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Abstract 
This essay aimed to explore trough interview, how teachers in preschool works with 

children’s language stimulation. The aim of this work is to explore the opportunities and 

methods preschool teacher has to work with in children’s language stimulation. In order to 

answer my questions, I interviewed four teachers from different preschools. In the study I 

assumed issues.   

  

• How do teachers stimulate children’s language development? 

• What are the different approaches teachers use to stimulate children’s language 

development? 

 

The conclusions I’ve made of my study are that all preschool teachers using rhymes, songs, 

stories and books in their language stimulation work. Educators are taking support and help of 

TRAS (early registration of language development), Bornholmsmodellen and TAKK (sign as 

on alternative complementary communications). All educators stress the importance of 

children feeling secure in himself and the children group, and that it is very important to take 

advantage of all everyday situations.  
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Sammanfattning 

 
 Uppsatsens syfte var genom kvalitativ intervju undersöka hur pedagoger på förskolan arbetar 

med barns språkstimulering. Syftet med arbetet är att undersöka vilka möjligheter och 

metoder förskolepedagogen har för att arbeta med barns språkstimulering. För att besvara 

mina frågeställningar har jag intervjuat fyra pedagoger från olika förskolor. I undersökningen 

utgick jag från frågeställningarna. 

 

• Hur arbetar pedagogerna för att stimulera barns språkutveckling? 

• Vilka olika metoder använder pedagogerna för att stimulera barns språkutveckling?  

 

De slutsatser jag har gjort av min undersökning är att samtliga pedagoger använder sig av rim, 

ramsor, sånger, sagor och böcker i sitt språkstimulerande arbete. Pedagogerna tar stöd och 

hjälp av Bornholmsmodellen, TRAS (tidig registrering av språkutveckling) och TAKK 

(tecken som alternativ kompletterande kommunikation) i det språkstimulerande arbetet. 

Samtliga pedagoger betonar vikten av att barnen känner en trygghet i sig själv och 

barngruppen och att det är av stor vikt att ta tillvara på alla de vardagliga situationerna.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Språkstimulering, språkutveckling, metoder, pedagogens roll. 
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 
I dagens samhälle känns det allt mer viktigt att barnen tidigt får verktyg som stimulerar deras 

språkutveckling. Språket är en stor del av vardagen och det kan hjälpa barnen att utveckla 

färdigheter som kan underlätta för läs- och skrivinlärningen. Som blivande förskollärare vill 

jag i mitt examensarbete undersöka vilka metoder förskollärare använder sig av för att 

stimulera barns språkutveckling. I läroplanen för förskolan Lpfö98 står det att förskolan skall 

lägga grunden för ett livslångt lärande. Under flera kurser i utbildningen har vi läst om barns 

utveckling och lärande och vikten av att tidigt stödja och ge barnet verktyg för dess språkliga 

utveckling. Barnen i förskolan kommer från olika livsvärldar och har olika språkliga 

erfarenheter och citatet nedan visar på vikten av att stimulera barns språkutveckling. 
 
Barn erövrar omvärlden genom språket. Språket är ett sätt att nyskapa, 
återskapa och hålla fast vid det betydelsefulla inom den egna kulturen 
och samhället. Den som inte kan uttrycka tankar och upplevelser i tal 
och skrift eller kan läsa, är på många sätt utestängd från gemenskapen 
med andra människor (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2006, 
s.71) 

 

 Språkstimuleringen har stor betydelse för läs- och skrivinlärningen och det är viktigt att vi 

fokuserar på språkstimuleringen redan vid tidig ålder. Arnqvist (1993) säger att 

språkutvecklingen är som intensivast i förskoleåldern och att det är viktigt att ta väl vara på 

denna känsliga period. Även Lindö (2002) menar att språkstimulering i förskoleåldern leder 

till att barnen blir mer medvetna om språkets form och det gynnar den fortsatta 

språkutvecklingen. 

 

1.2 Syftet: 
Syftet med det här examensarbetet är att undersöka vilka möjligheter och metoder 

förskolepedagogen har för att arbeta med barns språkstimulering för att underlätta senare läs- 

och skrivinlärning. 
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2 Litteratur och tidigare forskning 
 Under den här delen kommer jag att redogöra vad Litteraturen och tidigare forskning tar upp 

om barns språkutveckling samt vilka olika metoder och redskap som stimulerar barns 

språkutveckling. Jag har avgränsat mig till Vygotsky teoretiska perspektiv då den ligger till 

grund för förskolans läroplan Lpfö98.  

 

2.1 Språkutveckling 
Små barn kommunicerar med sin omvärld redan vid födseln genom joller, skratt, gråt, 

minspel, blickar och gester (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2006). Språkets 

huvudsakliga funktion är att förmedla ett budskap och barn använder sitt språk för att uttrycka 

känslor och behov (Arnqvist, 1993). Även Svensson (1998) menar att barnet använder 

kroppen för att uttrycka sina känslor, behov och tankar. När vuxna härmar barnen uppstår en 

kommunikation mellan dem, som stärker barnens självkänsla och intresse av att samtala. 

Även Vygotsky (Svensson 1998) anser att människan från början är en kommunikativ individ 

som är inriktad mot att samtala och samspela med omgivningen. Barn orienterar sig mot 

personer i omgivningen redan från födseln och de svarar på och tar initiativ till fysisk och 

verbal kommunikation. Vidare menar Svensson (1998) att det är viljan att kunna 

kommunicera som gör att människan lär sig språk. Det är även med språkets hjälp vi får 

kontakt med andra människor och språket är väsentligt för människans hela utveckling. 

Eriksen Hagtvet (2004) menar att språket är en produkt av både arv och miljö. Det är viktigt 

med en stimulerande miljö och det är en förutsättning för att barnen skall kunna utveckla 

avancerade språkliga färdigheter. Hon menar att barns förmåga att kommunicera mer 

nyanserat, att använda språket för att lösa problem och uttrycka sig situationsberoende 

påverkas av miljön. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att vuxna i barnets 

närhet tolkar och svarar på barnets uttryck, vilket gör att barnet tillägnar sig språket i samspel 

med sin omgivning. För att stödja barns språkutveckling krävs det att omgivningen är lyhörd 

inför barnets nyfikenhet och lust till att lära, genom att bemöta barnets tal som uttryck för 

kommunikation ger man barnet ett språkligt självförtroende. Flera författare (Arnqvist, 1993; 

Svensson, 1998; Strömqvist, 2003) uttrycker att barn lär i samspel med sin omgivning och att 

den miljö barnet samspelar i har stor betydelse för barnets språkliga utveckling. Det finns 

olika teorier som försöker förklara barns språkutveckling men i huvudsak finns det enligt 

Arnqvist (1993) tre förklaringar till den språkliga utvecklingen. Först beror det på en yttre 

påverkan, för det andra så är det den medfödda förmågan att utveckla ett verbalt språk, för det 
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tredje ömsesidigheten mellan den medfödda förmågan och den stimulerande miljön. Eriksen 

Hagtvet (2004) skriver att det språkmedvetna barnet pratar om språket, funderar på ordens 

betydelse, klappar stavelser och lyssnar efter olika ljud som orden består av. När man pratar 

om språket med barnen hjälper vi dem att förstå att språket är uppbyggt av meningar, ord, och 

olika språkljud. Vidare menar Eriksen Hagtvet (2004) att det finns flera undersökningar som 

visar att barn som är språkligt medvetna får det lättare att lära sig att läsa och skriva. Svensson 

(1998) skriver också om hur barnet skall bli språkligt medveten. För att bli språkligt medveten 

krävs det att barnet självständigt och medvetet funderar över språket, och att det upptäcker att 

språket inte bara har ett innehåll, utan också en formsida. Den Språkliga medvetenheten visar 

Svensson (1998) i fem olika delar: 

• Fonologisk medvetenhet- medvetenhet om språkljuden 

• Morfologisk medvetenhet- medvetenhet om ord och hur de kan förändras 

• Syntaktisk medvetenhet- medvetenhet om språkets regler 

• Semantisk medvetenhet- medvetenhet om ordens och satsers betydelse 

• Pragmatisk medvetenhet- medvetenhet om hur språket används  

 

2.2 Styrdokument  
I läroplanen för förskolan Lpfö98 finns det formulerade mål och riktlinjer som förskolans 

verksamhet skall sträva mot. Som pedagog är det viktigt att visa hänsyn och förståelse för att 

barn kommer ifrån olika livsvärldar och att vi anpassar verksamheten till alla barnen i 

förskolan. Barnen skall få möta vuxna som ser varje enskilt barns möjligheter. I förskolan 

skall barnen få uppleva en trygg, rolig och lärorik verksamhet som lägger grunden för det 

livslånga lärandet, där både pedagoger och barn samspelar med varandra. Leken är en stor del 

i barnens värld och utveckling, i leken stimuleras ”fantasi, inlevelse, kommunikation och 

förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem” ( Lpfö 98 s. 

