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SAMMANFATTNING  

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger stimulerar och utvecklar barns språk i sin 

verksamhet med hjälp av olika pedagogiska verktyg. Undersökningen har genomförts med en 

kvalitativ intervjustudie där nio pedagoger deltog under två månader från olika förskolor i 

Östergötland. Resultatet visade att pedagogerna i studien uppfattade två centrala begrepp som 

är gruppens organisation och språkutvecklande arbetssätt som viktiga redskap för barns 

språkliga utveckling. Mitt resultat visar att muntligt berättande och högläsning används 

regelbundet i verksamheten av de pedagoger som varit med i undersökningen. Muntligt 

berättande som sker vid olika tillfällen i förskolor och sagor ger möjligheter att väcka fantasi 

och stimulera barnens språkutveckling. Samtidigt visar resultatet att högläsning av pekbok 

och bilder/sagobok har en hög status och genererar mycket samtal och frågor mellan eller 

efter läsning. Slutsatsen jag kom fram till är att det inte finns ett enda arbetssätt som är 

språkutvecklande utan att en blandning gynnar språkutvecklingen bäst.  

 

Nyckelord: språkutveckling, gruppens organisation, språkutvecklande arbetssätt, muntligt 

berättande, högläsning,  
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Förord 

Det har varit betydelsefullt och givande för mig att undersöka området för mitt kommande 

yrke som förskollärare, trots att processen har kantats av blod och svett, men mycket mer har 

kantats av glädjetårar på grund av att nu har jag nått fram till slutet av denna studie och även 

av min utbildning. 

 

Att få skriva detta arbete har varit en upplevelse som varit både givande och stimulerande 

men under arbetets gång har det även skapats frustration och oro över hur det färdiga arbetet 

skulle bli. Det visste jag redan, att skriva min uppsats skulle ta mer tid än för andra studenter, 

därför vill jag tacka Gud för ger mig kraft och lust för att fortsätta mitt mål. Även vill jag 

tacka min make som har stöttat mig, uppmuntrat och visat tålamod i den här processen. På 

samma sätt vill jag tacka mina föräldrar, syskon och familj som alltid var bakom mig och 

stötta mig hela tiden under den här processen. 

 

Jag vill också tacka Carmen Moya, en väninna och barnskötare som har stöttat mig att studera 

på universitetet och att uppmuntrat mig att lita på mig själv och att jag kan slutföra det nya 

yrket som förskollärare.  Hon var alltid där innan jag började universitetet och utmanade mig 

att bli en bättre pedagog.  Trots att hon inte är kvar i livet, vill jag att hennes familj ska veta 

att jag blir det som hon önskade och har uppmuntrat mig att bli: en förskollärare.  

 

Jag vill även tacka min handledare Christina Aminoff som funnits där och hjälpt mig med tips 

och råd och alla pedagoger som varmt tagit emot mig i sina verksamheter för intervjuer. Utan 

dem hade det inte blivit något arbete. Vidare vill jag tacka Maria Thunborg som har varit mitt 

stöd under skrivandets gång och gett den hjälp jag har behövt under processen.   
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1. INLEDNING 

Under mitt sista år på universitet fick jag ett förslag att jobba innan jag skriver min uppsats. 

Jag tog fasta på idén och letade efter jobb genom vikariebanken i kommunen. Jag började 

jobba direkt på olika stället i kommunen på jobben spirade olika tankar och frågor om hur 

pedagogerna jobbade för att främja barns språk i deras verksamhet, hur pedagoger samarbetar 

med varandra i sina förskolor för att hjälpa det enskilda barnet och barngruppen att utveckla 

barns språkförmågor och ordförråd, hur pedagoger motiverar barnen för att delta i olika 

aktiviteter som utvecklar direkt eller inte direkt deras språk genom förskolans verksamhet 

varje dag. Ju mer jag var på olika ställen desto mer nyfiken blev jag och det kom fram mera 

tankar, frågor och jämförelser mellan förskolors verksamhet här i Sverige med mitt tidigare 

professionella liv som grundskollärare i Chile. Dessa tankar och frågor inriktades på 

förskolors verksamhet, deras pedagogiska miljö och pedagogers metoder som gav mig en 

omfattande, väldigt viktig, berikande, positiv och betydelsefull erfarenhet som person och 

professionell.  

 

I mitt jobb som vikarie kunde jag observera hyllor eller skåp full med leksaker, gamla och nya 

pussel, olika typer av spel, m.m. Då undrade jag varför man skulle satsa tid och pengar på 

material som kanske man inte använder ofta, samt att dessa material främjar barns språk på 

något sätt eller inte, hur pedagoger kunde arbeta med dessa material med barnen trots att 

antalet barn i barngruppen var för stort och personalen på avdelningen inte är tillräcklig. 

Dessa och andra tankar och frågor som har kommit gav mig mitt syfte och mina 

frågeställningar till min uppsats.  

 

Även tycker jag att det kan vara viktigt att visa förskolans läroplan relevanta punkter som ger 

vägledning för mitt syfte i studien. Vidare poängterar jag att förskolans syfte är att alla barn 

ska tillägna sig kunskap och värden, samt att främja deras utveckling och lärande, säger 

Skollagen (2010). Dessutom tillfogar förskolans läroplan (Lpfö 98, 2010) att förskolans 

sysselsättning ska vara lärorik, rolig och trygg. Det betyder att barns kunskap kommer till 

uttryck genom att göra en dialog, att observera och tänka, även att leka, skapa, utforska och 

samspela med andra barn och pedagoger i en pedagogisk verksamhet, enligt förskolans 

uppdrag (Lpfö 98, 2010).  

 

Då blev jag motiverad att välja av ett ämne som utgår ifrån dessa enfarenheter som vikarie, 

från en föreläsning som jag har lyssnat på universitetet som handlade om språk och barnens 
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språkutveckling och från förskolans läroplan och jag blev väldigt angelägen att veta hur 5 

pedagoger stimulerar och utvecklar barns språk i sin verksamhet med hjälp av olika 

pedagogiska verktyg, då bestämde jag mig för att undersöka det. 

 

I studien kommer jag att använda ordet pedagog, och det syftar på den personal som jobbar i 

förskolan oavsett vilken utbildning de har, det vill säga barnskötare, annan utbildning eller 

förskollärare. 

 

Läroplan 

Lpfö 98 lyfter fram förskolan som en betydelsefull plats för barnen och att förskolans 

verksamhet ska vara stimulerande, rolig och trygg. Dessutom finns i läroplanen formulerade 

mål och riktlinjer som förskolan ska sträva mot.  Förskolans aktiviteter ska utgå från barns 

intresse och där ska barnen ges möjlighet att uttrycka sig med olika uttrycksformer. I 

förskolan ska varje barn utveckla sin förmåga att lyssna, beskriva och reflektera och likaledes 

utveckla sitt språk och sitt begreppsförråd genom att berätta, ställa frågor och argumentera. 

