempel på detta är sång, rytmik, 
högläsning samt samtal.(Lindgren & Modin, 1994; Granberg, 1998;Svensson, 
1998). 
 
 
Språklig medvetenhet kan delas upp i fyra olika delar: 

 Den fonologiska medvetenheten, som berör de olika språkljuden 
 Den syntaktiska medvetenheten, som handlar om satsbyggnad 
 Den morfologiska medvetenheten, som handlar om orden 
 Den pragmatiska medvetenheten, som handlar om vad som menas 

 
 Den fonologiska medvetenheten utvecklas gradvis genom rim och ramsor, genom 
att lyssna på hur orden låter och träna sig att dela upp ord i stavelser och sätta 
samman stavelser till ord. 
 
Den syntaktiska medvetenheten utvecklas också spontant i samspel mellan barn och 
vuxna. Genom enklare övningar och lekar uppmärksammas barnet på språkets 
regler och får en medvetenhet om hur språket är uppbyggt. 
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Den morfologiska medvetenheten utvecklas spontana samtal och genom lek med 
språket. Genom att lyssna på korta meningar och upprepa förstärks barnets 
språkkänslor. 
 
Den pragmatiska medvetenheten är inte så utvecklad hos förskolebarn. Barn tolkar 
ofta det sagda bokstavligt. Det är viktigt att samtala mycket med barnen, 
uppmärksamma dem att tänka efter, reflektera och fråga när de inte förstår. 
 
Att ofta och regelbundet läsa högt för barnet och så småningom tillsammans med 
barnet reflektera över det lästa, ger goda möjligheter för barn att utvidga sitt 
ordförråd. Språklig medvetenhet är en viktig förutsättning för en lyckad läsinlärning 
(Lindgren & Modin, 1994). Enligt Björk och Liberg (1996) har det visat sig att 
barngrupper som kommer till skolan som tidigare gått på förskolor där man 
medvetet visat på skriftspråkets funktion finner man de flesta läsarna och dem som 
kommit längst i läs- och skrivutvecklingen, medan de barn son har gått i 
förskolegrupper där man inte har inbjudit barnen att delta i funktionella 
skriftspråkliga aktiviteter har generellt inte alls samma beredskap. 
 
 
Miljöns betydelse för språket 
 
 
Forskning av Eriksen Hagtvet (2004) visar att en stimulerande miljö är definitivt en 
förutsättning för att mer avancerade språkliga färdigheter ska kunna utvecklas. 
Vidare menar de att språkforskare också är eniga om vikten av att barn så tidigt som 
möjligt möter skriftspråket i naturliga och meningsfulla sammanhang. I en sådan 
miljö får barn tidigt idéer om hur och varför man skriver och läser. Lindö (1998) 
menar att genom att anknyta till vardagen tar barnen till sig de skrivna orden på 
samma sätt som vid talspråksinlärning. 
 
Miljön spelar också stor roll för den kognitiva utvecklingen. De pedagogiska 
konsekvenserna av Piagets teori blir att barn måste få rika möjligheter till att vara 
aktiv, och utforska sin omvärld. De måste också återuppliva och härma i sina lekar. 
Björk och Liberg (1996) betonar betydelsen av olika material som är inbjudande för 
att barnen ska bli stimulerade till skapande. Det är under skapande aktiviteter som 
barn får öva motorik, koordination, iakttagelseförmåga och koncentration på ett 
lustfyllt sätt. De tränar handens och fingrarnas finmotorik, koordination av ögon 
och handrörelser samt deras koppling till hjärnan. Detta utvecklar barns språk, skrift 
och bildmedvetande samt ger dem nödvändiga erfarenheter inför kommande läs- 
och skrivinlärning (Granberg, 2001). 
 
För att talförmågan ska utvecklas normalt måste barnet ha väl fungerande muskler i 
talorgan, bra hörsel och syn. Förutom dessa fysiska förutsättningar måste barnet 
vistas i en stimulerande miljö och ha engagerande vuxna omkring sig (Granberg 
(1998); Ekström och Godeè 1984). Forskning pekar på att det är i den sociala 
samvaron med andra, samt i mötet med dem som kan mer, som barnet ges möjlighet 
att få växa som individ. (Björk och Liberg, 1996) 
 
Enligt Ekström och Godeé (1984) påverkar den yttre miljön barns möjligheter att 
bli och förbli nyfikna, inspireras och våga pröva. De menar att barn är beroende av 
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sina kända miljöer inne och ute på gården för att rollekarna ska kunna utvecklas dag 
från dag. Vidare betonar de betydelsen av att göra skriften synlig och begriplig för 
barnen genom att låta dem leva i en textrik miljö, där ordbilder och texter har en 
vettig funktion och vänder sig direkt till barnen. Vikten av detta betonar även 
Granberg (1996) som skriver att barnen tidigt får stifta bekantskap med det skrivna 
språket. Granberg menar att barnen utvecklar språket genom att samtala om 
berättelser och sagor. Det ger nya erfarenheter och stimulans för fantasin och skapar 
nyfikenhet inför det skrivna språket.   
 
Språkutvecklande samtal och aktiviteter 
 
 Barns språk, det muntliga såväl som det skriftliga, utvecklas och växer på detta sätt 
fram i sociala situationer med kamrater och vuxna, i det vardagliga och funktionella 
sammanhang och i leken (Pramling,Samuelsson & Sheridan,1999). Talspråkets 
utveckling är beroende av samspelet med omgivningen, vilket förutsätter att barn i 
förskolan omges av vuxna som stödjer och underlättar barns språkande och samtalar 
med barn för att de vill detta. För att barn skall få kunskap om och förståelse för 
olika språkformers betydelse och funktioner är det viktigt att barnet är en jämbördig 
samtalspartner. Detta menar Anward (1983) är den viktigaste nyckeln till en positiv 
språkutveckling. 
  
Enligt Granberg (1996) är en grundläggande förutsättning för att barnets språk ska 
utvecklas att barnet får en positiv upplevelse av kommunikation. Det är oerhört 
viktigt att lyssna och försöka förstå vad barnet menar och vad det vill, ibland bara 
genom att peka. Pedagogerna ska verbalisera barnets ordlösa budskap. Pekar barnet 
på mjölken, så svarar man jasså du vill ha mer mjölk. På så vis sätter man ord på 
barnets budskap, barnet ges ett språk. 
 
Forskning har länge framhållit de första levnadsårens betydelse för senare läs- och 
skrivinlärning. Resultat från studier från olika delar av världen visar att det finns 
många belägg för misslyckande i läsning som beror på dålig stimulans av språkliga 
färdigheter som lyssnande, talande, ordförråd och begreppsförståelse just i de tidiga 
åren av barns liv (Lindö, 1998). 
 
 
Även Ragnhild Söderberg (1982) poängterar att alla barn före tre till fyra års ålder 
borde få många tillfällen varje dag att samtala med en engagerad vuxen enskilt för 
att barn redan från födseln lär sig språket i dialog med en engagerad vuxen. 
Granberg (1996) betonar vikten av att låta barnen berätta färdigt utan stress och att 
vuxna bör lyssna mer på innehållet i det som sägs än hur det sägs. Barnet måste få 
uppleva att det lönar sig att tala. Många undersökningsresultat tyder på att all 
utveckling är beroende av att pedagogen har en varm relation till barnen. Barns 
utveckling är i hög grad beroende av det språkliga samspelet mellan både barn-barn 
och barn- vuxna. Ju bättre relation desto lättare får barnen att utvecklas, stärka 
självkänslan och förstå sig själv (Kärrby, 1992 ; Granberg, 1996). 
 