6).  Det är viktigt att barnen genom leken får en möjlighet att ge uttryck för sina känslor och 

bearbeta upplevda händelser. Pedagogen skall utmana och uppmuntra barnens tankar och 

idéer så att barnet vill utforska sitt intresse område vidare. Genom att låta barn skapa och 

använda alla sina sinnen som musik, sång, dans bild, drama, lek och rörelse, ger vi barnen 

många olika möjligheter att uttrycka sig efter egen förmåga och erfarenhet.  
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Förskolan har som mål att barnen 

 

”Utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och 

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

intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa förmåga” 

(Lpfö 98, s.13). 

2.3  Språkutvecklingsteori enligt Vygotsky 
 Enligt Arnqvist (1993) så menar ”vygotsky att de komplexa förmågor som den vuxne 

behärskar inte kan förklaras utifrån medfödda anlag”(s. 35). Utifrån hans sociokulturella 

perspektiv har individen en biologisk bas för lärande knuten till kroppen genom hjärnans 

nervsystem och sinnen. Redan från födseln är barnet delaktigt i en kultur och det är genom att 

ta över det kulturella mönstret som barnet utvecklas från att styras av känslor till en människa 

med viljemässigt handlande. Det är med språket som verktyg som det mänskliga tänkandet 

utvecklas. En grundläggande del för utvecklingen är enligt vygotsky att alla högre psykiska 

funktioner, såsom problemlösning, minne, osv. utvecklas genom att människan är medskapare 

till nya former av aktiviteter som i sin tur görs till inre erfarenheter. Språket är socialt som har 

utvecklats för att människor ska kommunicera med varandra. Vygotsky menar att barnen går i 

sin utveckling från det sociala till det individuella, språket är från början socialt och 

kommunikativt och att det senare utvecklas ett egocentriskt språk. Det sociala språket 

kommer till användning när det lilla barnet riktar sig till någon annan i dess närhet. Barnet 

gråter och vänder sig mot dem som finns i sin omgivning, när barnet gråter eller skriker vill 

barnet tala om för de som finns i sin närhet att det är hungrigt eller blöjan är blöt, i den 

bemärkelsen är språket kommunikativt. Det egocentriska språket blir i förskoleåldern en 

viktig del för att kunna utveckla tänkandet. Språket kan hjälpa till att lyfta barnen från det 

som händer här och nu till det abstrakta tänkandet (Arnqvist, 1993). Vygotsky menade att 

människor ständigt befinner sig i utveckling och förändring och han använde begreppet 

proximal utvecklingszon vygotsky definierade denna utvecklingszon som avståndet ”mellan 

vad en individ kan prestera ensam och utan stöd å ena sida, och vad man kan prestera under 

en vuxens ledning eller i samarbete med kapabla kamrater” (Säljö, 2003,s.120). 
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2.4 Språkstimulering 

2.4.1 Lek 
Leken är av yttersta vikt för att stimulera språkutvecklingen, det lekande lärande barnet är ett 

kreativt och aktivt barn. När barn leker innebär det att språket uttrycks genom gester och tal. 

Barn använder hela sin kropp som uttrycksmedel och talet skiftar melodi och tonläge efter 

vilken roll de spelar i leken (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003). Knutsdotter 

Olofsson (2003) beskriver hur viktig barnets lek är för språkutvecklingen och att barnen ges 

möjligheter till att uttrycka sig i under leken. När barnet sätter ord på sina fantasier ökar 

ordförrådet och de använder sig av ett rikare språk. Vidare menar författaren att i leken 

förmedlar barnen hela tiden vad som ska ske eller vad de gör just nu vilket tränar upp deras 

språkförmåga, leken berikar och ger ord åt barnens fantasier. Löfdahl (2004) har delat in 

barnens lek i olika grupper och de fyra grupperna är.  

Kommunikation om roller: barnen pratar om sina olika roller i leken, vem som är vem, 

Kommunikationen om handlingar: barnen tydliggör sitt och andras agerande i leken. 

Handlingarna kan också vara styrande likt regissörer.  

Kommunikation om miljön: barnet talar om vart man är i leken, vad som används, till vad och 

berättar om miljön förändras till något annat. 

Kommunikation om den fiktiva situationen: barnet använder sig av de andra delarnas innehåll 

men i mer sammanhängande mening (Löfdahl, 2004).   

2.4.2 Barnlitteratur, högläsning och berättande 
 Vid högläsning av barnlitteratur utvecklas barnens fantasi, kreativitet och ordförråd . När vi 

samtalar med barnen kring det lästa hjälper det att stärka barnens tal. Det är av stor vikt att 

den vuxne läser med inlevelse och förändrar röstläget som att läsa med stark eller svag röst 

eller att använda sig av det mer berättarorienterade läsandet som kan hjälpa barnen att lättare 

koncentrera sig (Svensson, 1998). Barn som sedan återberättar sagor lär sig att uttrycka sig 

sammanhängande samtidigt som deras känsla för berättelsen struktur utvecklas. Vid 

återberättandet ställs det inte krav på barnet på samma sätt som vid en spontan berättelse där 

barnet måste använda sin fantasi som kan hämma berättelsen (Eriksen Hagtvet & Pålsdottir, 

1993).  

 

Pedagoger har en unik möjlighet att välja berättelser som kan stärka barns identitet och som 

bidrar till att unga människor kan ta ställning i olika värdegrundsfrågor. Vidare bidrar 

Berättandet av pedagogisk vikt att det är underhållande, det stärker barngruppen genom att de 
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finner ett gemensamt intresse, väcker empatigrundande känslor, jag stärkande samt 

språkutvecklande genom att sagoberättaren blir en språklig förebild vad gäller 

meningsbyggnad, uttal, nya ord och begrepp (Lindö, 2009). Författaren skriver vidare att 

Återberättande för barn i barngruppen kan göras på flera olika sätt, barnen kan återberätta en 

saga, måla, spela teater och dramatisera, eller ta hjälp av handdockor. Detta är en bra metod, 

för barnet pratar utifrån ett känt ämne både för sig själv och för den vuxne som kan hjälpa och 

stödja barnet genom att använda följdfrågor. 

2.4.3 Språklekar 
Den språkliga medvetenheten går att förstärka och öva upp genom språklekar. När pedagoger 

arbetar med språklekar är det viktigt att barnen inte känner och upplever misslyckande, utan 

målet med fonologiska språklekar i förskolan är att barnen skall uppleva att de lyckas 

(Eriksen Hagtvet, 2006). Svensson (2005) menar att många språklekar med fördel kan göras i 

grupp, eftersom barnet får en upplevelse av att lekarna ger dem utvecklade kontakttillfällen. 

Eriksen Hagtvet (2006) ställer sig dock kritisk till om samlingen passar för ett individuellt 

lärande. Hon menar att det inte är under sån tillfällen som de stora framstegen görs i lärande, 

på områden där barnen är på olika nivåer och därmed behöver olika sorters stimulans. Vidare 

menar hon att dialoger och språklekar hellre görs enskilt eller i mindre grupper. Vidare menar 

Svensson (2005) att det är viktigt att barnen tycker att det är roligt att leka med språket, 

språkövningarna ska ge barnet positiva känslor och inställningar till att lära sig. Det är viktigt 

att barnen upplever en trevlig stämning samt att barnet inte känner några krav på att uttala och 

säga rätt. Språklekarna ska utföras regelbundet, helst dagligen, det är också viktigt med 

repetition för att barnen inte skall glömma vad de gjorde vid senaste tillfället.  Att arbeta med 

språklekar och låta barnen ”rimma, identifiera ljud i orden, räkna ljud i ord, bilda ord med ett 

specifikt ljud, ta bort fonem, lägga till fonem i ord, fonemsegmentering och fonemsyntes (a, a 

s.86) men också att tänka på att upprepa övningarna samt att ibland arbeta enskilt med barnen 

bidrar till språkstimulans (Svensson, 1998). Eriksen Hagtvet & Pålsdottir (1993) menar att 

genom att använda rim och ramsor vid spontana tillfällen under dagen och bygga vidare på 

barnens idéer så underlättar det barnens lärande.  

2.4.4 Samling 
 Johansson (2005) framhåller samlingen som en del i vardagen på förskolan, vid detta tillfälle 

arbetar pedagogen ofta med ett språkstimulerande material. Ett vanligt redskap är språkpåsar 

med olika konkreta föremål i form djur eller figurer som hör ihop med en saga eller sång. 
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Språk påsarna kan användas för att uppmärksamma barnen på olika begrepp såsom i, på, 

under, över, lite, stor o.s.v. Barnen imiterar och övar samtidigt sina språkfärdigheter. 

2.4.5 Sång och musik 
Genom sång och musik och att låta barnen sjunga och använda instrument så lär sig barnen 

takter och rytmer som gör att barnen har lättare att lära in nya ord och begrepp och detta 

gynnar språkutvecklingen. Bjorkvold citerad i (Lindö, 2009) menar att spontansång utvecklas 

när barnet leker eller ritar och bildar en helhetsupplevelse med hjälp av tankar, ord, sång och 

kroppsrörelser. Barnet får då en ökad förståelse för sig själv och sin omgivning. 