Det vill säga att utveckla ett nyanserat talspråk och få träna på att kommunicera med andra. 

Vidare ska de få träna på att arbeta enskilt och i grupp (Lpfö 98, 2010). 

 

Barns nyfikenhet och initiativförmåga ska tas tillvara för att söka kunskap, där kunskapen 

sker genom skapande, lek och social samverkan. Dessutom påpekar läroplanen att förskolans 

verksamhet ska utgå från barnens egna intressen, upplevelser, behov och tankar. (Lpfö 98, 

2010). Förskolans läroplan (Lpfö 98, 2010) poängterar även vikten av att 

förskolan stödjer den språkliga utvecklingen för att barn ska utveckla sin identitet och lära 

sig. 
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2. PROBLEMFORMULERING 

 

Syfte: 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur pedagoger stimulerar och 

utvecklar barns språk i sin verksamhet med hjälp av olika pedagogiska verktyg. 

 

Frågeställningar  

Utifrån mitt syfte vill jag ha svar på följande frågeställningar: 

1. Hur främjar pedagoger barns språkutveckling i sin verksamhet? 

2. Vilka pedagogiska verktyg använder pedagogen för att stimulera barnens 

språkutveckling?   
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3.  TIDIGARE FORSKNING 

3.1 Introduktion till ämnet 

Det finns mycket litteratur och forskning om hur pedagogerna stimulerar och utvecklar barns 

språk under sitt liv i förskolans verksamhet, därför ska jag presentera i följande kapitel 

relevant litteratur som styrt mitt urval av tidigare forskning och som tycker jag att hjälp mig 

att analysera och som beskriver mina två centrala begrepp i min studie. Mina två centrala 

begrepp är gruppens organisation och språkutvecklande arbetssätt.  

 

De centrala begreppen kommer jag att dela upp i kapitlen i två avsnitt och i varje avsnitt 

kommer jag att beskriva andra begrepp som hör till dessa begrepp. Jag kommer även att i det 

här kapitlet visa förskolans läroplan som ger vägledning till min tidigare forskning och som 

kommer att samverka med resultatet i sista kapitlet i min studie, det vill säga, i min 

diskussion. 

 

3.2 Gruppens organisation  

Barngrupp 

Skolverket (2017) anser att barngruppers storlek ska variera mellan små och stora barn, det 

vill säga att i småbarnsgrupper med barn mellan 1-3 år gamla ska det finnas 6-12 barn i 

gruppen och i storbarnsgrupper med barn mellan 4-5 år ska det finnas 9-15 barn i gruppen för 

att ska bli lättare att jobba med enskilda barn i mindre grupper eller med hela barngruppen. 

 

Skolverket (2013) anser att barngrupper är en betydelsefull och aktiv del i barns lärande och 

utveckling, för att barns utveckling och lärande sker i sampelet medan vuxna och andra barn i 

förskolan. När barnen samspelar i samma grupp är de trygga och får ha en kontinuitet i sitt 

lärande samt att barns identitet och självkänsla utvecklas bättre, påpekar Skolverket (2013). 

Håland Anveden (2018) poängterar att barngruppernas storlek påverkar barns lärande och 

omsorg, det vill säga kommunikation, lek, delaktighet samt sampel mellan barn och vuxna, 

därför anser författaren att barngruppens storlek har en stor betydelse när den är begränsad, 

speciellt för yngre barn. Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2016)  anser också att 

de små barnen kan bli stressade av att ha för många relationer samtidigt i så tidig ålder och det 

kan bli svårt att lära sig ordentligt om gruppen inte är mindre. Även framhåller Williams, 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) att barn har möjligheter att lära sig lättare, att 

utveckla sina färdigheter och förmågor som motorik, intellektuell eller sociala kompetens om 

det finns andra barn runt omkring dem.   
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Vidare framhåller Håland Anveden (2018) att i vissa fall kan förskolors lokaler som inte har 

spatiöst utrymme och stora barngrupper framkallar att dessa barns utveckling blir sämre. 

Även påpekar Håland Anveden (2018) att det är bättre att ha homogena åldersgrupper i 

avdelningar i förskolor på grund av det är lättare att ha olika stöttningsverktyg särskilt när 

man pratar om språkutveckling. Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) anser 

att barngruppen påverkar barns inlärning och utveckling i förskolans verksamhet. De 

poängterar att gruppstorleken har en stor effekt på barnets chans att leka fritt på grund av det 

finns redan andra barn på samma ställe, det vill säga att det kan vara svårt för barnet att leka 

som det vill, och barnet letar efter andra lekar som det inte ville leka och då ökar frustrationen 

hos detta barn. 

 

För övrigt anser Niss och Söderström (2010) att speciellt de små barnen, när pedagoger och 

barnen är eller jobbar i mindre grupper, mer aktiva, visar mer intresse för aktiviteter, och vill 

bli mer delaktiga och vill ha kontakter med de andra barnen i gruppen, samt att de visar mera 

nyfikenhet. Följaktligen undersöker de och upptäcker mer än om det finns flera barn i 

gruppen. En likadan tanke har Sjöberg (1993) som framhåller att personal vid stora eller små 

avdelningar tycker om arbeta i mindre grupp på grund av det blir inte stressigt och lättare att 

iaktta barn i deras lek. 

 

Till sist anser Markström (2007) att det finns några förskolor där personal brukar ha en 

individuell tid med något barn. Författaren menar att dessa förskolors personal tar tid med ett 

enskilt barn om det har kommit tidigare på morgonen och det finns ingen annat barn i 

avdelningen som behöver deras utmärksamhet. Även påpekar Markström (2007) att i många 

förskolors verksamheter finns ett speciellt schema för de barnen som kan vara i behov av 

särskilt stöd, psykiskt eller fysiskt funktionshindrade, eller barn med ett annat modersmål än 

svenska. 

 

Niss och Söderström (2010) anser att för att ha goda relationer med andra det är viktig att 

varje barn får uppleva positiva tilldragelser eller upplevelser tillsammanas med andra barn, för 

att skapa en funktionell eller positiv barngrupp. Markström (2007) poängterar att det finns 

barn som är svårt att kommunicera med andra, att leka med en eller andra barn och det 

uppstår ideligen konflikt med andra barn och barnet har svårt att ta till sig det som personal 

eller pedagoger ber det att göra och det skulle vara lättare att jobba med det barnet enskilt på 

en annan plats i avdelningen. 
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Samspel och delaktighet 

Johannesen och Sandvik (2015) anser att det är viktigt att alla barn får bli hörda och har rätt 

till delaktighet och inflytande i förskolan. De menar att pedagogerna ska hjälpa barnen att få 

en ömsesidig respekt och att bli inkluderade i gruppen. Johannesen och Sandvik (2015) 

skriver även oavsett åsikter och inställning ska pedagogen få barnen att samspela och lyssna i 

en gemenskap med andra barn och vuxna. Markström (2007) påpekar att delta i en gemenskap 

med andra, vare sig med barn eller vuxna, är ett barns grundläggande behov, det vill säga att 

barnet klarar sig bättre och får ha lättare att anpassa sig till nya situationer om barnet är mer 

social. 