 
Rutinsituationer som finns på förskolan har ett stort värde för utvecklingen av 
språket. Samlingen är ett naturligt forum för att samtala om barnens tankar,  
upplevelser och dagens planering. Samtal varvat med sånger, ramsor och språklekar 
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är exempel på återkommande lustfyllda aktiviteter som stärker självkänsla och 
språkande (Lindö, 1998). I samlingen får barnet både social och språklig träning 
genom att motta instruktioner och information i grupp, lyssna och lära av andra, 
disciplinera sig och vänta på sin tur, våga ta och behålla ordet och socialiseras in i 
ett kollektivt samspel (Rubinstein Reich, 1996,Lindö, 1998). Under samlingen kan 
pedagogen träna barnen i samtalets konst och uppmärksamma dem på hur man 
ställer frågor, avslutar och kan stödja talaren genom att ge respons (Lindö, 1998).  
 
Det är i leken, viktigt att stimulera till språklig medvetenhet, då lotsas barnet på ett 
mjukt sätt in i språklandet och får en grund att stå på inför kommande läsinlärning. 
Många barn börjar ”lekskriva” på förskolan redan tidigt och kan på egen hand 
utveckla läs- och skrivförmågan i förskolan. Försök visar att barn med hjälp av 
kompetenta vuxna kan utveckla en avancerad förmåga att uttrycka sig både i text 
och bild (Kärrby, 1992). I olika lekar tränas syn, hörsel, känsel, luktsinne, 
balanssinne och muskelsinne. I utomhuslek under olika årstider utvecklas t ex. 
tidsbegreppet. I leken inomhus får barnet rumsliga upplevelser, lär sig bedöma djup, 
avstånd och storlek. Dessa upplevelser är förknippade med språket (Lindö, 1998). 
Många forskare betonar lekens betydelse för barnets språkutveckling och förmåga 
att kommunicera med andra (Lindö, 1998).  
 
Alla omsorgs situationer ger utomordentliga tillfällen till nära kontakt och 
kommunikation mellan pedagog och barn. Genom att dessa situationer görs 
lustbetonade och att pedagogen svarar på barnens kroppssignaler och pratar med 
barnen om det som händer och knyter ord direkt till handling stimuleras barnen att 
kommunicera. De får ord- och språkförståelse och stimuleras att själva börja 
använda ord (Granberg, 1996). Vidare menar Granberg att det är viktigt att möta 
barnet med ord för handlingar. Det vill säga att prata och beskriva det man gör: nu 
ska vi byta blöja. Först tar vi av strumpan och så andra strumpan. Även barnets eget 
beteende bör verbaliseras: Jaha, nu bäddar du ner dockan i sängen. Ska hon sova? 
Genom att ta in situationen där språket ingår, förstår de vad som sägs långt innan de 
själva kan uttrycka sig i ord, t ex. ”nu tar vi på lilla tröjan”, och barnet möter med 
armen. Det upplevda lagras som minnesbilder, som ligger till grund för talet 
(Ekström & Godee´, 1984). Vidare menar de att förmågan att uppleva med sinnen, 
känslor, rörelse och språk utvecklas tillsammans. Sinnesupplevelser ger impulser 
till rörelser och ger upphov till ett mer varierat språk. När barnen rör sig inne och 
ute skaffar de sig nya sinnesupplevelser, som ger nya tankar, minnen och ord. 
 
 
Lekens betydelse för språket 
 
Rolleken är en viktig form av fantasilek där barn kan ta efter ett annans väsen eller 
egenskaper eller en annan person. Barn som leker rollekar koncentrerat, skiftar 
påfallande lätt uppmärksamhetsfokus mellan verklighet och fantasi. Under senare år 
har rollekens skriftspråkstimulerande möjligheter betonats. Vygotsky framhöll b la 
rollek som en arena för att utveckla ett representerande språk, till exempel genom 
att föremål och personer tilldelas ”roller” som får symbolisera saker och händelser i 
det verkliga livet (Eriksen Hagtvet, 2004). Enligt Kärrby (2004) är det genom att 
tidigt, i leken, stimulera till språklig medvetenhet, då lotsas barnet på ett mjukt sätt 
in i språklandet och får en grund att stå på inför kommande läsinlärning. Många 
barn börjar ”lekskriva” på förskolan redan tidigt och kan på egen hand utveckla läs- 
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och skrivförmågan i förskolan. Försök visar att barn med hjälp av kompetenta 
vuxna kan utveckla en avancerad förmåga att uttrycka sig både i bild och text.  
 
Lindö (1998) menar att barn i olika lekar tränar syn, hörsel, känsel, luktsinne, 
balanssinne och muskelsinne. I utomhuslek under olika årstider utvecklas t ex. 
tidsbegreppet. I leken inomhus får barnet rumsliga upplevelser, lär sig bedöma djup, 
avstånd och storlek. Dessa upplevelser är intimt förknippade med språket. Vidare 
skriver Lindö (1998) att många forskare betonar lekens betydelse för barnets 
språkutveckling och förmåga att kommunicera med andra.  
 
Ett skäl till att lek är viktig för den pedagogiska verksamheten är att man kan se att 
barn gör erfarenheter i leken, utforskar, prövar och använder fantasin på ett sådant 
sätt att de lär känna sig själva och utvecklar självtillit. De får också enligt Lillemyr 
(2002) erfarenheter av att klara av utmaningar och får färdigheter i att kommunicera 
och förhålla sig till andra. Vidare betonar Lillemyr (2002) att leken är social och  
fungerar som en arena för kommunikation och är helt centralt i en barngrupp, 
eftersom samspelet i leken utvecklar barn inom alla områden, exempelvis socialt 
och kognitivt. 
 
Pramling Samuelsson (2003) poängterar att i läroplanen framhålles  att barn måste 
få möjligheter att vistas i en miljö som sprudlar av glädje, samhörighet, lek, 
kommunikation och lärande i en ”samklang”. I en sådan miljö kan man se hur barn 
lär genom att diskutera, argumentera och utforska varandras idèer och tankesätt. 
 
  
Metod 
 
Val av metod 
 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i form av ostrukturerade 
observationer, som ofta används i utforskande syfte för att man ska kunna inhämta 
så mycket information som möjligt kring ett visst område (Patel & Davidson, 
1994). Genom att använda oss av kvalitativa observationer har vi möjlighet att på 
ett genuint sätt få en inblick i hur barns språk stimuleras på förskolan. 
 
Urval 
 
Observationerna kommer att göras på en förskola där en av oss tidigare har gjort 
verksamhetsförlagd utbildning, valet gjordes på grund av att vi lättare skulle kunna 
kontakta förskolan ifall vi senare ville komplettera med mer observationer eller intervjuer. 
Vi tror också att det underlättade för barnen med en känd observatör.  Avdelningen är en ett 
till femårsavdelning med sammanlagt tjugo barn och fyra pedagoger. Förskolan ligger mitt 
inne i ett bostads område i en mindre stad. Förskolan består av fem avdelningar och gården 
är delad i två delar. Gården är stor och består av mycket ytor och buskage. 
 
 
Instrument  
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För att få svar på frågeställningar och syfte valdes en kvalitativ forskningsmetod i 
form av ostrukturerade observationer. En kvalitativ metod handlar om hur man skall 
karaktärisera något; gestalta något. (Starrin & Svensson, 1994). 
 