Spontansången hjälper barnet i dess sociala utveckling samt att den har en kontaktskapande 

funktion som har sina rötter från den allra första kontakten mellan barnet och modern. 

Svensson(2005) menar att om man gör egna texter tillsammans med barnen från välkända 

melodier kan dessa träna vissa språkljud som kan vara svåra men blir mer lekfullt. 

2.4.6 Vardagssamtal 
Eriksen Hagtvet (2004) menar att något som är viktigt och som borde vara självklart är att ta 

vara på vardagssamtalen tillsammans med barnen. Som pedagog skall man vara engagerad 

och visa intresse och lyssna aktivt. De vardagliga situationerna för barnet är många och är 

kända för barnet vilket underlättar för barnet att i dessa situationer träna på samtals regler för 

”hur man tar ordet och hur man ger ifrån sig ordet”(a, a, s.118). 

2.4.7 Miljön 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att den fysiska miljön ska vara anpassad för 

barnen och vara föränderlig efter den barngrupp som vistas där, miljön skall vara inspirerande 

och stimulerande och locka till lek. Vidare framhåller författarna att miljön skall utformas 

tillsammans med barnen. Lindö (2009) framhåller vikten av en stimulerande lär miljö för 

barnet och att både hemmet och förskolan har stor betydelse för barns språkliga utveckling. 

Genom att skapa en miljö som är trygg och språkstimulerande underlättar det barnets 

språkutveckling. Barn som växer upp i en språkstimulerande miljö har ofta ett rikt ordförråd 

och börja ofta skriva tidigt. 

2.4.8 Föräldrars delaktighet 
I tidig ålder är familjen den som är mest betydande för barnet i dess sociala utveckling det är i 

familjen barnet får sin viktigaste samtalspartner.  Barn lär sig genom att vara tillsammans i 

språket med andra (Liberg i Bjar och Liberg: red 2003). Vidare menar Eriksen Hagtvet (2004) 

att föräldrar anpassar sitt språk efter barnets språkliga utveckling och använder så kallat 
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barnanpassat tal. Detta innebär att man talar i ett ljusare tonläge om saker som finns i barnets 

miljö och i meningar med enklare uppbyggnad. Den vuxne upprepar vad barnet har sagt 

genom att utvidga meningen för att bekräfta det barnet har sagt. Studier har visat att det 

språkliga samspelet vid och kring måltiderna är en viktig del för barnet där barnet ges 

möjligheter att aktivt medverka i familjens samtal. Dessa samtal rör både det som är här och 

nu, vad som har hänt och vad som kommer att hända ( Liberg i Bjar och Liberg: red 2003).  

2.4.9 Dokumentation 
I förskolan används dokumentation för att synliggöra barns lärande och det gör det 

pedagogiska arbetet synligt för barn, pedagoger och föräldrar. Genom att synliggöra 

verksamheten skapas det förutsättningar för att i sampel med barnen föra verksamheten vidare 

(Pramling Samuelsson och Sheridan, 2006). Genom att använda portfolio för att synliggöra 

barns lärande inom flera olika områden är en viktig del för barnen då den följer barnets hela 

tid i förskolan och ”beskriver hur barnet förståelse av omvärlden utvecklas under 

förskoletiden” (a, a, s. 127). Vidare menar författarna att det är viktigt vid dokumentation att 

ta barnens perspektiv genom att tolka och försöka förstå hur de tänker och varför barnen 

förhåller sig på ett visst sätt. Åberg och Lenz Taguchi (2006) menar att pedagogisk 

dokumentation är ett sätt att förstå barns tankar och hur de lär sig, med hjälp av pedagogisk 

dokumentation kan pedagoger försöka förstå situationer ur barnens perspektiv och utifrån det 

tillsammans fortsätta med nya utmaningar  

 

2.5 Stödmodeller för barns språkutveckling 
TRAS 

TRAS (tidig registrering av språkutveckling) är ett material som bygger på forskning om 

barns tidiga språkutveckling och är framtaget av Espenakk m.fl. (2005). Forskningen har visat 

att det är i de tidiga åldrarna som barnen lägger grunden för det sociala samspelt och en 

positiv språkutveckling. TRAS är en metod som bygger på observationer och är ett redskap 

för pedagogerna i förskolan men även samarbetet med föräldrarna är en viktig del. Materialet 

består av en handbok, ett observationsmaterial och en vägledning om hur materialet skall 

användas. Observationsmaterialet är format som en cirkel och den innersta cirkeln följer 

utvecklingen i åldern två till tre år. Den mellersta cirkeln är för barn i åldern tre till fyra år. 

Den yttersta delen av cirkeln är till för barn i fyra till femårs ålder.  Observationsschemat som 

medföljer handboken skall användas för att följa upp barnen inom de åtta olika områden. 

Pedagogen använder den innersta cirkeln först för att se vad barnet behärskar, om barnet inte 
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behärskar någon del lämnas den delen tom. Om barnet delvis behärskar den del som 

efterfrågas kan fältet sträckas och behärskar barnet delen helt fylls hela fältet i. Efter varje del 

finns det underlag och tips på språkstimulerande aktiviteter.  Författaren betonar leken och 

rollekens betydelse för språkutvecklingen samt pedagogens förhållningssätt gentemot lekens 

betydelse för språkutvecklingen. De åtta olika områdena i TRAS är: 

• Samspel, kommunikation och uppmärksamhet är delar i barns sociala mognad och är 

en viktig del i barns språkutveckling. 

• Språkförståelse och språklig medvetenhet 

• Uttal, ordproduktion och meningsbyggnad   

Genom att följa och ta hjälp av det här materialet skall det underlätta för pedagogerna att 

upptäcka eventuella språksvaga barn och därmed kan sätta in det stöd och de resurser som 

behövs. 

 

Bornholmsmodellen 

Lundeberg, Frost och Petersen (1988) har varit vetenskapliga ledare för den så kallade 

Bornholmsmodellen som utvecklades under ett fyraårigt pedagogiskt utvecklingsarbete. 

Syftet med Bornholmsmodellen var att stimulera riskbarnens språkliga medvetenhet.  

Studiens resultat visade att det går förebygga eventuella läs- och skrivsvårigheter med hjälp 

av bornholmsmodellen (Lindö, 2009). Häggström skriver i (Bjar och Liberg: red 2003) att 

barnen genom denna modell uppmärksammas på att språket består av större och mindre 

enheter. Modellen kan beskrivas som en tratt. Man utgår ifrån helheten i språket det vill säga 

trattens bredaste del till de minsta delarna som är fonem som blir trattens pip. I 

Bornholmsmodellen börjar man med att koncentrera sig på ljud i inne- och utemiljö. 

Fortsättningsvis leker man med meningar och ord.  Syftet med språklekarna i 

bornholmsmodellen är att stimulera barns språkliga medvetenhet innan de börjar 

läsinlärningen (Häggström o Lundberg, 1994). I arbetet med språklekar är det viktigt att det 

sker på ett lekfullt sätt, hitta lusten och viljan att smaka och lukta på ljuden och orden. 

Språklekar kompletterar förskolans verksamhet. Vidare menar författarna att i en studie visar 

det sig att barn som ligger i riskgruppen för läs- och skrivsvårigheter har fördelar av att arbeta 

med språk- och språkstimulerande lekar redan i förskoleåldern. Författarna menar att 

språklekar även kan förebygga uppkomsten av läs- och skrivsvårigheter.  I 

bornholmsmodellen arbetar man cirka 15-20 min varje dag med olika språklekar. Varje lek tar 

cirka fem minuter att genomföra. Språklekarna skall genomföras i en välplanerad och 

strukturerad samling. Svårighetsgraderna ökar efterhand i de olika lekarna. Arbetet med 
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bornholmsmodellen skall utföras i cirka 8 månader i förskoleklassen och helst i 8veckor i 

årskurs 1. I Bornholmsmodellen finns det sju olika grupper av språklekar, i varje del ingår 

olika lekar som ökar i svårighetsgrad. Den första delen är lekar som stimulerar barn att 

uppfatta ljud i sin omgivning. Den andra delen är lekar med rim och ramsor. Den tredje delen 

lekar är meningar och ord. Den fjärde delen av lekar syftar till att utveckla barns förmåga att 

dela up orden i stavelser. Den femte delen av lekar är att hitta första ljudet i ordet. Den sjätte 

delen är att hjälpa barnen att förstå analys och syntes av fonem. Barnen skall i den här leken 

dela upp orden i fonem tillexempel sol =S-O-L, samt sätta samman fonem till ett ord. Den 

sjunde och sista delen hjälper barnen att observera språkets betoning, röstläge samt variation. 

 

TAKK 

TAKK är benämningen på tecken som alternativ kompletterande kommunikation och används 

som ett stöd och tillsammans med det talade språket, det gör att det talade språket förstärks. 