 

För övrigt anser Skolverket (2013) att det är betydelsefullt att alla barn får samspela med 

vuxna och andra barn på grund av att barnens identitet och självkänsla utvecklas genom 

sampelet, med andra ord, att barnens förmåga att lära sig är en följd av barnets självkänsla, 

därför är det så viktigt att barn känner sig väl och deras utveckling måste stå i proportion till 

deras sociala interaktion med miljön i förskolan. 

 

Bjervås (2011) anser att om barnen har en individuell möjlighet att bli delaktiga först i sin 

egen barngrupp och samtidigt i avdelningar eller förskolans verksamheter finns fler 

möjligheter att barnens färdigheter och förmågor utvecklas bättre samt att barnen blir mer 

kompetenta och ansvariga för sig själva.  

 

Tecken, flerspråkliga barn och språkstörning  

Lärarförbundet (2013) anser att tecken är ett stöd för alla barn som behöver göra sig förstådda 

för andra barn eller vuxna i förskolan, speciellt barn med språkstörning och för de små barnen 

som inte har ett verbalt förmedlat språk. Även framhåller Lärarförbundet (2013) att 

stödtecken anpassar också sig till två- eller flerspråkiga barn för att tecken är en beredskap 

som hjälper barnen att kommunicera. Tecken blir broar mellan det gamla och nya språket när 

personal i förskolan samlar exempelvis alla barn och tecknar sångerna som barnen kan 

upprepa lätt. Vidare kan personal också visa ett tecken för sitt namn eller veckodagars namn, 

bland annat. Då inkluderas alla barn i barngruppen anser Lärarförbundet (2013).  

 

Vidare påpekar Lärarförbundet (1997) att uppfatta och förstå är lättare om man ser att det som 

man hör, därför är tecken ett konkret verktyg för pedagogerna i förskolan som ska stödja alla 

barn som har svårigheter att tillgodogör sig att förstå, kommunicera och bli inkluderade i 
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andras samtal och lek runt omkring dem. Även poängterar Lärarförbundet (1997) att personal 

i förskolor använder tecken för att ge barn i behov av särskilt stöd möjlighet att få jämlikhet 

och bättre social utvecklig i förskolan.  Därför betonar Håland Anveden (2018) och 

Skolverket (2013) och även Sandvik och Spurkland (2015) att det är bättre att stödja de 

flerspråkliga barnen att utveckla och lära sig sitt/sina modersmål och svenska språket 

simultant i stället för att lära sig ett språk i taget. De anser att barnen i förskoleåldern har 

kapaciteten att lära sig olika språk samtidigt, trots att det tar mer tid än att lära sig bara ett och 

att talar lite senare än de andra barnen som bara talar ett språk. Under processen att lära sig 

två eller flera språk går barnen igenom en tyst period och därför använder de gester, mimik 

och kroppsspråk för att bli förstådda, poängterar Sandvik och Spurkland (2015). De anser 

även att pedagoger eller personal i förskolan hela tiden ska vara observanta på de två- eller 

flerspråkiga barnen för att hjälpa dem att skapa trygghet och självförtroende när de försöker 

att kommunicera med andra.  

 

Myrdal, Rosengren, Karlsson m.fl. (1982) anser att det är viktigt att personal i förskolan inte 

ska signalera eller stigmatisera barn som har språkstörning eller språksvårigheter eller något 

annat problem som förhindrar deras språkutveckling. När Håland Anveden (2018) förklarar 

språkstörning, anser han att det är när språkförmågan hos ett barn inte har samma nivå i 

jämförelse med sin utveckling som kan ligga inom gränsen eller vara normal. Även framhåller 

Hansson (2010) att språkstörning innebär när barns språk utvecklas senare och långsammare 

och Lärarförbundet (1997) påstår att barnen med språkstörning inte har möjlighet att bli 

deltagande i dialogen och lek med andra barn på grund av att de kanske har språk-, tal- eller 

hörselstörningar, eller någon annat. Vidare förklarar Håland Anveden (2018) att 

språkförstörning kan komma med andra funktionshinder som ADHD. TRAS-gruppen (2007) 

menar att språksvårigheter kan uppstå av en kombination mellan att uttrycka- och förstå 

språket, därför förklarar författarna att språksvårigheterna kan bero på av fysiska handikapp, 

låg intelligens, hörselproblem, miljöförhållanden eller kända syndrom som autism eller 

Downs, eller något annat syndrom. Språksvårigheter kan också identifieras på barn som har 

fötts tidigare eller som är understimulerade i språket. Vidare skriver Håland Anveden (2018) 

att språkförstörning kan innebära att barnet också har problem med uttal och ordförståelse 

eller mycket grav språkstörning som betyder att barnet har en förmåga att förstå vad andra 

säger samt att barnets talspråk är mycket begränsat.  
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TRAS-gruppen (2007) anser att försenad språkutveckling är identifierad i många fall i 

förskolan och Hansson (2010) poängterar att i moderna tider det är lättare att identifiera 

barnen som ligger i riskzonen av störd språkutveckling än tidigare. Författaren anser att tack 

vare förskolans personal som är mer kompetenta inom språkutveckling och 

kommunikationsförmåga, kan barnen remitteras tidigare till BVC för 

kommunikationsbedömningskontroll. Förresten konstaterar TRAS-gruppen (2007) att andra 

kognitiva funktioner som att läsa och skriva, psykosociala funktioner och inlärning är 

proportionellt mot språklig förmåga, det vill säga att om språket är försenat ökar risken senare 

för svårigheter i utveckling hos barn. Salameh (2011) poängterar att av det totala antalet 

förskolor i landet finns bara i vissa fall specialpedagoger som jobbar och utbildar personal i 

sin verksamhet för att stödja flerspråkiga barn som har någon typ av språkstörning. Även 

anser Salameh (2011) att det är betydelsefullt att det ska finnas flerspråkig personal i 

förskolor för att jobba med flerspråkiga och barn med språkstörnings för att de behöver mer 

språkstimulans, mer fokus, tid och hjälp än de andra barnen, inklusive vid vardagliga 

situationer som måltider, toalettbesök och klä på eller av sig. Till sist förklarar Salameh 

(2011) att flerspråkiga och barn med språkstörning behöver hjälp av personal i förskolor för 

att de att känna sig trygga, accepterade och inkluderade i barngruppen samt för att stimulera 

både social- och språkförmåga. 