Innan observationerna utfördes fanns det några frågor att ta ställning till: 
 

• Vad är det som ska observeras 
• På vilket sätt ska vi registrera observationerna 
• Hur ska vi som observerar förhålla oss 

 
I vår etnografiska fallstudie valde vi att vara icke deltagande observatörer, vår roll 
var att observera och där skulle vi befinna oss utanför det aktuella skeendet. Vår 
närvaro kan till en början eventuellt påverka individerna så deras beteende 
förändras, så därför kan man medvetet vara lite avvaktande till en början med 
observationerna (Patel & Davidson, 1994). 
 
Valet av denna metod  gjordes för att kunna studera beteenden och skeenden i ett 
naturligt sammanhang (Patel & Davidsson, 1994). 
 
 
Genomförande  
 
Studien startade upp med en personlig kontakt med den utvalda förskola och 
frågade om de skulle vilja ställa upp på att vi kom och gjorde observationer under 
en veckas tid. Innan undersökningen togs ytterligare en kontakt per telefon, strax 
innan vi skulle komma ut talade vi om vilken dag vi skulle komma och besöka dem. 
Första dagen vi kom dit hängde vi upp en informationslapp som berättade varför vi 
var där för föräldrar och övrig personal. Denna första dag talade vi även noga om 
vad vi skulle observera och att forskningen är konfidentiell vilket betyder att privata 
data som identifierar undersökningspersonerna inte kommer att redovisas (Kvale, 
1997). Vi använde oss av observationer, samtidigt som observationerna utfördes 
skrev vi ner det som såg. Korta anteckningar med nyckelord fördes i varsitt block, 
som vi tog för vana att en stund varje dag sätta oss ner och skriva rent tillsammans. 
Om observationen pågår under en längre sammanhängande period kan det vara 
nödvändigt att observatören var eller varannan timme drar sig tillbaka för att göra 
mer utförliga noteringar (Patel & Davidson, 1994). Under observationerna försökte 
vi befinna oss avsides i de olika rummen på förskolan och utanför det aktuella 
skeendet.   
 
 
Etiskt ställningstagande 
 
Pedagogerna informerades på förskolan om undersökningens generella syfte, och 
hur undersökningen var upplagd i stort. Informerat samtycke innebär också att 
undersökningspersonerna deltar frivilligt (Kvale, 1997). 
Det gjordes klart för pedagogerna att allt material skulle slängas när studien var 
färdig. I en etnografisk tradition blir den etiska aspekten särskilt uppenbar. 
Standardmetoden är att anonymisera individer och platser så att de inte kan 
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identifieras (Starrin & Svensson, 1994). Pedagogerna erbjöds ett exemplar av 
studien när den är färdig. 
 
Bearbetning och analys 
 
Bearbetningen av observationerna har skett gemensamt. Detta minskar risken för en allt för 
ensidig, förenklad eller starkt vinklad tolkning av materialet (Kvale, 1997).  
 
Allt material tolkades och bearbetades gemensamt, därefter lästes den insamlade  
datan igenom. Vi skrev rent allt material i ett ordbehandlingsprogram i storlek 
fjorton för att man ska ha bättre överblick i det man har skrivit. När man går in i 
materialet för att analysera det gäller det att söka fram alla handlingar, utsagor och 
sekvenser som rör det undersökningen söker svar på (Starrin & Svensson, 1994). 
Enligt Backman (1998) kan analysmomentet i det kvalitativa förfarandet underlättas 
av en viss strukturering (tematisering eller kategorisering). Vi delade in vårt 
material under tre olika kategorier: språkutvecklande samtal, språklig miljö och 
språkliga aktiviteter. Efter varje observationstillfälle har det kontinuerligt förts 
samtal oss emellan. Vid en ostrukturerad observation består observatörens 
registrering ofta i att skriva ner nyckelord (Patel & Davidsson, 1994)  
 
Tillförlitlighet 
 
Validiteten på resultatet syftar på om det har getts en sann bild av det som 
undersöks. Den korta undersökningsperioden kan ha påverkat resultatet, hade det 
funnits mer tid att observera skulle kanske resultatet ha blivit bredare. Trots att båda 
är oerfarna observatörer bedöms dock att tillförlitligheten har stärks av att vi hela 
tiden har varit två som har gjort observationer och antecknat vad vi har sett.  
Vår närvaro och pedagogernas vetskap om vad studien handlar om kan ha påverkat 
pedagogernas beteende. Möjligt är att pedagogerna varit extra mycket med i leken, 
läst böcker oftare än vanligt för barnen.  
 
 
Resultat 
 
 
Syftet med studien var att titta på hur språket stimuleras i förskolan. Vi har varit 
på en förskola under fem dagar och gjort observationer. Vi koncentrerade oss på 
tre olika faktorer: hur förs samtal? hur ser den språkliga miljön ut? vilka  
språkliga aktiviteter förekommer?  
 
 
Gruppsamtal i förskolan 
 
Observationer visar att på denna förskola har de samling vid två olika tillfällen, 
en fruktsamling då barnen samlas på stora mattan och sitter tillsammans och äter 
frukt. Denna andra samlingen har de precis innan lunchen då de också sitter på 
stora mattan. 
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Samtal riktade till de äldre barnen 
 
Under fruktsamlingen fördes samtal kring vad det var för frukt. Ett exempel på 
hur pedagogerna bekräftade det barnen ville var när ett litet barn två år satt  och 
sa äpple, äpple, äpple, tills pedagogen vände sig mot barnet och bekräftade ” ja 
titta du har ett äpple, du har ju  börjat tycka om det”. 

 
Återkommande samtal var vad det var för väder ute och vilka kläder man skulle 
ha på sig. I samband med att de skulle få gå till tamburen och ta på sig kläder, 
gavs barnen instruktioner för att få gå. Ett exempel var: ”alla som har ett skärp får 
gå”, barnen lyssnar och tittar på sig själva, ett barn säger då: ”fröken är det här ett 
skärp?” pedagogen svarar och bekräftar ”ja det är ett skärp så du får gå”. Ett annat 
exempel var att alla som hade blåa sockar fick gå. Ett barn tre år reste sig och 
gick, pedagogen sa då: ”nä du får inte gå du har inte blåa sockar du har rosa”. 
Barnet sätter sig igen och väntar. 
 
Något vi lade märke till var att uppgifterna var riktade till de äldre barnen. De 
yngre barnen kunde inte färger och verkade inte förstå vad de skulle göra. 
 
Under den samling som hölls innan maten efter utelek satt barnen också på den   
stora mattan. En av pedagogerna hade huvudansvaret och höll i samlingen.    
Pedagogen inledde ofta med lite korta frågor om vad de gjort ute eller om det var 
skönt väder. Dessa frågor upplevde vi var riktade till de äldre barnen. Några 
gånger fick barnen berätta om det hänt något särskilt eller om de gjort något. Ett 
exempel var när två av barnen hade varit på en resa och fick berätta om detta för 
de andra. Pedagogen ställde frågor och vid detta tillfälle tillfrågades endast det 
äldre barnet som var fem år om hur det varit. Det yngre barnet tre år blev inte 
tillfrågad alls. 
 
Vid varje samlingstillfälle sjöngs sånger ackompanjerade av gitarr   
Sångerna var nedskrivna på små kort tillsammans med en passande bild ex. en 
ekorre till ekorr´n satt i granen. Ett barn fick dra ett kort som pedagogen höll med 
baksidan fram. Pedagogen frågade vad han/ hon såg och om barnet kunde lista ut 
vad det var för en sång. En annan dag fick barnen istället ta upp en figur ur en 
påse. Ett exempel var ett barn som drog upp ett tåg, pedagogen frågade då: ” vad 
kan det vara för en sång tror du” barnet svarade: ”det är tingeling” pedagogen sa: 
”ja just det är tingeling och tåget går”. 
Varje dag stördes samlingen av den kommande matvagnen som drogs genom 
rummet.  
 