När man använder metoden är det bara nyckelordet i en mening som tecknas, i en mening 

som t.ex. – nu skall vi cykla, är nyckelordet cykla. Tecken kräver mindre fin motorik än tal 

och stimulerar flera sinnen eftersom man både ser tecknet och hör det talade ordet, detta 

tydliggör det talade språket. Det talade ordet försvinner snabbt men när man tecknar samtidigt 

som man talar sänker man tempot på talet, som ofta går väldigt fort och nyckelorden förstärks 

(Heister Trygg, 20090920) 

 

2.6 Pedagogens roll  
Enligt förskolans läroplan Lpfö98 skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter 

och som engagerar sig i samspelet med det enskilda barnet och hela barngruppen. ”Lärandet 

skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barn lär av varandra” (s. 6). 

Därmed har förskolan ansvar för att stödja hur barns språkutveckling utvecklas och man ska 

ta tillvara på barns intresse för språk när det uppstår. Pedagogen kan arbeta för att väcka barns 

intresse genom att utforma en språklig miljö där barnen omges av det talade och skrivna 

språket. Arnqvist (1993) menar att den kommunikativa förmågan behöver hjälp för att 

utvecklas. Dialogen är viktig men svår för barnet att klara själv och pedagogen har ansvar för 

att hjälpa barnet att föra samtalet vidare och Arnqvist (1993) menar att barns utveckling av 

dialogen byggs på samtalet mellan den vuxna och barnet. Pramling Samuelsson & Sheridan 

(2006) menar hur mötet mellan barnet och den vuxna uppstår under lär tillfället är det 

viktigaste och mest centrala i pedagogisk kvalitet. Hur mötet ter sig är avgörande för barnets 



 

11 

lärande och dess uppfattning om sig själv som en lärande individ.  ”Hur vi ser, uppfattar och 

bemöter barn i förskolan har alltså stor betydelse för deras lärande och utveckling” (a, a, 

s.111). När barnet lyckas lägger man grunden till en positiv självuppfattning vilket gör att 

man vågar försöka, har styrka att fråga och samspela med andra. Att arbeta förebyggande är 

av stor vikt menar (Eriksen Hagtvet 2004). 

 

2.7 Läs- och skrivinlärning 
Att barn får ingå i skriftspråkliga sammanhang tidigt är av stor betydelse för läs- och 

skrivinlärningen. Liberg i (Bjar och Liberg: red 2003) framhåller att barnen då får fler 

möjligheter att i sin egen takt prova på att själva läsa och skriva. Inom forskningsområdet 

”early literacy” (a, a, s. 219) visar man på vikten av en tidig mjukstart underlättar och stärker 

en fortsatt läs- och skrivutveckling. Barn som erbjuds att delta i aktiviteter där de får upptäcka 

och se vad man kan läsa och skriva om, och varför och hur man läser får en mycket längre 

startsträcka menar Liberg i (Bjar och Liberg: red 2003) . Vidare skriver författaren att det är 

av största vikt att barnen dagligen får komma i kontakt med böcker under förskoleåren, att de 

får en möjlighet att samtala om innehållet i texten och att de får förståelse för hur böckerna 

skapar upplevelser för dem . Att prata utifrån böckerna spelar en stor roll för en positiv 

utveckling av barnens läsförståelse. Dahlgren m.fl. (2006) framhåller att läsande och 

skrivande ska ske i naturliga miljöer och sammanhang och där barnen kan känna en 

meningsfullhet. Genom att använda sig av vardagliga situationer i förskolans verksamhet får 

barnen uppleva och mer förståelse för hur och varför man ska kunna läsa och skriva. Vidare 

menar Eriksen Hagtvet (2006) att det är av stor vikt att barnen får en möjlighet och att 

pedagogerna i förskolan uppmuntrar barn som vill lekskriva och lekläsa. Detta har betydelse 

för den skriftspråkliga utvecklingen. När barnen lekläser och lekskriver kan de upptäcka saker 

som tillexempel att det finns långa och korta ord. Pedagogens uppmuntrande ord gör att 

barnen kan få upplevelser av att de kan.  

 

Svensson (1998) menar att barn går igenom olika stadier i sin läsutveckling. Författaren 

påpekar att alla barn inte passerar alla stadier och att detta inte heller är nödvändigt för att bli 

en god läsare. Det första stadiet i läsinlärningen är ”pseudoläsningen”. Då läser barnet orden 

som helheter och många gånger är det i samband med att de ser en logotyp. I fall barnet ser 

ordet i ett annat sammanhang kan det oftast inte läsa ordet. Det andra stadiet är den 

”logografiska läsningen”. Då ser barnet ett ords specifika bokstäver, om det tillexempel har 
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staplar som går upp eller ner. Barn noterar också längden och formen på orden. Det gör att 

barnet kan känna igen ord som mamma och pappa. Det tredje stadiet kallar författaren för 

alfabetisk läsning. Då har barnet en fonologisk medvetenhet och har insett sambandet mellan 

språkljuden och bokstäverna. Barnet läser nu via avkodning. För barnet är avkodningen 

mycket arbetsam i början men efter träning blir läsningen alltmer automatiserad. Det fjärde 

stadiet är ortografisk läsning. Barnet kan läsa genom att se hela ord (Svensson, 1998).  
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2.8 Problemformulering 
 Jag ämnar undersöka om vilka möjligheter och metoder förskolepedagogen har för att arbeta 

med barns språkstimulering. Mina preciserade frågor är:  

 

Vilka olika metoder använder pedagogerna för att stimulera barns språkutveckling? 

Hur arbetar pedagoger för att stimulera barns språkutveckling? 

 

Förklaring 

Med olika metoder menar jag, vilka redskap och hjälpmedel pedagogen använder sig av i 

arbetet med barns språkstimulering.  



 

14 

 

3 Metod 

3.1 Val av metod 
I min undersökning har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod. Vid användandet av 

kvalitativ metod finns det flera undersökningsmetoder som kan tillämpas, vanligast är det att 

använda observationer eller intervjuer ( Patel och Davidsson, 2003). Vid intervjustudien 

använder sig forskaren av intervjufrågor, om den som undersöker önskar att få ett så 

uttömmande svar som möjligt anser Patel och Davidsson (2003) att den kvalitativa intervjun 

är att föredra då undersökningens syfte är att nå den intervjuades kunskaper. Kvalitativa 

intervjuer har ofta en låg grad av standardisering vilket innebär att intervjupersonen kan svara 

fritt och intervjun blir mer som ett samtal. Även Kvale och Brinkmann (2009) anser att den 

kvalitativa forskningsintervjuns syfte är att ge en beskrivning av den intervjuades livsvärld 

med avsikt att tolka dennes mening. För min undersökning anser jag att intervjuer är att 

föredra eftersom det är pedagogens erfarenheter, tankar och arbetssätt jag vill synliggöra. Då 

man använder sig av den kvalitativa metoden är urvalet mer begränsat än vid en kvantitativ 

undersökning, antalet respondenter skiljer sig ofta mycket och man grundar sitt 

undersökningsresultat på ett mindre antal personers uppfattningar.  En kvantitativ 

undersökning innehåller ofta statistik då syftet är att skapa jämförelser och likheter mellan 

siffror i antal och frekvens (Patel & Davidsson, 2003). I min undersökning vill jag få så 

uttömmande svar som möjligt och enligt min tolkning skulle inte en statistisk undersökning 

ge de uttömmande svar som önskas. Även om urvalet med en kvalitativ metod blir mer 

begränsat menar jag att resultatet blir mer givande för mitt arbetes syfte.  Jag har använt mig 

av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att jag hade färdiga frågor men följde inte 

frågornas ordningsföljd. Min undersökning är så kallad deskriptiv vilket innebär att det redan 

finns en viss kunskap inom mitt område. Enligt Patel & Davidsson (2003) begränsar man sig 

då till att undersöka några delar av det man är intresserad av. 

 

3.2 Urval  
För min undersökning har jag tagit kontakt med pedagoger som är verksamma i förskolan. 

Syftet med detta arbete är att ta reda på pedagogers tankar och arbete med barns 

språkstimulering i förskolan. Samtliga respondenter är utbildade förskollärare och är mellan 

30-45 år, de har varit verksamma i förskolan i mellan 7-15 år. Jag kontaktade fyra olika 
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förskolor för att jag ville försöka få fler infallsvinklar i hur de arbetar eftersom arbetssätt kan 

varierar från förskola till förskola.  

 

3.3 Datainsamling 
Jag valde att göra ljudinspelningar vid samtliga intervjutillfällena men även anteckningar, 

vilket jag innan intervjun meddelade och fått tillåtelse till av samtliga respondenter. Inför 

intervjun utförde jag en testintervju genom att föra anteckningar, men insåg att detta skulle bli 

mycket svårt att genomföra då viktig information försvinner vid antecknandet. En respondent 

ville först inte att ljudinspelningar skulle användas men ändrade sedan uppfattning och jag är 

tacksam för det, detta för att jag skulle kunna fokusera på intervjun och undvika att missa 

viktig information. Patel & Davidsson (2003) betonar att fördelen med att spela in är att hela 

intervjun kommer med och inga bitar faller bort. 