 

3.3 Språkutvecklande arbetssätt 

Språkutvecklande arbetssätt 

Genom språkutvecklande arbetssätt kan förskolan stärka barnens trygghet, självförtroende, 

kreativitet, inkludering och flerspråkighet, menar Håland Anveden (2018). Författaren anser 

att varje dag och varje personal i förskolan medanknytning till pedagogiskt arbete ska främja 

barns språkutveckling. Vidare anser Regeringen (2010) också att i förskolan kan man använda 

olika kommunikativa medier och redskap för att stödja och utveckla barns språk som till 

exempel, sagor, böcker samt parallellt utnyttja andra situationer som sker på förskolan det vill 

säga påklädning, toalettbesök, måltider och utevistelse för att stimulera och utveckla barnens 

inlärning av språket, med andra ord, allt verksamhet i förskolan ska ske för en bestående 

språkutveckling. 

 

Mjöberg (2010) anser att språkutvecklande arbetssätt för att stödja barnens språkutveckling 

förutsätter sampel med andra, erfarenhet och förförståelse, meningsfulla sammanhang, samt 
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språkutrymme, rikt språkbruk, samtal kring upplevelser, texter och bilder och tankemässiga 

och språkliga utmaningar. 

 

3.3.1 MUNTLIGT BERÄTTANDE 

Språk och språkutveckling 

Lindahl (2002) poängterar att språket betyder att kommunicera med verbala ord som överför 

något budskap till någon annan. Vidare framhåller Lindahl (2002) och Svensson (2005) att 

barn kan associera saker och ting för att uttala ord som vuxna uttalar, det vill säga att barnen 

associera orden med händelser, bilder eller saker som närvarande vuxna benämnt eller uttalat 

åt dem. Därför påpekar Gjems (2018) att det finns några grundprinciper för ordinlärning som 

innebär sampel med vuxna, hemma eller i förskolan. Gjems (2018) påstår att några principer 

är att de ord barnen hör ofta är de som de lär sig först, samt ord för saker eller händelser 

involverar det som intresserar barnen lär de sig snabbt. Även anser Gjems (2018) att barnen 

lär sig nya ord när det finns en närvarande vuxen som återkopplar orden med saker och 

händelser, samt ger mera information eller kunskap som ett barn brukar få vardagligt. Med 

andra ord ska personal i förskolan befinna sig i närheten hos barn under leken, lärande, 

samspel eller andra situationer i förskolan för att fylla barnens tankar med ord, menar Gjems 

(2018).  

 

Svensson (1998) anser också att språket är en del av de allra flesta former för att 

kommunicera. Även påpekar Svensson (1998) att språket hjälper människan (barnen) att lösa 

problem och identifiera sig med sin grupp, därför har språket en social funktion, det vill säga 

att tack vare språket kan andra förmågor utvecklas, exempelvis vår tankeförmåga. Granberg 

(1999) anser att barns språk utvecklas genom lek med andra barn och vuxna, samtidigt genom 

samtalet med dem, speciellt med personal i förskolan som med kontinuitet är observanta och 

försöker tolka småbarns känslor, behov, ord och tankar, likadant hos två- eller flerspråkiga 

barn, eller för de ordlösa barnen. Granberg (1999) framhåller att genom språket kan barnen bli 

bekräftade, sedda och inkluderade i barngruppen, men också genom pedagogens kram, ömma 

klappar och samtal som gör att barnen känner sig uppskattade och trygga. Då finns det en 

omgivning för att språket växer hos barnen i förskolan. Ekström och Godée (1992) anser att 

språket förankras i barnen genom deras vardagliga upplevelser. Dessutom menar författarna 

att de första gemenskaperna med omvärlden är genom språket. Skolverket (2013) framhåller 

att samtalsfärdigheter, ordförråd och grammatik börja barnet skaffa eller tillägna sig runt när 

tre års ålder.  
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Gibbons (2006) anser att språkutvecklingen är som en process och att barnet får utveckla nya 

färdigheter och högre förståelse medan det samarbetar med pedagogen och med andra barn. 

Vidare framhåller Skolverket (2013) att hos barnen är språkutveckling en dynamisk, 

interaktiv öppen, tidskrävande och kontinuerlig process, som kräver en åtgärd från barnen. 

Även anser Skolverket (2013) att barns personlighet och arv samt miljö påverkar barns 

språkförmåga mycket.  

 

3.3.2 HÖGLÄSNING 

Högläsning 

Heimer (2016) anser att högläsningen är fröet till all läsning och även påpekar författaren att 

högläsningen stimulerar och utvecklar barnens ordförråd och språk. Den tanken upprepar 

Lundberg (2006) som anser att barnen utvecklar sitt ordförråd genom högläsningen. Det är 

därför viktigt att den som läser ska högläsa i rätt tempo, använda pauseringar eller stanna 

några gånger under läsningen för att ställa frågor, förklara något begrepp som barnen inte 

fattade samt för att kommentera bokens händelser eller innehåll fortsätter Lundberg (2006). 

Svensson (2005) och Granberg (1996) anser också att ögonkontakten, intonation, gester och 

olika röstnyanser och styrka hjälper barnen att hålla intresset, koncentrationen och det blir en 

spännande och levande berättelse. 

 

Granberg (1996) påpekar också att bara böckers högläsning eller läsning kan ge barn en 

tillräcklig stimulans för ordförrådets utveckling, med andra ord textläsning utvecklar barns 

ordförråd och det kompenseras inte när barnen tittar på TV eller ser en film. Vidare anser 

Lundberg (2006) att om barnen höjer sitt ordförråd blir en logisk följd bättre kunskap och 

förståelse. Vidare påpekar Höök (2010) att under högläsningen ska pedagogen låta barnen 

välja böcker själva att läsa samt som låta dem vara i fokus, det vill säga att barnen kan vara 

huvudperson i bokläsningen.  

 

Vidare anser Heimer (2016) att barnens kreativitet och fantasi stimuleras, till och med barnens 

lek inspireras genom högläsningen, när barnen tar händelser och personer från böcker och vill 

reproducera bokens innehåll i sin lek. Heimer (2016) poängterar också att barnet kan 

förbereda sin nära förestående framtid när det sitter och högläser med pedagogen, för att dessa 

händelser som är presenterade i boken och som barnet inte har upplevt tidigare, kan vara när 

barnen går till frisören, läkaren eller besöka en zoo- park, exempelvis. 
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För övrigt poängterar Höök (2010) att en bra metod för att hålla barnens koncentration vid 

högläsning är att visa bilderna i böckerna först innan pedagogerna läser dem. Då läser 

pedagogerna böckerna tydligt och pekar med fingret på varje ord för att visa läsning eller 

bokstäver till baren när de läser för barnen.  