Kommentar 
 
Observerationerna visar att det under samlingen oftast var korta samtal, 
pedagogen frågade och barnen svarade på frågan till t ex var det skönt ute? Det vi 
lade märke till var att pedagogerna nästan alltid vände sig till de äldre barnen och 
att de yngre barnen i stort sett inte fick någon positiv uppmärksamhet. De yngre 
barnen fick ofta tillsägelser att sitta still och vara tysta och lyssna. Samlingarna 
bestod varje dag av sånger som ackompanjerades med gitarr. Sångerna valde 
barnen och det var på olika sätt, exempel på detta var sång kort med text och bild. 
Enligt Lindö (1998) är språkforskare eniga om vikten av att barn så tidigt som 
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möjligt möter skriftspråket i naturliga och meningsfulla sammanhang. I en sådan 
miljö får barn tidigt ideér om hur och varför man skriver och läser. Berk (1994) 
menar att när den vuxne använder språket för att stödja ett barn att utföra en 
uppgift införlivar barnet spontant språket med sitt agerande. Så småningom kan 
barnet aktivt använda detta språk som stöd för sitt eget utforskande. 
 
 
Samtal riktade till hela barngruppen 
 
 
Ett annat exempel på gruppsamtal var vid måltiderna. Lunchen åts i tre olika rum 
med en pedagog vid varje bord tillsammans med fem-sex barn. Måltiden inleddes 
med en gemensam ramsa som återkom varje dag. Observationerna visade att det 
fördes många samtal kring bordet både mellan pedagogen och barnen och barnen 
sinsemellan. Samtalsämnena bestämdes av både barn och pedagog. Ofta kunde vi 
se att pedagogerna bad barnen utveckla det de berättat genom att ge följdfrågor. 
Pedagogerna förde in de övriga barnen i samma samtal genom att ställa frågor till 
dem också. Detta ledde till att alla barnen kring bordet var oftast delaktiga i alla 
samtal. Ett exempel på detta var en dag när ett barn hade varit på kalas dagen 
innan och började prata om det. Pedagogen ställde frågor som vilka var det på 
kalaset? Var det många? Vad hade du köpt i present? Vad fick ni att äta? Osv. 
Pedagogen frågade de andra kring bordet om de varit på kalas. 

 
Vidare kunde vi se hur pedagogen förde in rim ord och förklarade vad det var i ett 
naturligt sammanhang. Denna dag serverades det soppa och pedagogen sa soppa-
loppa det rimmar. Hon förklarade för barnen vad ett rimord är och frågade sedan 
om de kunde komma på något rimord. Alla barnen började rimma paj-kaj-haj osv. 
Ett annat exempel på när de lekte med språket i samband med måltiden var när ett 
barn frågade de andra kring bordet om de kunde gissa vad hon skulle få imorgon. 
Hon sa det börjar på p. De andra barnen började gissa och svarade tex. ”boll 
flickan som frågat svarade att ”nä det är ingen boll, det börjar ju på b”. Och så 
fortsatte de att diskutera. 
 
Något vi under våra observationer kunde se var exempel på hur pedagogerna gav 
barnet ord till vad det gjort ett exempel var när pedagogen frågade ett av barnen 
som är ett år om det var roligt att gunga ute. Barnet log och visade med 
ansiktsuttryck att det tyckte om det. Pedagogen hjälpte barnet att uttrycka sig 
genom att säga” ja det ser jag att du tyckte var kul”. 
 
Kommentar 
 
Under våra observationer kunde vi tydligt se att det fördes många olika slags 
samtal under måltiden och att pedagogerna tog tillvara på vad barnen sa och 
följde upp det med följdfrågor. Pedagogerna såg till att alla barn var delaktiga och 
med i samtalet, de allra yngsta barnen som inte kunde prata, hjälpte pedagogen 
till och bekräftade t ex. när det nickade eller visade med ansiktsuttryck vad 
han/hon tyckte. Detta stämmer väl överens med det Granberg(1996) skriver att 
pedagogerna ska verbalisera barnets ordlösa budskap, och att en grundläggande 
förutsättning för att barnets språk ska utvecklas är att det får en positiv upplevelse 
av kommunikation. 
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Enligt Björk och Liberg (1996) är det i den sociala samvaron med andra samt i 
mötet med dem som kan mer, som barnet ges möjlighet att växa och utvecklas. 
 
 
Enskilda samtal 
 
Under våra observations dagar kunde vi se att vid olika omsorgssituationer fick 
de yngre barnen många enskilda samtal. Vid av och påklädning till exempel 
uppstod många samtal, ett exempel var att pedagogen sa till ett barn: ”i dag 
regnar det, då måste du ha dina galonbyxor på dig”, ett annat exempel var: ”nu tar 
vi på dig gummistövlarna”. Genom att man knyter ord till handling stimuleras 
barnen att kommunicera (Granberg, 1996). 

 
Vidare ett exempel på enskilda samtal främst med de yngre barnen var vid 
toalettbesök eller blöjbyten. Det vi observerade under dessa dagar var att en 
pedagog tog ett barn i taget med sig till toaletten. Här fick barnen åter enskilda 
samtal med pedagog. Ett exempel på detta var när ett barn skulle prova att sitta på 
pottan, pedagogen samtalade med barnet under tiden barnet satt på pottan. Hon 
frågade: ”har det kommit något kiss? ” barnet svarade: ” nä…, jo nu, titta” 
pedagogen svarade och bekräftade det barnet sade: ” ja titta, nu kom det kiss, vad 
duktig du är”. 
 
Vid ett annat tillfälle bytte en pedagog blöja på ett barn. Vi kunde iaktta att 
pedagogen hela tiden beskrev sina handlingar genom att prata om vad de gjorde. 
Ett exempel var vid ett tillfälle när pedagogen sa till det lilla barnet som låg på 
skötbordet att: ” nu ska vi byta blöja, sedan ska du få en ny torr blöja på dig. Det 
blir skönt, oj nu åkte strumpan av, den får vi sätta på foten igen”. 
 
Kommentar 
 
I vår studie kunde vi se att just i dessa situationer blev de yngre barnen 
prioriterade med bekräftelse och uppmärksamhet. Granberg (1996) betonar att 
alla omsorgssituationer ger utomordentliga tillfällen till nära kontakt och 
kommunikation mellan pedagog och barn. Det stämmer väl överens med vad vi 
observerade i vår studie. Vidare poängterar Söderberg (1982) och Granberg 
(1996) att det är viktigt att möta barnet med ord för handling. 
 

 
Samtal vid utevistelse 
 
Under de dagar vi var där fick barnen sätta potatis och morötter. Pedagogen 
berättade för barnen hur man gör när man planterar. Ett exempel på samtal är när 
ett barn vill plocka blommor på en buske, pedagogen förklarar att de ska sitta 
kvar på kvisten och i stället kan de plocka maskrosor för att det är ett ogräs, ett 
barn frågade då vad ett ogräs var för något, pedagogen berättar ordet för barnet. 
Ett annat exempel är när barnen ska så blomfrön. Innan de sår fröna frågar 
pedagogen var någonstans i landet det skulle passa bra att så, barnen kommer 
med olika förslag till exempel lite mer frön i hörnet av landet. 
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Ett barn ville gunga men fick inte det på grund av att han skulle bli trött, 
pedagogen visar detta med kroppsspråk, att han somnar om han gungar. 
Vid gungorna såg vi under våra observationer att de äldre barnen samtalade 
mycket med varandra samtidigt som de gungade. Här höll sig också oftast 
pedagogerna, då de yngre barnen gungade mycket. Under tiden pedagogerna 
puttade på gungan samtalade de med barnet och även sjöng vid några tillfällen.  
 