 

3.4 Genomförande och bearbetning 
Intervjuerna utfördes under en veckas tid. Inför intervjuerna ringde jag och presenterade mig 

och syftet med min undersökning. Respondenterna fick själva bestämma tid och plats för 

intervjuerna. Tre av intervjuerna gjordes hemma hos mig och en intervju gjordes på en 

förskola. Innan samtalet startade gick jag igenom mitt syfte en gång till och jag informerade 

om att undersökningen var konfidentiell. Den enda fakta som anges om respondenterna är 

kön, ålder, utbildning och i vilken åldersgrupp de arbetar i. Intervjuerna tog mellan 15-45 

min. De tre intervjuer som utfördes hemma hos mig kändes mer avslappnande, den fjärde 

intervjun som utfördes på respondentens arbetsplats upplevdes mer stressande då det är svårt 

att få en avskild plats. De fyra olika respondenterna arbetar på olika förskolor. Jag gjorde 

ljudupptagningar vid alla fyra intervjuer och syftet med det var att det kändes viktigt att kunna 

återge intervjuerna på ett korrekt sätt vid utskriften. Att använda bandspelare kan upplevas 

som en ansträngd situation. Jag anser dock att det inte har haft någon negativ inverkan på 

intervjupersonerna och därmed inte påverkat resultatet på ett missvisande sätt. Jag upplever 

istället att det har varit positivt i den bemärkelsen att jag har kunnat koncentrera mig på 

intervjupersonernas svar och på så sätt kunna ställa följdfrågor om så behövdes för att 

intervjuerna skulle bli så djupgående som möjligt (Patel och Davidsson, 2003). Vid 

bearbetningen av respondenternas svar skrev jag ut hela den ljudupptagning som gjordes 

under intervjutillfället för att få med intervjuns alla delar. Enligt Patel och Davidsson (2003) 
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är det viktigt att vid slutbearbetningen läsa igenom textmaterialet flera gånger för att se att 

ingen del saknas.   

 

3.5 Validitet och reliabilitet 
Patel och Davidsson (2003) skriver att Reliabiliteten mäter undersökningens tillförlitlighet, 

om resultatet skulle bli detsamma om undersökningen skulle ha utförts vid ett annat tillfälle. I 

min undersökning har tillförlitligheten stärkts av att samma intervjufrågor har använts till 

samtliga respondenter samt att ljudupptagningar gjordes under intervjun. Efter intervjun 

skrevs hela intervjun ut på datorn för att inga bitar skulle falla bort. Jag spelade upp intervjun 

en gång till för att ta reda på ifall jag uppfattat och tolkat intervjun på ett korrekt sätt. Patel 

och Davidsson (2003) menar vidare att vid en kvalitativ intervju kan reliabiliteten få en annan 

betydelse än vid en kvantitativ undersökning. Vi kan intervjua respondenter ett flertal gånger 

och få olika svar vid varje intervjutillfälle. Det behöver inte betyda att reliabiliteten är låg. En 

orsak kan vara att respondenten har ändrat uppfattning i frågan och berikats med mer 

kunskap.  

 

Validiteten/ giltigheten får ofta en större betydelse än reliabiliteten i en kvalitativ Forskning. 

Enigt Patel och Davidsson (2003) handlar validitet om att vi måste veta att vi undersöker det 

vi har för avsikt att undersöka. Vidare menar författarna att validiteten i kvalitativa 

undersökningar handlar om hela forskningsprocessen, vikten ligger på att tolka och förstå 

samt beskriva olika uppfattningar. I min undersökning anser jag att validiteten är relativt hög 

genom att intervjufrågorna gav svar på mitt syfte.  

  

3.6 Etiska regler 
I min undersökning har jag tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som vetenskapsrådet 

gett ut. De fyra huvudkraven är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet innebar att jag gav intervjupersonerna information 

om studiens syfte och hur resultatet skulle redovisas. Samtyckeskravet att intervjupersonerna 

själva hade rätt att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet då jag informerade 

respondenterna att jag inte skall nämna namn, förskolor eller ort. Nyttjandekravet då den 

insamlade informationen endast ska användas för undersökningens syfte (Kvale och 

Brinkmann, 2009). 
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4 Resultat 
Här kommer jag att redovisa resultatet från intervjuerna, resultatet kommer att redovisas som 

en sammanfattande text med citat. Jag har valt att omformulera en del citat från talspråk till 

skriftspråk för att göra texten mer läsvänlig. Mina intervjupersoner är fyra kvinnliga 

pedagoger som har varit verksamma förskollärare i mellan sju och femton år, de fyra 

pedagogerna arbetar på olika förskolor. Jag har valt att fingera min intervju personer och jag 

har valt att kalla dem för Sara, Ida, Lina och Eva. Sara och Lina arbetar för tillfället på en 1-3 

års avdelning och Eva och Ida arbetar på 3-5 års avdelningar. 

 

Pedagogens tankar om språkstimulering 

Här framhåller alla pedagogerna att det är viktigt med trygghet att vi försöker skapa den 

miljön runt barnet så att barnet känner en trygghet i sig själv och i den grupp den vistas i. 
 ”Är barnet tryggt, så vågar barnet utforska omgivningen”, Ida. 

 

Språkstimuleringen skall ingå i den dagliga verksamheten som en naturlig del i vardagen och 

inte bara fokuseras till olika aktiviteter. Lina menar också att det är viktigt att tänka på hur 

man samtalar med barnen och att man samtalar med barnen. Som pedagog skall man möta 

barnet på deras nivå, och stimulera utifrån individens behov.                                             
                     
”Allt är ju nästan språk och det betyder ju så 
mycket att ha ett språk att kunna uttrycka sig 
och kunna sätta ord på det man gör”. Eva 

                                          

Stimulering av barns språk 

Här betonar samtliga pedagoger det vardagliga samtalet, att ta tillvara de vardagliga 

situationerna som uppstår och att språkstimuleringen inte behöver vara koppla till aktiviteter 

hela tiden. Vi försöker ta vara på det naturliga mötet som uppstår tillsammans med barnet. 

Vid måltider, i samtalet vid maten och att låta alla barn få komma till tals och inte prata i 

munnen på varandra att kunna vänta på sin tur. Eva menar att det är viktigt att låta maten få ta 

tid och att det inte är någon ide att kasta i sig maten för de måste ändå vänta på de andra 

barnen och då finns det också tid för samtal. 
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 I tambursituationerna när barnen klär sig, vid detta tillfälle kan man benämna olika begrepp. 
                                ”I tambursituationen har vi tillfälle att benämna olika begrepp för 

barnen som t.ex. nu tar vi på höger sko på höger fot osv. 
att vi talar med barnen och benämner vad det är vi gör” Lina. 

                                  
                               

 Två pedagoger som jobbar på en småbarnsavdelning menar att det är viktigt vid sån tillfällen 

som blöjbyten att man då pratar mycket med barnet och berättar vad man gör. Sara säger att 

det är viktigt att ha tilltro till att barnet förstår det man säger, även om barnet inte kan uttrycka 

det verbalt. Utan här tar barnet hjälp av gester, blickar och mimik. Sara berättar vidare att hon 

läser en kurs i småbarns pedagogik, och hon tycker att det har blivit väldigt viktigt att tänka 

på att även de yngsta barnen kan, vill och förstår även om det talade språket inte finns. Vidare 

menar Eva att det är viktigt att låta alla barn komma till tals och att de ges tid och möjlighet 

till att få höras, hon sa så här 

   
 ”vi placerade helt medvetet språksvaga barn tillsammans för att få 
sitta i en lugn miljö dels alltid tillsammans med samma vuxen och 
samma barn vid bordet så att de vågar etablera kontakt, de lär sig 
samtal struktur och att våga prata inför andra. Vi har fortsatt med det 
här med ett bra resultat”. (Eva) 

 

Vidare tar Eva, Sara och Lina upp leken som en viktig del i barnens vardag. Eva menar att 

leken måste få ta tid, oftast fungerar det så att barnen mitt i leken avbryts för att det är dags 

för samling eller frukt eller att vi skall gå ut. Vi arbetar med ett långt inne pass just för att 

gruppen skall bli trygga med varandra och lära känna varandra. I leken imiterar barnen 

varandra och har ”mitt i leken lärt sig något nytt begrepp” (Sara). När barnen leker och barnet 

säger – dockan badar menar Lina att det är viktigt att tydliggöra språket för barnet genom att 

svara barnet med en mening – ja, du badar dockan. Vidare menar de två pedagogerna att 

barnen i rolleken ofta använder sig av rekvisita i leken och att de lekskriver och lekläser. De 

stora barnen tar gärna en bok och läser för de yngre barnen och visar runt bilderna som vi 

pedagoger brukar göra.  