 

Höök (2010) anser att vid högläsningen behöver barnen variera böckerna för att få nya ord 

hela tiden och som enligt Lundberg (2006) säger att varje barn ska lära sig tio ord dagligen för 

att få mer än fyrtiotusen ord senare som vuxen. Vidare visar Höök (2010) i sin bok att barn 

väljer ofta samma böcker för att höra eller läsa för att det upprepande boken inspirerar 

barnens lek. 

 

Pekbok  

Kjersén (2002), Kåreland (2001), Granberg (1996) och Ellboj (1982) påpekar att en pekbok är 

en typ av bilderbok med tydligare och enklare bilder, som kan vara fotograferad eller 

illustrerad utan texter. Medan Kåreland (2001) anser att de ettåringarna får möta pekböckerna 

redan, Kjersén (2002), Granberg (1996) och Ellboj (1982) fastställer inte ålder för barnen, 

trots att de säger att pekböckerna ska vända sig till de små barnen och deras vardagverklighet 

och som kan påminna dem om ting omkring dem. Vidare poängterar Kjersén (2002) att 

pekböckerna tidigare var en bok bara med bilder utan texter men som på senare år, ungefär 

från 2000, hittar man pekböcker med några ord på varje sida.  

 

Granberg (1996) påpekar att en pekbok har ett omslag och sidor av bra kvalitet, samt ett 

format som är ett lätthanterligt och tåligt för barnens användning, och Kåreland (2001) anser 

att de moderna pekböckerna är gjorda i vattentåligt material. Kjersén (2002) menar att 

pekböcker ska väcka och stimulera inte bara synen utan alla andra sinnen. Därför anser 

Granberg (1996) att bilderna ska passa ihop och de kan vara målade eller fotograferade och ha 

en bakgrund som är tom, varför det är viktigt att bilderna är ordentligt utformade och de ska 

vara lätta att förstå för barnen. Ellboj (1982) som anser att pekboken är ett hjälpmedel som 

främjar och stimulerar barns perceptuella- och språkutveckling. Dessutom anser Höök (2010) 

att genom pekboken ska det finnas en dialog mellan pedagogen och barnet när det tittar i 

pekboken. Granberg (1996) hävdar att pekboken hjälper barnen att utveckla sitt ordförråd och 

sin begreppsförmåga samt att bilderna blir en del i barnens första steg i läsinlärningen. Även 

anser författare att småbarn brukar peka ut pekboks bilder när en pedagog läser tillsammans 

med dem. 
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För övrigt poängterar Höök (2010) att hon har gjort en snabb undersökning och resultatet 

visade att det inte finns en bra variation av pekböcker. En stor mängd, mer än 75 %, handlade 

om ett helt igenom likadant ämne, det vill säga, klä av och på sig, leksaker, eller som 

Kåreland (2001) anser att man kan hitta likadana föremål i olika pekböcker som äpple, apelsin 

och banan, hink, spade och boll, potta, mugg, nalle, bland annat.  

 

Bilderbok 

Rhedin (2001) påpekar att en bilderbok är en historia med en kombination av text och bild 

med minst en bild per uppslag. Asplund Carlsson (1993) anser att man får läsa en bilderbok 

till och med alla barn från 3 år och till på lågstadiet. Vidare menar Lindö (2009) att 

bilderboken är unik för att den använder sig av två kommunikationsnivåer, den visuella och 

den verbala.  

 

Dominkovic, Erikssson och Fellenius (2006) påpekar att en bild i en bilderbok influerar 

barnens förståelse och deras intellektuella utveckling för att genom bilderna får barnen 

kontakt och tillgång till de saker och ting som de vanligtvis inte gör, exempelvis andra 

kulturer, växter, djur bland annat. Vidare anser Dominkovic, Erikssson, och Fellenius, (2006) 

skriver också att bilder appellerar till känsel- och synsinnet samt att det finns en betydelsefull 

koppling mellan ord och bilder, det vill säga att tack vare bilderna blir orden förstärkta eller 

förklarade och de kompletterar varandras betydelse. Samma idé förklarar Edström och Godeé 

(1992) när de säger att det är viktigt för läsaren att förstå bokens innehåll, det är därför som 

text och bilder kombineras, det vill säga att bild och text samspelar och kompletterar varandra 

och det har en betydande roll för läsaren. 

 

Rhedin (2001) anser att det är bilderna som gör att barnen blir mer nyfikna på bokens 

innehåll. Det är viktigt att pedagogen sitter tillsammans med barn för att bläddra, läsa och 

sätta ord på de bilderna som inte är förklarade i texter i bilderboken menar fortfattaren. 

Dessutom poängterar Rhedin (2001) att får barnen upptäcka bokstäver, ord och meningar i 

böckerna när de börjar läsa böcker med text och bilder tillsammans med pedagogerna. 

Granberg (1996) anser att det blir spännande för barnen att vända boksidan och se nästa bild. 

Fortfattaren påpekar också att den överraskningen inbjuder barnen till litteraturens värld 

samtidigt som det är en positiv upplevelse.  
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Simonsson (2004) anser att en bilderbok är ett redskap med inriktning mot pedagogik och 

socialisation, det vill säga att pedagoger i förskolan använder bilderböcker i 

socialisationssammanhang och hjälper dem att stimulera barnens intellektuella, estetiska, 

emotionella utveckling och visuell literacy. Även påpekar Edström och Godeé (1992) att 

bilderböckerna hjälper barnen att förstå sig själva, andra barn och vuxna, känna sina känslor 

och handlingar, bland annat. Vidare anser de båda två författarna att böcker berikar barnens 

ordförråd, ger näring till fantasi och utvecklar språkuppfattning när böckerna är engagerande. 

Svensson (2005) rekommenderar att ge barnen tillfälle att berätta om bokens bilder, det kan 

hjälpa barnen att under högläsningen vara mentalt aktiva samt att när barnen berättar om 

bilderna får pedagogerna veta hur mycket de förstått av olika begrepp och ord och bokens 

innehåll. 
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3. METOD 

 

I detta kapitel tar jag upp metoden som jag använde i min studie. Jag använde en kvalitativ 

metod och jag ska presentera vad den innebär i följande avsnitt. Vidare beskriver jag 

genomförandet av intervjuer, och min undersökningsgrupp som medverkat i studien, samt 

bearbetningen av det insamlade materialet. Avsnittet avslutas med de etiska överväganden jag 

gjorde och hur jag gick tillväga för att analysera mitt intervjumaterial. 