Våra observationer visar att barnen lekte mycket rollekar ute de drog sig till 
buskarna och samtalade och diskuterade med varandra. 
 
Kommentar 
 
Våra observationer visar att många samtal förs barn emellan vid utevistelsen. 
Under de dagar vi utförde vår studie kunde vi uppmärksamma att pedagogerna 
oftast var vid gungorna och samtalade med de yngre barnen. De äldre barnen 
lekte mycket rollekar i buskarna. Många forskare betonar lekens betydelse för 
barnets språkutveckling och förmåga att kommunicera med andra (Lindö, 1998). 

 
 

Samtal i leken 
 
I vår studie kunde vi observera att det fördes väldigt många dialogsamtal i leken, 
både mellan pedagog- barn och barn- barn. 
 
Samtal pedagog- barn 
 
Pedagogerna var under våra observationer nästan alltid med i leken. Ett exempel 
var när barnen lekte att de lagade mat, då frågade pedagogen vilka kryddor 
barnen skulle ha i maten, pedagogen gav förslag på olika sorter och förklarade 
vad en krydda är för något, varifrån den kommer, hur de ser ut osv. 
 
Vid ett tillfälle lekte några barn att de var poliser som tog tjuvar. Pedagogen sätter 
sig ner och deltar i leken. Pedagogen berättar vad polisen gör mer förutom att ta 
tjuvar. Barnen samtalar vidare om olika ord, de pratar om brandman, brandbilar, 
barnen berättar för pedagogen hur det är att jobba som brandman, polis, hur det är 
att köra polisbilen osv. Pedagogen sitter hela tiden på knä samma höjd som 
barnen och samtalar. Pedagogen ställer frågor till barnen vad de tror att polisen 
och brandmän gör. Pedagogerna stimulerade ofta till samtal som gjorde att barnen 
fick tänka efter och diskutera med varandra. 
 
Men vi kunde också under observationerna se att en av pedagogerna vid 
återkommande tillfällen ställde frågor till barnen utan att invänta svar. Det kunde 
vara hur mår du idag? Eller vad har du ritat för något fint? 
Barnen såg lite frågande ut och svarade istället till det barn som satt närmast. 
 
Samtal barn- barn 
 
Vi kunde se hur barnen rättade språket hos varandra i leken. Ett exempel på det 
var när två barn lekte med dinosaurier. Det ena barnet tog då plötsligt ett djur från 
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sin kompis som då blev förtvivlad och vände sig till pedagogen och sa: ”han 
togde min dinosaurie ”, det andra barnet svarar: jag tog den inte” Ett annat sådant 
samtal var när några barn samtalade om Liseberg, det ena barnet sa:” jag gillar 
faffas bilar”, då svarade det andra barnet: ” jag gillar också farfars bilar”. 
 
Observationerna visade också att de äldre barnen är omhändertagande mot de 
yngre barnen i leken, de förklarar för dem hur det ska vara, till exempel: ” nej, 
den väskan skall hänga där förstår du annars hittar vi den inte nästa gång vi ska 
leka med den”. 
 
Kommentar 
 
 
Vi upplevde att pedagogerna på denna förskola möter barnen med stor respekt. 
Ett exempel på det är när en pedagog samtalade i leken med ett barn, men blir 
avbrutet på grund av att en annan pedagog kom och frågade något. Pedagogen 
bad sedan barnet hon samtalat med om ursäkt och förklarade noga för barnet 
varför den andra pedagogen kom och störde i leken.  
 
Den pedagog som ställde frågor utan att invänta svar tror vi inte var medveten om 
detta. 
 
De yngre barnen var ofta med och lekte med de äldre barnen samtidigt som 
pedagogerna också är med. I dessa lekar med blandade åldrar kunde vi se att 
pedagogen samtalar med alla barn utifrån deras förutsättningar. 
 
Något som de yngre barnen gärna lekte med var en telefon, då satte sig ofta en 
pedagog ner och tog en annan telefon och förde samtal. Pedagogerna snappade 
ofta upp tillfällen som stimulerade till dialog. Enligt Kärrby (1992) så ska barnen 
tidigt i leken stimuleras till språklig medvetenhet, då lotsas barnet på ett mjukt 
sätt in i språklandet och får en grund att stå på inför kommande läsinlärning. 
 

 
 
Miljöer som utvecklar språket 
 
 
På den förskola vi varit och observerat fanns många olika rum för barnen att 
vistas i. Det fanns ett målar rum med plats för skapande verksamhet. I ett annat 
rum fanns det kuddar där barnen kunde bygga kojor.  I detta rum kunde vi se hur 
barnen ofta var samlade och byggde kojor tillsammans. Både de äldre och yngre 
barnen deltog och rika samtal fördes här. Vi kunde se exempel på hur de äldre 
barnen förklarade för de yngre hur de skulle göra med kuddarna så det blev ett 
torn och också hur man inte fick göra för att det kunde rasa. Det fanns en 
myshörna i samband med tamburen som var i ordning gjord med tyg, mys 
belysning, kuddar och böcker. Hit kunde vi se under våra observationer att många 
barn gick och myste och tittade i böcker. Det största rummet var ett slags allrum 
där det fanns en liten affärshörna, dock vrå. Det fanns också en soffa med en bok 
låda intill, många av barnen drog sig ofta hit och vi kunde se hur barnen de äldre 
barnen ”låtsas läste” för varandra och många gånger också för något yngre barn. 
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Under de dagar vi observerade såg vi varje dag att pedagogerna läste högt för 
barnen flera gånger utöver den dagliga högläsningen som var i samband med 
vilan efter maten. Pedagogerna tog sig alltid tid att läsa när något barn ville det. 
 
Gården på förskolan delades av två avdelningar och den var ganska stor. Det 
fanns gott om fria utrymmen för barnen att röra sig. En backe där barnen lekte 
och sprang upp och ner. Många små buskar fanns det dit vi såg att barnen delade 
in sig i grupper och lekte rollekar. Det fanns också träd att klättra i. En grill stod 
ute på gården. Här var det vid varje ute tillfälle barn som lekte rollekar, någon 
lagade mat och sålde till de övriga.  
 
Kommentar 
 
Vi kunde se att barnen hade ett stort utbud av leksaker och rum som inspirerade 
barnen till b la rollekar. Det fanns ett stort utbud av böcker tillgängliga för 
barnen, till dessa ställen kunde vi se att många barn drog sig. Vi kunde vidare se 
hur de ”låtsas läste” för varandra. Enligt Ekström & Godée (1984) är barn 
beroende av sina kända miljöer inne och ute på gården för att rollekarna ska 
kunna utvecklas från dag till dag. 
 
 
Material som inspirerar   

 
I målar rummet fanns papper, pennor av olika slag, vatten färger. Det fanns också 
pärlor och pärlplattor. Garn och olika tyger som barnen kunde klippa och sy i. 
Playdoo deg var populärt bland barnen och det var under de dagar vi observerade 
några som höll på med detta. Ofta satt en pedagog också med vid bordet och 
pratade om det barnen gjorde. Barnen lekte här att de gjorde olika slags kakor av 
degen som de lade upp på ett fat och sålde till de andra kring bordet. Vid ett 
tillfälle satt en pedagog och hjälpte ett litet barn ett år att rulla degen, samtidigt 
som hon rullade sjöng hon för barnet rulla, rulla, liten bulle. Barnen fick rika 
tillfällen att öva finmotoriken vilket är viktigt inför kommande skrivinlärning. 
 