 

Språkstimulerande material 

Samtliga pedagoger använder sig av rim och ramsor, sånger i form av sång påsar, sagor och 

sagopåsar. Två berättar om vikten att låta barnen spela mycket spel och om de t.ex. spelar 

memory spel att de då beskriver det de ser på bilderna med hela meningar Eva menar att här 

kan man få med flera begrepp när barnet beskriver det som finns på bilden. Lina menar att 

arbeta med att skapa upplevelser för barn är viktigt, även om barnen inte kan ge den verbala 
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responsen efteråt har de ändå med sig detta senare.  Ida berättar att de återkommande 

använder sig utav berättar övningar som kan innebära att de får berätta om sin favorit bok för 

de andra barnen . 
 
 ”Syftet med dessa berättarövningar är att få träna på att prata inför 
gruppen vilket är viktigt i dagens samhälle, där det ställs stora krav på 
barnen.” Ida 

                         

 Vidare berättar Ida och Eva om hur de arbetar med sommar minnen tillsammans med barnen 

för att de skall få öva sig i att berätta för andra och Eva berättar vidare att en pedagog 

dokumenterar vad barnen berättar, genom att dokumentera det barnet säger kan de sedan gå 

tillbaka och titta på hur barnen uttryckte sig och se om berättartekniken har ändrats sen förra 

gången de berättade. Vidare menar alla pedagoger vikten av att arbeta med sago påsar och låta 

barnen vara delaktiga i berättandet av sagan eller att ett barn får berätta sagan själv, det är 

något som de flesta barnen uppskattar och gärna är delaktiga i, barnen får med många olika 

begrepp när vi använder sagopåsar stor, liten, över, under osv. 

                   
”Samlingen kan vara väldigt krävande för vissa barn och de kan tänka, 
vad skall vi utsättas för nu. Vi vill inte arbeta med att samlingen skall 
vara de centrala, nu använder vi sagopåsar vid samlingen och barnen 
uppskattar det och vill gärna berätta själva när de kommer på att det 
inte är mig de tittar på utan figurerna.” (Eva) 

                        
 Eva berättar om hur de återkommande läser kapitel böcker för barnen varje dag under vilan, 

under tiden de läser böcker visar de inga bilder för barnen. När de har läst färdigt boken går 

de tillbaka och visar bilderna och ställer frågor till barnen för att se vad de kommer ihåg ifrån 

boken och om bilderna stämmer med deras inre bilder.    
                                     

 ”När vi läser kapitelböckerna är det samma lärare som 
läser under hela veckan för det är svårt att ta över en bok 
just för att vi läser med så olika röster och med olika 
stämningar” Eva 

 

En av pedagogerna menar att det finns många fler sätt att arbeta på som hon kanske inte 

använder så mycket just nu. Det är att arbeta med att dramatisera olika sagor och låta alla 

barnen vara delaktiga i arbetet. Idet här arbetet får barnen träna på att uttrycka sig visa känslor 

och att vänta på sin tur. Med de äldre barnen kan man vidareutveckla arbetet med att prata om 

vad tror du hände sen? Eller hitta på ett nytt avslut. 

 

      ”Jag har arbetat med att dramatisera Bockarna Bruse, det 
är en uppskattad saga att arbeta med och barnen får 
uttrycka känslor, lär sig nya begrepp och det går hela tiden 
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att utveckla arbetet vidare och de är viktigt att låta barnen 
vara delaktiga”. Lina 

  

Språkstödjande redskap 

Här beskriver två av pedagogerna Sara och Lina att de arbetar med TRAS som betyder Tidig 

registrering av språkutveckling. De berättar att de ”trasar” alla barn som har fyllt två år och 

menar att det är ett bra stöd ifall det finns frågetecken kring något barn. De tycker att det är ett 

bra material. Sara berättar att det är många barn som kanske har ett tydligt och välutvecklat 

språk, men de är inte medvetna om vad de säger och sen finns det de barnen som har 

medvetenheten men inte språket. 
”När vi använder TRAS är det mycket som stöd för oss själva, vi 
lägger inte bara fram solen till föräldrarna och visar, det är viktigt för 
det kan väcka oro hos föräldrarna över vad mitt barn kan o inte, så får 
det inte vara”. (Lina)  

 

 I TRAS materialet så har vi i huset ett framtaget material att arbeta med, speciella språkpåsar 

som övar barnen i de olika delarna. Eva berättar att de inte använder tras till alla barn utan 

använder det som ett stöd till något barn ifall det är något vi undrar över. På Idas förskolan 

använder de inte TRAS på hennes arbetsplats använder de Bornholmsmodellen, främst har de 

använt det för barn med språksvårigheter men senare även använt det med övriga barn men de 

använder det aldrig i hel grupp utan endast med ca tre till fyra barn per tillfälle. 

 

 Lina har använts sig av tecken vilket är TAKK som står för Tecken som Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation. Lina menar att TAKK är bra om det finns två språkiga eller 

språksvaga barn på avdelningen, eller som en hjälp för att förstärka barnens språk. Eva 

berättar om det är något vi undrar över i arbetet med barns språkutveckling kan vi ta hjälp av 

en språkpedagog om vi känner att det behövs.   

 

Pedagogens roll 

Vårt förhållningssätt och samspelet mellan pedagogen och barn är viktig, och att ge varje barn 

tid. Det är viktigt att tänka på hur man samtalar och att man samtalar med barnen. Samtliga 

pedagoger menar att tryggheten är viktig för att språket skall utvecklas och kunna stimuleras. 

Lina pratar om det kompetenta barnet, att se varje barn och att varje barn är kompetent oavsett 

ålder, och verkligen medvetet tänka på att barn lär i samspel med andra.  

                           
”Du måste kunna samspela med någon för att 
kunna samtala med någon, du kan inte använda 
en monolog utan du måste lära dig hur man 
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    beter sig i en dialog ”. Lina 
 

Sara menar att hur vi förhåller oss gentemot barnen är en stor del och att vi inte pratar över 

huvudet på barnen är viktigt att tänka på. Vi vuxna skall hjälpa barnen med samtalsträning 

med turtagning att inte alla pratar i mun på varandra. Som pedagog skall man finnas 

tillgänglig i de olika rummen som barnen vistas i under dagen för att kunna hjälpa de vidare i 

leken eller med material som de behöver för att vidareutveckla leken eller skapandet. 

 

Hinder i arbetet med språkstimulering 

Här framkommer det olika svar ifrån pedagogerna Sara framhåller att mycket handlar om oss 

själva som förskollärare, hur vi tänker och ser kring barns förmåga att förstå. Ida menar att 

hennes erfarenhet och som hon tycker viktigt är att barn som inte har knutit an eller är trygga 

har ett hinder eller svårigheter med sin språkutveckling. Den viktigaste tiden för ett barns 

språkutveckling är tiden runt födseln och det första levnadsåret. Någon menar att få tiden att 

räcka till kan vara svårt men att man får försöka att göra det bästa av det och försöka använda 

sig av språkstimuleringen i vardagen så långt det är möjligt. 
 

Miljön 

Miljön runt barnen skall vara tillåtande och locka fram kreativiteten hos barnen och materialet 

skall finnas lättillgängligt i barnens nivå, barnen får lära sig att ta eget ansvar . Eva menar att 

barnen blir kreativa om miljön är tillåtande barnen blir pyssliga och det smittar av sig på de 

andra barnen, ”entreprenörsandan skall brinna” och det är viktigt .   
 

”Eva framhåller att ”miljön runt barnet skall vara 
tillåtande och att det finns lagom med intryck”. 

 

Föräldrasamverkan  

Merparten menar att det är viktigt med föräldrasamverkan och att om det är något som t.ex. 

att språket är försenat eller något annat så brukar vi ta upp detta vid utvecklingssamtalet. De 

flesta föräldrar brukar uppskatta om vi samarbetar kring de här frågorna. Pedagogerna menar 

också att berätta för föräldrarna, vikten av att läsa böcker för barnen och att de har en dialog 

med barnen, de måste få en mottagare på vad de säger . Lina nämner att det är bra med 

utlåning av böcker på förskolan eftersom inte alla kommer iväg till biblioteket och då är det 

bra att kunna låna böcker på förskolan.  
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Pedagogisk dokumentation 

Samtliga pedagoger använder sig av portfolio för att dokumentera varje enskilt barn och 

barnen uppskattar att få titta i sin egen pärm. Alla barn har också sin egen IUP som står för 

individuell utvecklingsplan. Två pedagoger använder TRAS för att dokumentera barnens 

utveckling. Sara menar att ”TRAS innefattar så mycket så vi behöver inget annat”.  Lina 

menar att det ibland kan vara bra att använda 

 
”Fem minuters observationer det kan vara svårt att få med allt barnen 
säger men menar att man ändå få se vad barnen gör och så hur de 
samarbetar och tar kontakt och så för det ligger ju till grund för 
barnens språkliga utveckling.” 

 

Ida berättar att de dokumenterar och följer upp varje barn de använder sig av arbetsblad som 

de fyller i varje dag och menar vidare att observation och dokumentation hör ihop.  Det är 

också bra om barnen får dokumentera för sig själva i form av teckningar och att måla. Här 

menar de att pedagogen skall vara delaktig och hjälpa barnet att sätta ord på det de berättar.  