 

4.1 KVALITATIV METOD 

 

Bryman (2018) anser att en kvalitativ metod använder ord för att analysera i stället för 

siffermässiga mätmetoder som används i en kvantitativ undersökning. Även i en kvantitativ 

undersökning är det forskaren som styr studien i kontrast till en kvalitativ metod där det är 

respondenternas perspektiv, tankar och åsikter som är betydelsefulla och angelägna, menar 

författaren.  

 

Vidare är en kvalitativ metod alltid ostrukturerad och har ett kontextuellt betraktelsesätt och 

intresset är att få information från den sociala miljön som undersöks, för att metodens fokus är 

på respondenterna uppfattning, menar Bryman (2018). I den här typen studie strävar en 

kvalitativ forskare efter att bli bekant med sitt undersökningsurval för att begripa deras värld 

på samma sätt som sin gruppundersökning. 

 

Med en kvalitativ metod studerar förskare respondenterna i deras egen miljö i stället för i en 

kvantitativ studie där forskaren studerar sin undersökningsgrupp i en konstlad- eller en styrd 

situation, menar Bryman (2018). Med båda metoderna vill forskaren ge svar på sina 

frågorställningar och ansluter sina resultat till litteratur. 

 

Dessutom anser Bryman (2018) att kvalitativa forskare anstränger sig att demonstrera och 

beskriva vilka skillnader eller liknelser finns i tankar, idéer, åsikter och uppfattning i 

undersökningsgruppen. På samma sätt försöker en kvantitativ forskare att upptäcka dessa 

variationer i sin urvalgrupp. Vidare säger Bryman (2018) att en kvalitativ forskare försöker att 

välja en metod som passar för sina undersökningsfrågor samt vid analysen av data. 
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Till sist kan jag sammanfatta att en kvalitativ forskning framhåller ett induktivt synsätt på 

relationer mellan både teori och forskning, samt att en kvalitativ forskning tycker mer om att 

lägga vikten vid hur var och en person i undersökningsgruppen begriper och tolkar sin sociala 

miljö, anser Bryman (2018). 

 

4.2 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER 

 

Bryman (2018) anser att för att genomföra intervjuer vid en kvalitativ undersökning behöver 

man en intervjuguide. Jag har skrivit om intervjuguiden fyra eller fem gånger innan jag 

hittade de relevanta frågorna som passade bra för min undersökning. Med hjälp av min 

handledare kunde jag bedöma dem och därefter var jag redo för att genomföra min intervju 

(se bilaga). Bryman (2018) påpekar att en oerfaren intervjuare som jag kan göra några misstag 

när man intervjuar för första gången. En oerfaren forskare fortsätter Bryman (2018) kan tappa 

fokus på sitt forskningstema när intervjuguiden är byggd, därför behöver den skrivas om 

några gånger tills forskare hittar de relevanta frågor som passar för undersökningen. 

 

Jag bestämde vilka pedagoger jag ville ha med i min studie och åkte till varje förskola för att 

prata med varje pedagog. Där fick jag möjlighet att kontakta och prata med dessa pedagoger 

om mitt arbete, samt förklarade vad undersökningen handlade om, vilket syfte jag hade med 

min intervju och att deras information skulle användas i det slutgiltiga examensarbetet. 

Bryman (2018) anser att det är viktigt att ge all information till respondenterna som de 

behöver för att samtycka till att vara med i studien. När frågade jag mina pedagoger om de 

ville ställa upp i min undersökning, tackade alla ja. Därefter bestämdes i god tid vilket datum 

och tid som passade och när intervjun skulle genomföra. För mig var det viktigt att jag inte 

avbröt deras arbete med barnen, förskolans rutiner och pedagogens egen tid i förskolan som 

Bryman (2018) rekommenderar vid en kvalitativ intervju. 

 

Vidare anser Bryman (2018) att när man ska intervjua sin undersökningsgrupp, ska forskare 

nå dem där de befinner sig. Därför genomförde jag alla intervjuer på pedagogernas 

arbetsplats, det vill säga en intervju genomförde jag i ateljén och en annan i 

avdelningskorridor. De andra intervjuerna genomförde jag på i personalrummet. På 

pedagogernas avdelning när barnen var på gården. Jag vill förklara att den intervjun som 

genomfördes i en avdelningskorridor var där på grund av det fattades personal på förskolan 

den dagen trots att intervjun var planerad. Den intervjun kunde inte genomföras på ett bra sätt 
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för att barnen förstod mycket av vårt samtal, men pedagogen har svarat på alla mina 

intervjufrågor ändå. Som en oerfaren intervjuare gjord jag ett annat misstag. Bryman (2018) 

anser att det kan hända olika störningsmoment när forskare genomför sina intervjuer för första 

gången samt att forskare inte kan ha kontroll över dem. 

 

Bryman (2018) pekar på forskningsetiska krav och att det är betydelsefullt att respondenterna 

inte ska känna sig stressade för att hinna svara på alla intervjufrågorna. Därför planerade vi att 

intervjun skulle ske på samma dag för de pedagoger som tillhör samma förskola, vid olika tid 

och platser i förskolan. För de andra pedagogerna som tillhör andra förskolor, genomfördes 

intervjun på den tiden som passade pedagogen och som jag var ledig. Pedagogen som var min 

tidigare handledare på min första VFU vid förskollärarutbildningen, mötte jag på hennes 

förskola för att fråga henne om möjligheten att genomföra en intervju med henne. Därefter 

pratade vi om denna och hon pratade med sina kollegor och fick hon en extra rast och 

möjligheten att genomföra intervjun samma dag.  För övrigt vill jag förklara att flertalet 

pedagoger i studien fick stöd från sina kollegor för att göra intervjun, det vill säga att de fick 

all nödvändig tid för att göra intervjun på bra tid utan att någon pedagog eller barn störde 

dem. 

 

Några av pedagogerna bad mig att får läsa intervjuguiden ett par minuter innan jag skulle 

börja min intervju med dem. De pedagogerna ville förbereda sig i förväg innan intervjun 

skulle börja och de fick det för att det är viktigt att de känner sig trygga och icke stressade. De 

andra pedagogerna svarade på frågorna direkt utan veta vad intervjuguiden hade för frågor. 

 

Jag frågade alla pedagogerna om möjlighet att spela in intervjun med hjälp av ljudupptagning 

via min mobiltelefon. Bryman (2018) anser att använda en mobiltelefon passar bättre än de 

konventionella statiska metoderna för att genomföra en kvalitativ intervju för att mobiltelefon 

ger forskare friheten att flytta från en plats till en annan om det behövs för att genomföra sin 

intervju och stå där respondenterna befinner sig. Alla pedagoger accepterade att jag spelade in 

intervjuerna med hjälp av min mobiltelefon. På samma gång förklarade jag för pedagogerna 

att för mig var det viktigt att anteckna under intervjun på grund av det var lättare att komma 

ihåg något ord eller begrepp som jag ville att de skulle förklara eller fördjupa i deras svar. 