Allt materialet låg på en byrå och mycket material låg på hyllor högt upp och 
färgerna fanns inne i ett skåp så barnen behövde en vuxens hjälp för att få ner 
materialet. Inne i kuddrummet fanns det en bandspelare med cd skivor som 
barnen kunde lyssna till. Det var både med sånger och även med sagor, vi såg 
tillfällen då barnen lyssnade på musik och dansade till. I det stora rummet fanns 
en hörna med utklädningskläder, som inspirerade barnen till olika rollekar. 
Barnen provade kläderna och tittade sig i spegeln som var uppsatt i rummet. 
Spegeln satt i barnens höjd och i den kunde de se hela sig själv. Ett litet bord med 
tillhörande stolar fanns också i denna hörna där barnen lekte affär. Där fanns det 
ett tangentbord som barnen använde som kassa apparat. En låtsas spis med grytor 
där barnen lekte att de lagade mat. Här diskuterade barnen vad de skulle laga och 
vad som skulle finnas i osv. Mitt i rummet stod en bokhylla med leksaker allt från 
små barns leksaker till spikplattor för de äldre. De yngsta barnens saker var längst 
ner och de äldre barnens saker var högt upp. För att de små inte skulle nå och få 
tag i dessa. För att de äldre skulle få ner sakerna behövde de hjälp av vuxen.  
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Ute fanns det ett stort material utbud, cyklar, bandyklubbor, hinkar och spadar 
mm. Vid gungorna såg vi under våra observationer att de äldre barnen samtalade 
mycket med varandra samtidigt som de gungade. Här höll sig också oftast 
pedagogerna, då de yngre barnen gungade mycket. Under tiden pedagogerna 
puttade på gungan samtalade de med barnet och även sjöng vid några tillfällen. 
 
Kommentar 
 
Det fanns ett stort utbud av material som inspirerar till skapande och lek. Under 
skapande verksamheten fördes ofta samtal mellan barn och barn men också 
mellan pedagog och barn eftersom någon pedagog alltid var närvarande vid dessa 
tillfällen. Granberg (1996) betonar betydelsen av att material och lekmaterial är 
framdukat på ett attraktivt sätt. Ekström & Godeé (1984) skriver att den yttre 
miljön påverkar barns möjligheter att bli nyfikna, våga pröva och låta sig 
inspireras. Barnen fick rika tillfällen att öva finmotorik vilket är viktigt för 
kommande skrivinlärning (Granberg, 2001). 
 
Skriftspråket 
 
Det fanns mycket bilder på barnen uppsatta. Det var kort från när de gjort något, t 
ex. varit i affären. Till dessa kort stod en beskrivande text. Alla bilder som var 
uppsatta satt i vuxen höjd. Här fanns den stora mattan som barnen sitter på när de 
har samling. På väggen intill den finns en namnskylt på det barn som är dagens 
duk barn. Inne i målar rummet satt alfabetets alla bokstäver uppsatt längs taket. I 
tamburen fanns en almanacka där det stod vad de skulle göra under dagen. På alla 
barnens krokar var det ett kort på barnet och en namn skylt. Ytterligare inne på 
toaletten fanns namn skyltar vid barnens hand dukar. Varje barn hade här var sin 
mugg. På muggen var en bild på barnet. Inne på toaletten fanns bilder uppsatta på 
vad man skulle göra. En bild visade att man sitter på toaletten, en att man tar 
papper och torkar sig, och till sist en vid handfatet som visar att man ska tvätta 
händerna. 
 
Kommentar 
 
Inomhus fanns det texter och bilder på väggar, dessa satt i vuxen höjd. Enligt 
Granberg(1996) är det viktigt att göra skriften synlig och begriplig för barnen 
genom att låta dem leva i en text rik miljö, där ordbilder och texter har en vettig 
funktion och vänder sig direkt till barnen.  

  
 

Språkliga aktiviteter 
 
Vi såg aktiviteter som var initierade av pedagogerna och en återkommande 
aktivitet var sånger som alltid förekom i samband med samlingen. Vi såg också 
tillfällen i leken då pedagogerna ibland kunde sjunga med barnen. En annan 
språklig aktivitet som alltid förekom var högläsning. Varje dag efter lunch så 
delades barnen in i mindre grupper med varsin pedagog som läste för dem. Innan 
sagan lästes tändes ett så kallat ”sagoljus” för att skapa en mysig stämning. 
Pedagogen valde alltid böcker under de dagar vi var där, barnen satt i en soffa och 
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pedagogen på en stol framför dem. boken lästes långsamt och bilderna visades 
noga. Pedagogen samtalade ofta om innehållet, så böckerna blev alltid mer 
utförliga än de ursprungligen var. Pedagogerna var lyhörda till barnens frågor och 
tankar, tog sig tid att lyssna och svara. 
 
Kommentar 
 
Högläsning såg vi vid många fler tillfällen än just sagostunden efter lunch.   
Observationerna visade att barnen ofta tog en bok och frågade en pedagog om 
hon kunde läsa, vilket hon alltid gjorde. Högläsning var uppskattat bland barnen 
och många av barnen var intresserade av de böcker som fanns. 
 
Lindgren & Modin (1994 ) betonar vikten av att ofta och regelbundet läsa högt 
för barnen och så småningom tillsammans med barnen reflektera över det lästa, 
ger goda möjligheter för barn att utvidga sitt ordförråd. 
 
Pedagogers strategier som utvecklar barns språk  
 
Under våra observationer urskiljdes olika strategier som pedagogerna använde sig 
av för att utveckla språket hos barnen. 
 
 
Förståelse och bekräftelse 
 
Pedagogerna gav barnen förståelse till olika begrepp. Ett exempel var en dag i 
målar rummet då tre barn satt och degade tillsammans med en pedagog. När det 
var dags att plocka ihop kastade ett barn sin deg utanför lådan där det skulle vara. 
Pedagogen frågade då: ”kom degen i lådan? Nä svarade barnet, Nä sa pedagogen 
det kom bredvid lådan kan du lägga degen i lådan? Ja svarade barnen och la 
degen i. Pedagogen bekräftade och sa: ”bra nu ligger degen i lådan”. Pedagogerna 
bekräftade barnen hela tiden både genom att ge beröm för det de gjort.  
 
Förstärkning genom kroppsspråk 

 
Under observationerna kunde vi se att pedagogerna använde sig av kroppsspråket 
för att förstärka vad hon menade. T ex en dag vid gungan då ett barn ville gunga, 
pedagogen lade huvudet på sned och visade med kroppen samtidigt som hon sa ” 
vi ska inte gunga mer nu för du blir så trött då”. 
 
Pedagogerna benämner ord och handlingar   
 
I lek situationerna utvecklade ofta pedagogerna leken och förklarade olika ord 
och handlingar, b la. ett tillfälle då några barn lekte i kuddrummet och byggde ett 
torn. Ett barn ramlade och pedagogen sade att han fått en arbetsskada. Barnen 
undrade vad det var och pedagogen förklarade det. De pratade också vid detta 
tillfälle om vad de skulle äta när de arbetade, ett barn sa då att de hade en grill så 
de kunde äta korv. Pedagogen frågade vad de skulle ha på korven och om den 
varm. Pedagogen frågade vidare hur man gör när korven är varm. Något våra 
observationer visar är att pedagogerna sätter ord till handlingar dels genom sina 
egna handlingar t ex. I samband med blöjbyte, då pedagogen pratar om det hon 
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gör med barnet, nu tvätta vi bort bajset osv. Vi kunde också se hur pedagogerna 
pratade med de yngsta barnen och beskrev vad de gjorde t ex nu kör du den lilla 
bilen, hur låter det? 
  