 

4.1 Sammanfattning av resultat               
Det gemensamma i resultatet är att samtliga pedagoger lägger stor vikt vid att barnet känner 

en trygghet i sig själv och barngruppen, för att barnet skall vara mottagligt för den språkliga 

stimulansen. Barn som inte har knutit an eller är trygga får ofta svårigheter i sin språkliga 

utveckling.   

4.1.1 Hur arbetar pedagoger för att stimulera barns språkutveckling? 
 Resultatet visar att det är viktigt att man som pedagog tänker på hur man samtalar med 

barnen, detta genom att man samtalar med barnen och inte till barnen. En viktig del var också 

att pedagogerna skall finnas tillhands där barnen är för att kunna hjälpa barnen vidare med 

tillexempel leken eller med material som barnen behöver. Samtliga pedagoger betonade också 

att det är viktigt att stimulera barns språk i alla de vardagliga situationerna eftersom tiden inte 

alltid räcker till. Genom att samtala vid matsituationen, vid påklädning och att man fångar de 

tillfällen som ges under dagen till att samtala med barnet. Som pedagog är det viktigt att 

aktivt lyssna och vara närvarande samt att tydliggöra språket genom att svara barnet med hela 

meningar. Det är också viktigt att se till hela barnets språk som innefattar mer än det verbala 

språket såsom mimik, gester, blickar och kroppsspråk och att ha en tilltro till att alla barn kan. 

Pedagogerna menade att mycket handlar om hur vi ser på barns olika förmågor. 
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4.1.2 Vilka olika metoder använder pedagoger för att stimulera barns 
språkutveckling? 

 I pedagogernas språkstimulerandearbete så framkom det att samtliga använder sig av 

sagopåsar, sånger, ramsor, böcker och spel. En pedagog menade att när de spelade spel som 

memory, är det bra om barnet beskriver bilden och den bild de söker. Miljön runt barnet skall 

locka till kreativitet och materialet skall finnas nära barnet. Det framkom också att tre av 

pedagogerna använde TRAS (tidig registrering av språkutveckling) som stöd i arbetet, två av 

pedagogerna använde TRAS till alla barn som har fyllt två år. På den fjärde pedagogens 

förskola använde de Bornholmsmodellen som stöd för barn som har språksvårigheter, men 

plockade även olika delar av modellen och arbetade med det med hela barngruppen, men då i 

mindre grupper. En metod som också användes i det språkstimulerande arbetet var TAKK, 

tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Något som alla pedagoger 

använder sig av i det pedagogiska arbetet är dokumentation då med hjälp av portfolio, IUP, 

observationer samt med hjälp av TRAS.  
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5  Diskussion                              
Här kommer jag att analysera och diskutera resultatet från intervjuerna samt min metod och 

jag kommer att dela in diskussionen i olika kategorier som jag anser är relevanta för mitt syfte 

och frågeställningar.  

 

5.1 Metoddiskussion 
Syftet med denna undersökning var att ta reda på vilka olika metoder pedagogerna arbetar 

med ute i verksamheten för att stimulera barns språkutveckling. Mina frågor har handlat om 

vilka olika metoder de använder samt hur pedagogerna arbetar med att stimulera barns 

språkutveckling. För att få svar på mina frågor har jag använt mig av kvalitativ intervju. Jag 

hade kanske fått en djupare insikt om detta ämne om jag hade tillfrågat fler respondenter och 

om jag hade valt att komplettera intervjun med observationer av pedagogens 

språkstimulerande arbete. Mitt syfte har dock varit att ta del av pedagogers erfarenheter och 

tankar därför anser jag att min metod var mer lämpad. Jag anser att jag har fått en god 

uppfattning om de yrkesverksamma pedagogernas metoder och tankar om språkstimulering i 

förskolan, och jag upplever att respondenterna svarat uppriktigt på mina frågor. Enligt Patel 

och Davidsson (2003) skall man ta hänsyn till eventuella felkällor där respondenterna 

eventuellt inte talar sanningsenligt. Jag har även försökt att inte ställa ledande följdfrågor och 

jag har försökt att hålla mig så objektiv som möjligt under intervjun. Jag anser att detta inte 

varit någon fara i mitt arbete eftersom frågorna, som jag ser det inte varit för känsliga eller av 

stötande karaktär.    

 

5.2 Resultatdiskussion 
I resultat delen framkom det hur viktigt det är att skapa trygghet för barnet, att få barnet att 

känna sig trygg i sig själv och i barngruppen. En pedagog under intervjun betonade att 

tryggheten och tilliten som det viktigaste i barnsspråklig utveckling och att den viktigaste 

tiden för att tillägna sig detta är runt födseln och under första levnadsåret. Detta är också vad 

flera av författarna menar att barnen kommunicerar med omgivningen redan från födseln och 

att de använder kroppen för att utrycka känslor och behov och det är när vi vuxna svarar 

barnet som barnets självkänsla växer och där till också tryggheten och tilliten. (Arnqvist.1993; 

Svensson, 1998; Hagtvet, 2004). Även i läroplanen Lpfö 98 står det att barnen skall få 

uppleva en trygg, rolig och lärorik verksamhet som lägger grunden för det livslånga lärandet. 
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Pedagogerna menade att det är det mest grundläggande att arbeta för att skapa trygghet, med 

tryggheten kommer nästa steg, att våga utforska omgivningen och barnet blir mer mottagligt 

för nya intryck. Detta är något som Lindö (2009) skriver om, genom att skapa en miljö runt 

barnet som är trygg och språkstimulerande underlättar det barnets språkutveckling. Jag tycker 

att pedagogerna här visar att de är mycket medvetna om vad det är som ligger till grund för 

barns utveckling och lärande och för att barnet skall utveckla ett rikt språk. 

 

Samtliga pedagogerna betonade vardagssamtalet och det naturliga mötet med barnet som en 

stor och viktig del, att ta tillvara på tambursituationer, mat situationen. Detta tar även Eriksen 

Hagtvet (2004) upp som en självklar del att ta tillvara på och menar att de direkta dialogerna 

då man pratar om det som finns nära i omgivningen, är grunden till språkstimulering. En av 

respondenterna tog upp att det är viktigt att ha tilltro till att de yngsta barnen på förskolan 

förstår och kan även om de inte kan sätta ord på det utan tar hjälp av kroppsspråk, mimik och 

gester. 

   

Alla pedagoger nämner inte leken i arbetet med språkstimulering, detta tror jag beror på att de 

tycker att det är en självklar del i barnens vardag och en stor del för språkutvecklingen och 

den allmänna utvecklingen hos barnet. Det kan också vara för att jag inte hade några specifikt 

utformade frågor om leken. Knutsdotter Olofsson (2006) skriver om hur viktig leken är för 

hela barnets utveckling, vidare menar författaren att riktig lek bara kan uppstå om barnet 

känner trygghet. I leken sätter barnet ord på sina fantasier och barnet uttrycker hela tiden vad 

de gör. En pedagog menade att barnet i leken imiterar vad de andra barnen gör och helt 

plötsligt hör man att barnet har lärt sig helt nya begrepp genom att imitera och göra efter sina 

kompisar. Vygotsky (Säljö 2003) uttryckte det här som att barnet ständigt befinner sig i 

utveckling och förändring och här tycker jag att hans begrepp, proximal utvecklingszon 

passar in, att det barnet kan med hjälp av någon i dess närhet idag kan barnet själv i morgon.  

 

 En av pedagogerna uttryckte vikten av att svara barnet med hela meningar tillexempel när 

barnet leker och säger, bada dockan, då är det viktigt att svara barnet med en hel mening – ja 

du badar dockan. Strömqvist (Bjar och Liberg Red 2003) bekräftar detta som ett bra tillfälle 

för barnet att få stöd, för att barnet sedan själv kan utvidga sina tvåordsyttranden. 

 

I förskolan är min erfarenhet att övervägande använder sig av rim, ramsor, sånger, sagor och 

sagoberättelser i sitt språkstimulerande arbete och det använde intervjupersonerna dagligen i 
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sitt arbete. Majoriteten av förskollärarna använde sagopåsar i arbetet med barnen, de berättade 

också att barnen själva kunde få berätta sagan för de andra barnen och att de då kunde få stöd 

av en pedagog i berättandet för att barnet lättare skall kunna följa berättar strukturen. Arnqvist 

(1993) menar att desto bättre barnen blir på att återberätta och förklara desto färre ord behöver 

de använda för att sammanfatta större sammanhang. I arbetet med sagopåsar tycker jag det här 

vittnar om medvetenheten hos pedagogerna, hur viktigt det är för barnet att få träna på att 

berätta inför andra.  