Därför ställde jag frågan om de hade något problem att jag antecknade, men ingen motsatte 

sig detta. Bryman (2018) anser att man får anteckna korta noteringar av intervjuares åsikter 

som preliminära eller provisoriska anteckningar under en etnografisk undersökning samtidigt 



20 
 

menar Bryman (2018) att anteckningar skulle vara iögonfallande för de intervjuade. 

Skillnaden med detta var att min undersökningsgrupp visste och accepterade att jag skulle 

göra det. Då kunde jag spelade in och samtidigt anteckna deras åsikter kring varje fråga i min 

intervjuguide. 

 

Till sist har jag ställt några spontana frågor under intervjuerna som inte fanns i intervjuguiden 

för att jag ville att de skulle förklara sina tankar och meningar som de hade sagt, och det anser 

Bryman (2018) att forskare får göra vid en kvalitativ intervju. Förresten var det några frågor 

från min intervjuguide som jag inte ställde till några pedagoger med anledning av att dessa 

pedagoger svarade på frågorna medan de förklarade andra frågor. 

 

4.3 URVAL  

 

När jag valde och frågade de intervjuade i min undersökningsgrupp var det inget krav att 

personal vid intervjun skulle vara en förskollärare. Jag kommer att kalla all personal för 

pedagoger i resten av undersökningen.  

 

Bryman (2018) anser forskarna och författare inte kommit överens om ett minimalt antal 

deltagare vid en kvalitativ underökning. Därför bestämde jag att mitt urval skulle vara nio 

pedagoger som arbetar i och är anställda av Östergötland. 

 

Bryman (2018) anser att man får bestämma ett målinriktat urval, med andra ord det skulle inte 

vara slumpmässigt. Därför fyllde min undersökningsgrupp olika kriterier för att visa att jag 

har valt målinriktat. Kriterierna är: i studien skulle det finnas minst en man, alla skulle ha 

svenska som modersmål samt att större delen av pedagogerna skulle vara från förskolor där 

jag har vikarierat någon gång. Åtta av nio pedagoger som jag har valt ut var från sex olika 

förskolor som jag hade vikarierat på någon gång under det året som jobbade som vikarie och 

genomförde mina intervjuer. Pedagog nummer nio kände jag sedan tidigare för att hon var 

min handledare på min första VFU vid förskollärarutbildningen. Alla pedagoger har svenska 

som modersmål och var åtta kvinnor och en man i varierande åldrar, men kön eller ålder var 

inget kriterium. Bortsett från det var tre par pedagoger som tillhör tre olika förskolor och de 

andra pedagogerna jobbar på varsin förskola.  
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I min forskning finns pedagoger med olika bakgrundserfarenheter, det vill säga att i min 

studie har alla pedagoger olika lång erfarenhet av arbete i förskolor samt i min 

undersökningsgrupp finns förskollärare, lärare, barnskötare och en pedagog med ett annat 

yrke. Bryman (2018) kallas för detta ett heterogent urval. 

 

Jag trodde att om jag har flera pedagoger med olika bakgrundserfarenheter, har jag en bred 

variation av uppfattningar och tankar i min undersökningsgrupp. Bryman (2018) menar att om 

undersökningsgruppen en stor, skulle det bli svårt för forskare att kunna spegla bra variation i 

undersökningsgruppen vid en kvalitativ undersökning. Vidare menar Bryman (2018) att om 

forskningsfrågorna är åskådliga och specifika och respondenterana svarar på ett liknande sätt, 

krävs det inte ett större urval än det jag har. Till detta läggs att jag behöver också tid för att på 

ett utförligt sätt analysera och presentera pedagogernas svar i studien. Därtill, när några av 

mina intervjuer genomfördes fanns några pedagoger som ville berätta lite mer och fördjupa 

sina kommentarer om sitt arbete i avdelningen. Samtidigt ville de visa hur de jobbar med 

barnen i sin avdelning och också presentera olika pedagogiska material som de använder för 

att främja barnens språk där. Utifrån vad jag nyss har kommenterat, var jag tvungen att 

begränsa antalet pedagoger i studien. 

 

För att avidentifiera förskolorna och pedagogerna har jag i min studie valt att benämna dem 

med fingerade namn, det vill säga som Pedagog A, Pedagog B, Pedagog C, Pedagog D, 

Pedagog E och Pedagog F, Pedagog G, Pedagog H och Pedagog I. 

 

I den följande tabellen framställer jag alla de intervjuande pedagogernas 

bakgrundsinformation.  

 

Tabell 1: Bakgrundsinformation 

Pedagogens namn Jobbar som Hur många år vid förskolansarbete 

Pedagog A 
förskollärare men är 

grundskollärare 
har arbetat två och halvt år i förskolan 

Pedagog B Barnskötare har tretton års erfarenhet 

Pedagog C 

resurs och har arbetat som 

behandlingsassistent och 

familjepedagog i 

har arbetat i förskolan fem år 
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kommunen 

Pedagog D Förskollärare har arbetat i förskolan i nitton år 

Pedagog E Förskollärare har arbetat i förskolan i tjugofem år 

Pedagog F obehörig förskollärare har arbetat i förskolan i två år 

Pedagog G Förskollärare har arbetat i förskolan i femton år 

Pedagog H Förskollärare har arbetat i förskolan i tjugo fem år 

Pedagog I Förskollärare har arbetat i förskolan i sex år 

 

 

4.4 BEARBETNING OCH ANALYS AV DATAMATERIALET 

 

Jag hade laddat redan ner ett Itunesprogram från internet till min dator för att samla mina 

intervjuer i den. Efter varje intervju kopplade jag min mobiltelefon till datorn för att lägga 

intervjun på röstmemon i Itunesprogrammet i datorn och därpå ordnade jag den nya intervjun 

på en spellista som heter examensarbete i Itunesprogrammet i min dator. Vidare kopplade jag 

min dator till Tv:n för att jag ville ha en större skärm för att det var lättare att läsa när jag 

skrev varje intervju samt för att jag inte ville att mina ögon skulle bli trötta snabbt. 

 

Bryman (2018) anser att för en timmes intervju behövs minst fem eller sex timmar för att 

transkribera den. Fortfattaren säger också att om forskare är en student som ska skriva sitt 

examensarbete och inte har resurser för att betala någon för att transkribera sina intervjuer 

samt om studenten skriver långsammare än andra studenter på datorn blir det tidkrävande när 

studenten ska transkribera sina intervjuresultat för första gången. Jag spelade in varje 

inspelning för att transkribera pedagogernas samtal exakt som de hade sagt under intervjun.  