Utvecklande följdfrågor 
 
Vi kunde under observationer se att pedagogerna ställde följdfrågor till det barnen 
berättat och att de försökte få alla barn delaktiga i samtalet, både i leken och vid 
måltiderna. Innan varje måltid sade de en ramsa tillsammans. Barnen fick många 
enskilda samtal med pedagogerna dels i leken men också vid av och på klädning 
eller vid toalettsituationerna. Barnen gavs tillfällen till eget berättande, i samband 
med det gav pedagogerna följdfrågor. 
 
Pedagogerna förstärker och tydliggör 
 
Pedagogerna använde sig av material för att förstärka och tydliggöra t ex sånger. 
Det gjordes genom bild kort och figurer. Men också genom att visa samtidigt som 
de frågade eller förklarade något. Alltid vid fruktstunden frågade pedagogen vad 
de yngsta barnen ville ha för frukt genom att t ex säga äpple och hålla upp ett 
äpple. Ett annat exempel på detta var när en av pedagogerna skulle gå på rast och 
hade med sig en liten låda. Ett barn frågade vad hon skulle göra och vad hon hade 
i lådan. Pedagogen satte sig ner och öppnade och visade vad som fanns och sa det 
är apelsin och det ska jag äta på min rast.  
 
Kommentar 
 
Vi kunde tydligt se att pedagogerna använde sig av olika strategier för att 
tydliggöra, förstärka och stimulera språket hos barnen. Söderberg (1982) menar 
att barn lär sig det talade språket när det sker i samspel där språk och handling har 
en funktion. 
 
Sammanfattning 
 
Genom våra observationer kunde vi se att barns språk stimuleras mycket på 
förskolan. Denna största språkliga stimulans barn får på den förskola vi 
observerat var genom olika samtal. Samtal fördes hela tiden och det var både 
enskilda mellan pedagog och barn och också mellan barn- barn. Dessa dialoger 
förekom i den fria leken, vid måltiderna och vid omsorgssituationerna. Vi såg 
skillnader på när de yngre respektive de äldre barnen fick samtal med 
pedagogerna. I samlingen fick de äldre barnen mest uppmärksamhet medan de 
yngre barnen fick mest uppmärksamhet vid omsorgssituationer så som av och på 
klädning och blöjbyten. Pedagogerna på denna förskola var mycket med i leken 
och diskuterade, förklarade och förde in nya ord. Samlingarna bestod till största 
del av olika sånger och för att tydliggöra vad det var för sång använde de sig av   
bl a. sångkort. Pedagogerna tog sig alltid tid att lyssna på vad barnen ville berätta 
och bekräftade det barnen sa. Vidare kunde vi se att högläsning var en stor 
språklig aktivitet som fanns på förskolan. Även här såg vi att pedagogerna alltid 
tog sig tid när något barn ville läsa. På väggarna fanns skriftspråk, bilder på vad 
barnen gjort t ex när de varit på utflykt och en beskrivande text till detta. Det 
fanns skyltar med barnens namn och inne på toaletten. Dock hängde allt i vuxen 
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höjd. Förskolan bestod av många rum och ett stort utbud av material både 
inomhus och utomhus. Dessa inspirerade barnen till olika rollekar och rika 
samtal.   Pedagogerna använde sig av olika strategier för att utveckla språket hos 
barnen bl a genom att de bekräftade, utmanade med följdfrågor, förstärkte och 
tydliggjorde genom kroppsspråk. Björk och Liberg (1996) betonar att det är i den 
sociala samvaron med andra samt mötet med dem som kan mer, som barnet ska 
ges möjlighet att både på egna och andras villkor få utvecklas och växa. Vygotsy 
poängterar särskilt vikten av lärarens undervisande roll, eftersom läraren är den 
som genom barnet lärande medvetet kan bidra till denna utveckling (Björk & 
Liberg,1996). 

 
 

Diskussion 
 
Syftet med undersökningen var att belysa hur språket stimuleras i förskolan.  
Observationerna visar att språket stimuleras genom olika samtal, 
språkstimulerande miljöer samt genom pedagogens medvetna språkutvecklande 
strategier. 
 
Arnqvist (1993) menar att det finns tre förklaringar till språkutveckling. För det 
första att den beror av en yttre påverkan, för det andra att den beror av en 
medfödd förmåga att utveckla ett verbalt språk, och den tredje gruppen av teorier 
betonar ömsesidigheten mellan medfödd förmåga och stimulerande miljö. 
 
Språkutvecklande samtal 
 
Vi kunde i vår studie se att det fördes många samtal både mellan pedagog- barn 
och barn- barn. Pedagogerna är professionella på att ta tillvara på tillfällen till 
dialog, de tar sig tid och lyssnar och samtalar och möter barnen med stor respekt. 
Granberg (1998) betonar vikten av att låta barnen berätta färdigt utan stress och 
att vuxna lyssnar mer på innehållet i det som sägs än hur det sägs. Barnen måste 
få uppleva att det lönar sig att tala. Vygotsky (Björk & Liberg, 1996) poängterar 
särskilt vikten av lärarens undervisande roll, eftersom läraren är den som genom 
barnet lärande medvetet kan bidra till barnets utveckling.  
 
Vidare kunde vi se att vid gruppsamtalen fick de äldre barnen större utrymme för 
samtal än de yngre barnen, helst skulle de bara sitta stilla. De yngre barnen fick 
däremot större utrymme för samtal i omsorgssituationerna då pedagogerna 
lyssnade och bekräftade dem. 
 
Även i leken sker många dialoger och språkutvecklande samtal, pedagogerna var 
under de dagar vi var där oftast med i leken, vilket vi såg att barnen tyckte var 
roligt. Pedagogerna enligt vår mening samtalar med olika åldrar i leken samtidigt, 
de utgår ifrån varje barns förutsättningar. Ett exempel är när en pedagog i leken 
sitter och låtsas pratar i telefon med ett yngre och ett äldre barn samtidigt. Något 
vi förvånades över var varför inte pedagogerna agerade så under samlingarna, då 
mestadels de äldre barnen fick samtala. 
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Det fördes många dialoger mellan barn- barn, vi kunde observera hur de rättade 
och försökte hjälpa varandra med språket. Till exempel var det en flicka som 
funderade över hur man skulle kunna hjälpa de yngre barnen med vad olika ord 
betyder, hon sa: ”om man pekar på en lampa samtidigt som man säger ordet 
lampa så förstår nog de yngre barnen det ordet”. Behavioristerna förklarar 
språkutvecklingen b la. genom att barnet lär sig ordet samtidigt som de ser ett 
föremål (Svensson,1998). Under måltiderna tog pedagogerna tillvara på tillfällen 
till språkstimulans.  Pedagogerna inbjöd barnen till samtal. Vi kunde se hur de 
gav barnen följdfrågor och att de bekräftade barnen. Vidare försökte de få alla 
barnen kring bordet delaktiga i samtalen. Även här samtalade pedagogerna med 
olika åldrar samtidigt. 
 
Barnen fick rika tillfällen till enskilda samtal, de äldre barnen fick enskilda samtal 
i leken och de yngre barnen fick det vid omsorgssituationerna. Vi kunde se hur 
pedagogerna tog sig tid och samtalade med barnen under tiden de hjälpte barnet 
att klä på sig eller när de bytte blöja. Även de barn som gick på toaletten 
samtalade pedagogerna med exempel var har du kissat, då får du torka dig, sedan 
ska vi gå ut. Vad ska du göra ute osv. Söderberg (1982) poängterar att barn före 
tre till fyra års ålder borde få många tillfällen varje dag att samtala med en 
engagerad vuxen enskilt just för att barn redan från födseln lär sig språket i dialog 
med en engagerad vuxen. 
 