 

Sagostunder med böcker användes övervägande av pedagogerna vid vilan, här tycker jag att 

det finns mycket mer att arbeta med. Svensson (1998) menar att barnen utvecklar fantasi, 

kreativitet och ordförråd vi högläsning och när vi samtalar kring det lästa så hjälper det att 

stärka barnens tal. Hagtvet och pålsdottir (1992) menar att sagoberättaren blir en språklig 

förebild vad gäller meningsbyggnad, uttal, nya ord och begrepp. Efter det att jag har gått 

igenom intervjuerna flera gånger upplever jag att läsa böcker för barn används till största 

delen vid vilan och att det är den stunden på dagen som utnyttjas. Svensson (1998) menar för 

att stärka barnens språkutveckling måste man stanna upp och diskutera böckerna under 

högläsningen. Här undrar jag om pedagogerna upplever att det kan bli för mycket 

diskussioner och prat om alla vill ta upp något kring det som läses. Liberg (2003) menar att 

det är viktigt att barnen får en möjlighet att samtala om innehållet i texten. Jag framhåller att 

om barnen får lyssna till en bok vid andra tillfällen än vilan så finns det mer underlag för att 

vidareutveckla arbetet med boken och tid för diskussioner och att ställa frågor kring det lästa. 

 

Pedagogen Eva berättade att de läste kapitelböcker för sina barn under en veckas tid och med 

en och samma pedagog. De valde att inte visa några bilder eller diskutera boken under tiden 

de läste, utan visade bilderna och diskuterade när boken var slut. Jag tycker det kan vara ett 

bra sätt för att ge barnet en möjlighet till att skapa egna inre bilder med hjälp av sin fantasi, 

samt att de tränas på att lyssna mer koncentrerat. Problemet för barnet tror jag kan bli att deras 

viktiga funderingar kring det lästa har glömts bort när det är dags att diskutera boken. Det är 

därför viktigt att använda böcker vid andra tillfällen och tider än vid vilan, där barnen får en 

annan möjlighet till att delta i diskussioner och ställa frågor. 

 

Samtliga pedagoger nämner rim och ramsor men ingen förutom Ida som arbetar efter 

bornholmsmodellen på sin förskola, beskriver något om hur de arbetar med rim och ramsor. 

De nämner rim och ramsor i samma mening som de nämner de övriga delarna i det 
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språkstimulerande material de använder. Svensson (2005) menar att språklekarna behöver 

användas regelbundet för att barnet inte skall glömma bort det de arbetade med. Vidare menar 

hon att barnet skall uppleva en positiv och trevlig miljö när de leker med språklekarna. 

Svensson (2005) menade att det kan vara en fördel för barnen att vara i grupp eftersom barnen 

lär av varandra. Eriksen Hagtvet (2006) har här en annan syn på det då hon tycker att 

språklekar skall användas i mindre grupper. Jag tycker att det kan vara en fördel att arbeta 

med språklekar i större grupper eftersom barnen lär i samspel med varandra och även här 

menar jag att Vygotsky begrepp om den proximala utvecklingszonen passar in. Mycket beror 

på barngruppen och som pedagog är det viktigt att förhålla sig på ett sådant sätt så man 

känner av vad som passar just den specifika barngruppen man har i dag. Jag är medveten om 

att det inte passar alla utan här måste man känna in barngruppen. Eva tog upp under intervjun 

att många barn kan känna obehag inför samlingen och att det kan upplevas som kravfyllt. I 

arbetet som pedagog är det viktigt att de språkstimulerande tillfällena görs på ett lustfyllt sätt. 

Detta betonar även Häggström i (Bjar och Liberg: red 2003) som menar att i arbetet med 

språklekar är det viktigt att det sker på ett lekfullt sätt, hitta lusten och viljan att smaka och 

lukta på ljuden och orden.     

 

Med hjälp av de olika stödmodellerna så arbetar pedagogerna på olika sätt, tre av pedagogerna 

har tillgång till TRAS. Två av dessa pedagoger arbetade kontinuerligt med TRAS och de 

använde materialet på alla barn som har fyllt två år och upplever det som ett bra material. Den 

tredje pedagogen talade om att hon inte använde TRAS till alla barn. Här känner jag i 

efterhand att jag skulle ha frågat mer om varför de inte använder TRAS. Jag tror det kan bero 

på att de två pedagoger som använder TRAS till alla barn arbetar på avdelningar som har barn 

i åldern 1-3 år. Jag upplever att pedagogerna ser det som ett bra stöd i deras arbete eftersom 

det kan vara svårt att urskilja om ett barn har svårigheter i vissa dela av språkutvecklingen. 

Espenakk (2004) menar att TRAS bygger på forskning om barns tidiga språkutveckling och 

bygger på observationer och är ett redskap för pedagogerna i förskolan. 

 

Dokumentation i form av portfolio använder samtliga pedagoger. Här kan barnen följa sin 

egen utveckling i form av teckningar och andra alster barnen har skapat, men även intervjuer 

som barnen gjort tillsammans med pedagogen. Genom att dokumentera händelser som sker 

under barnens dag så ger det barnet underlag för att kunna berätta för föräldrarna om det de 

har upplevt och gjort under dagen. Jag anser precis som respondenterna att dokumentation är 

en viktig del för att se alla barn och dess utveckling samt att den ger barnet ett verktyg till att 
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följa sitt eget lärande. Vikten av att dokumentera är något som flera författare tar upp 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) och Åberg och Lenz Taguchi (2006) framhåller att 

det är viktigt att synliggöra barns lärande, genom att synliggöra skapas det förutsättningar att i 

samspel med barnen föra verksamheten vidare. 

 

Sammanfattning 

Jag anser att jag har fått svar på mina frågor och jag har fått ta del av pedagogernas tankar och 

erfarenheter i det språkstimulerande arbetet. Det som har kommit fram i resultatet visar på att 

det är viktigt att ta tillvara på alla de vardagliga situationerna som uppstår och att barnet 

känner trygghet i sig själv och barngruppen. Pedagogerna använder sig av sånger, sagor, 

böcker och rim och ramsor i det dagliga arbetet. De tar även hjälp av olika metoder som 

Bornholmsmodellen, TRAS och TAKK som ett stöd i arbetet med barns språkutveckling. 

Något om jag känner att jag saknar i resultatet är det medvetna arbetet med språklekar, efter 

att jag har studerat litteraturen har jag kommit fram till att det är av stor vikt att använda sig 

av planerade tillfällen i arbetet med språklekar och att det skall vara något som är 

återkommande under en längre tidsperiod och jag tror att det är något som är viktigt att ta med 

sig i arbetet med barns språkstimulering. 

     

 

I det språkstimulerande arbetet är det av stor vikt att vara medveten om vilka olika 

tillvägagångssätt som stimulerar barns språkutveckling. Jag har i min undersökning tagit del 

av förskollärarnas olika arbetssätt samt det litteraturen beskrivit. Genom att använda sig av 

aktiviteter som är väl genomtänkta och ta tillvara på barnens tankar och intressen samt att låta 

barnen vara delaktiga i de olika aktiviteterna skapar det självförtroende hos barnet som 

gynnar språkutvecklingen. Se varje enskilt barn genom att samtala och vara lyhörd är faktorer 

som är en viktig del för att ett barn skall tillägna sig språkstimuleringen. Vidare kan jag i mitt 

resultat se genom mina intervjupersoners svar och mina egna tankar att vi har samma syn på 

hur barn lär, att det grundar sig i Vygotsky sociokulturella perspektiv där synen är att barn lär 

i samspel med sin omgivning.  
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5.3 Fortsatt Forskning 
Ett förslag till fortsatt forskning är att det skulle vara intressant att få följa barn som under en 

längre tid arbetar med språkstimulering genom bornholmsmodellen. För att se hur resultatet 

utvecklar sig gentemot barn som inte arbetar efter någon specifik modell. 
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Bilaga 
 
Intervju studie 
 
 
Kön: 
Ålder: 
Utbildning: 
 
 
Allmänt 
Kan du beskriva förskolan och barngruppen, 

( storlek på barngrupp, åldersgrupp, personaltätheten, hur många avdelningar har förskolan) 

 

Språkstimulering 

Vad tänker du på när du hör språkstimulering? 

 

Hur arbetar du för att stimulera barns språk? 

I så fall hur? 

 

Använder du/ni något material i ditt språkstimulerande arbete?  

I såfall vad?  Och i vilket syfte? 

 

Kan du ge några exempel på hur man kan arbeta med språkstimulering på fler sätt? 

 

Utgår du från någon särskild teori eller pedagogik i ditt språkstimulerande arbete? 

 

Finns det några hinder i arbetet med barns språkstimulering? 

 I såfall vad? 

 

Föräldrar samverkan för barns språkutveckling?  

Anser du att du behöver mer kompetensutveckling i arbetet med barns språkstimulering? 

 

 

Använder ni något sätt att dokumentera barnens språkutveckling? 

I så fall, hur använder ni materialet? 

 



 

 

Undersökningen kommer att genomföras som en Intervjustudie. Intervjun kommer att ta cirka 

en timme och kommer at spelas in på band. Svaren kommer endast att användas i mitt arbete 

och alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. I sammanställningen kommer ingen 

enskild person eller förskola att kunna identifieras. Allt inspelat material kommer att förstöras 

när uppsatsen är redovisad. All medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas utan att 

skäl behöver anges. Handledare under mitt arbete är Elisabeth Björklund.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