Något vi reagerade över var hur en pedagog vid återkommande tillfällen gick 
fram till barnen och ställde frågor utan att invänta svar. Ett exempel på det var när 
pedagogen gick in i målar rummet fram till ett barn som satt och målade, 
pedagogen frågade ”vad målar du?” och gick sedan bara vidare utan att invänta 
svar. Vår uppfattning var att denna pedagog inte var medveten om detta men att 
det påverkar barnen och gör dem förvirrade. Vid dessa tillfällen observerade vi att 
barnen såg lite undrande ut, och att oftast svarade på frågan men då i stället till 
det barn som satt närmast dem. Enligt Granberg (1996) är en grundläggande 
förutsättning för att barns språk ska utvecklas är att det får en positiv upplevelse 
av kommunikation.  
 
 
Språkliga aktiviteter 
 
Samlingen bestod alltid av sånger ackompanjerade av gitarr vilket vi upplevde att 
barnen tyckte om. Den ena samlingen var precis innan maten och barnen var ute 
innan, så ofta hann inte ens alla att sätta sig innan samlingen började. Vi upplevde 
att den var vid fel tidpunkt. Att situationen blev stressande tror vi berodde på att 
barnen var hungriga, ofta var tiden knapp och mitt i allt skulle dagens dukbarn gå 
och hämta matvagnen vilken också kördes genom rummet när den kom tillbaka. 
Samlingen skulle enligt oss kunna bli mycket bättre bara genom att ge den mer tid 
och en lugnare plats. Vi tror också att barnen skulle kunna ta till sig mer genom 
att ha var sin bestämd plats att sitta på under samlingen.  
 
Något som var uppskattat var boklådorna, barnen gick ofta dit och hämtade en 
bok som de satt och bläddrade i. Ville barnen att pedagogen skulle läsa satte de 
sig ner med en gång och läste. Ofta utvecklades dessa högläsningsstunder till 
stimulerande samtal, pedagogerna utvecklade bokens innehåll med hjälp av 
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barnens tankar och frågor. Enligt Granberg (1996) utvecklas språket genom att 
lyssna på och samtala om berättelser och sagor. Det ger barnen nya erfarenheter 
och skapar nyfikenhet inför det skrivna språket. 
 
 
Den språkliga miljön 
 
Miljön som barnen vistas i är rik på möjligheter till språkutveckling. Det finns 
material som papper, pennor, pärlor, garn, saxar och spel mm vilket stimulerar till 
skriftspråket. Mycket av materialet fanns högt upp vilket vi tror leder till att barn i 
mindre omfattning använder sig av det. Björk och Liberg (1996) betonar 
betydelsen av att materialet är inbjudande för att barnen ska stimuleras till 
skapande. Enligt Granberg (2001) är det under skapande aktiviteter som barn får 
öva motorik, koordination, iakttagelseförmåga och koncentration på ett lustfyllt 
sätt. De tränar handen och fingrarnas finmotorik, koordination av ögon och 
handrörelser samt deras koppling till hjärnan. Detta utvecklar barns språk, skrift 
och bild medvetande samt ger dem nödvändiga erfarenheter inför kommande läs-
och skrivinlärning. Det fanns flera olika rum för lek och samvaro, vilket 
utnyttjades av barnen, de lekte ofta rollekar både ute och inne. Forskning av 
Eriksen Hagtvet (2004) visar att en stimulerande miljö är definitivt en 
förutsättning för att mer avancerade språkliga färdigheter ska kunna utvecklas.  
På väggarna i förskolan fanns vackra bilder ihop med text som barnen hade 
skapat, det fanns bokstäver och siffror, något vi undrade över var varför allt 
hängde så högt upp, inte ens vi vuxna hade ögonhöjd än då mindre barnen. Här 
såg vi att det fanns rika tillfällen till samtal omkring vad de gjort. Om det varit i 
rätt höjd för barnen tror vi att det blivit mer tilltalande för barnen att titta på. 
Ekström och Godée (1984) betonar betydelsen av att göra skriften synlig och 
begriplig för barnen genom att låta dem leva i en textrik miljö, där ordbilder och 
texter har en vettig funktion och vänder sig direkt till barnen. Ytterligare ett 
exempel på när det fanns text men som tyvärr inte uppmärksammas för barnen 
var den skylt med namnet på dagens dukbarn som var uppsatt. Pedagogerna 
nämnde aldrig högt vad det stod på skylten utan gick fram till det barn vars namn 
stod och viskade till han/hon att de fick komma med och hämta maten. Detta såg 
vi som ett tillfälle att uppmärksamma barnen för skriften på ett naturligt sätt. 
Lindö (1998) menar att genom att anknyta till vardagen tar barnen till sig det 
skrivna orden på samma sätt som vid talspråksinlärning.     
 
 
Pedagogers olika strategier 
 
Vi har kunnat observera att pedagogerna använder sig av olika strategier för att 
utveckla språket. Pedagogerna är ofta med i leken då de också samtalar mycket 
med barnen, både enskilt och i grupp. De tog in ord och beskrev vad det var för 
något t ex när barnen lekte med bilar på golvet, ett barn körde väldigt fort och 
pedagogen frågade om man får köra så fort, ett annat barn sade då att nä då 
kommer polisen. Pedagogen samtalade med barnen om vad som händer då och att 
man får böter, pedagogen förklarade för barnen vad det var för något. 
Pedagogerna bemötte alltid det barnen sade och ställde ofta följdfrågor för att 
barnen skulle utveckla det de sagt. Vi kunde observera att de på denna förskola 
var väldigt noga med att samtala med barnen. De tog sig alltid tid, då barnen ville 
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berätta något. Pedagogerna gav också barnen bekräftelse på det de sagt eller 
frågat. Talspråkets utveckling är beroende av samspelet med omgivningen, vilket 
förutsätter att barn i förskolan omges av vuxna som stödjer och underlättar barns 
språkande och samtalar med barn för att de vill detta (Pramling, Samuelsson & 
Sheridan,1999). 
 
 
 
Under blöjbytena observerade vi hur pedagogerna satte ord för handlingar, t ex. 
Nu tar vi av dina byxor, så att du kan få en ren torr blöja på dig. Detta stämmer 
väl överens med vad Söderberg (1982) och Granberg (1996) skriver om, att 
pedagogerna ska ge barnen ord för sina handlingar. 
 
Vår studie har gjort att nya ”glasögon” har uppstått på oss författare. Studien visar 
hur viktigt det är att ta till vara på alla vardagliga tillfällen till samtal. 
 
En brist i vår studie kan vara vår korta observations tid, en längre tid kan ha gett 
ett annat resultat.   
 
Sammanfattningsvis stämmer vårt resultat väl överens med tidigare forskning om 
språkutveckling i förskolan. Kärrby (1992) betonar att tidigt, i leken, stimulera till 
språklig medvetenhet. Vi har observerat utifrån våra frågeställningar: hur förs 
språkutvecklande samtal på förskolan? hur ser den språkliga miljön ut?och vilka 
språkliga aktiviteter förekommer? och då sett att barn får en stor språklig 
stimulans på förskolan. Mycket genom varandra. 
 
 
 
Vidare forskning  
 
Vidare forskning skulle kunna vara föräldrars syn på språkstimulering, vad de 
anser ska finnas med i förskolans arbete. 
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