Beroende på hur längre intervjun varade, så varade transkriberingen längre, det vill säga att en 

del intervjuer har tagit mellan fyra till sex timmar att transkribera, medan några andra 

intervjuer har jag transkriberat under nio timmar och de sista delarna har jag transkriberat 

under två eller två och halv dagar för att de intervjuerna var över två timmar. 

 

Bryman (2018) anser att intervjuns inspelning och transkribering har olika fördelar som 

exempelvis att forskaren kan lyssna och läsa hur många gånger den vill för att komma ihåg 

vad intervjupersonerna har sagt och även jämföra transkriberingen med vad den intervjuade 

verkligen svarat. Det kan hända att forskaren missar några viktiga fraser eller ord som behövs 
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i studien. Jag bestämde mig för att skriva ut intervjuerna för att läsa igenom alla 

transkriptioner. Först har jag skrivit ut min originaltranskribering en gång för att det skulle bli 

lättare att stryka under de begrepp och fraser som hade viktig information för mig och som 

passade för min undersökning.  Jag använde fyra olika markeringsfärger för texter (blå, rosa, 

grön och gul) för att markera de begrepp som hade någon koppling med varandra som till 

exempel saga/sagor. Ju mer jag läste desto mer hittade jag nya idéer och begrepp som passar 

varandra i min undersökning.   

 

Jag strök under med samma färger i texterna och begrepp som jag ville lägga märke till i mina 

transkriberingar i datorn. Efter detta klippte ut och kopierade jag på en separat sida de fraser 

eller meningar under samma rubrik som passade ihop med mina fyra teman.  Så samlade jag 

liknande synpunkter från pedagogernas åsikter, som till exempel barngrupp. Den proceduren 

gjorde jag ungefär tre gånger. 

 

Vidare efter varje gång som har jag skrivit ut de nya transkriberingsformerna kunde jag 

jämföra en transkribering med en annan transkribering. Jag har använt mycket tid för att läsa 

om texterna och tack var det kunde jag hitta likheter och skillnader i pedagogernas tankar och 

åsikter. Det hjälpte mig att komma ihåg pedagogernas svar och veta när dessa åsikter skulle 

passar som ett citat i mitt resultat. 

 

Den här upprepade proceduren av att läsa, klippa ut, kopiera, skriva ut och läsa om mina 

intervjuer, gjorde att jag bekantade mig ordentligt med pedagogernas åsikter, framhävde dem 

bättre i mitt resultat och i min undersökning och förändrade mitt resultats teman från fyra till 

två teman i stället. 

 

4.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

För att kunna genomföra en intervju med de utvalda pedagogerna krävs att jag tar hänsyn till 

de forskningsetiska krav som finns uppsatta och därigenom får ett godkännande om 

medverkan från dem själva. Bryman (2018) kallar de forskningsetiska kraven för de 

grundläggande etiska frågorna. De är: 

 

Inkräkta på privatlivet: Det innebär att forskare ska koncentrera på sitt 

undersökningsområde i stället att försöka veta om respondenter privata liv. 
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Bedrägeri eller falska förespeglingar: Det betyder att om forskare inte ska ge viktig 

information av forskning ifrån sig eller försöka lura respondenterna för att få deras 

medverkan. 

 

Informationskravet: Det handlar om att forskaren ska ge information till sina respondenter 

om syfte, studiens innehåll i stora drag och de villkor som förekommer vid undersökningen. 

Samtidigt att de deltar frivilligt och kan avbryta sitt deltagande i undersökningen när som 

helst utan att förklara varför. 

 

Samtyckeskravet: Det innebär att respondenterna får samtycka om sin medverkan i 

undersökningen. Dessutom om undersökningsgruppen inkluderar några individer som är 

under arton år gamla, ska deras föräldrar godkänna medverkan skriftligt. 

 

Konfidentialitetskravet: Det handlar om att förskaren tillgodoser att respondenterna identitet 

ska behandlas konfidentiellt, det vill säga att deras uppgifter ska vara anonyma. Det finns 

ingen möjlighet att någon obehörig identifierar deras personuppgifter och arbetsplatsen. 

 

Nyttjandekravet: Det innebär att all information om respondenterna åsikter som samlas in i 

forskningsändamål får endast användas här och efter det skall informationen förstöras. 

 

Jag var noga att uppfylla dessa grundläggande etiska frågor som Bryman (2018) nämner, när 

jag genomförde mina intervjuer. Det vill säga att jag inte har skrivit något namn eller märke 

för att försöka komma ihåg respondenterna. I själva verket genom att samtala med 

pedagogerna informerade jag dem om de forskningsetiska kraven. I och med att jag påvisade 

att det inspelade materialet endast kommer att användas och hanteras av mig och till 

undersökningens arbete. Även när skrev jag ut de olika transkriberingarna har jag inte 

markerat eller visat på någon sätt pedagogernas uppgifter. Det är bara jag som vet vilka 

pedagogerna som medverkade i min undersökning är därför kan ingen koppla deras personer 

till någon svarpersonen i min studie. Pedagogerna kände sig trygga när jag förklarade att 

deltagandet kommer att vara anonymt. Även använder jag ett påhittat namn för varje pedagog 

som deltog i min undersökning.  Dessutom förklarade jag att de inte behövde känna varken 

press eller stress, att de var frivilliga att avbryta sin medverkan om de inte vill delta längre i 

min studie.  
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 5. RESULTAT  

 

5.1 GRUPPENS ORGANISATION 

Temat beskriver hur pedagogen organiserar sitt arbete med barngruppen i sin verksamhet för 

att främja barns språkutveckling. I temat har det framkommit tre underteman som jag valt att 

kalla barns deltagande i hela gruppen, i mindre grupp och en till en. 

 

5.1.1 Hela gruppen 

Det beror på avdelningens utrymme och närvarande personal i förskolan hur pedagogerna 

organiserar alla närvarande barn i avdelningen i hela gruppen. En av de intervjuade 

pedagogerna samlar alla barn i hela gruppen med olika språkförmåga samt i 

avdelningsordning med barnen med samma eller olika åldrar. Flera pedagoger och 

avdelningar som jag besökt i den här studien använder två samlingar vid dagsrutiner i 

förskolan. På den första samlingen sitter alla barnen på golvet på en definierad plats. Där 

kontrollerar pedagogerna vilka barn som fattas i förskolan; vilka är sjuka eller vilka är lediga. 

I den här stunden ställer pedagogen olika frågor till barnen: om det fattas barn, väder och 

deras egna aktiviteter efter förskolan. Därefter frågar pedagogerna barnen om vilken frukt de 

vill ha att äta.   

 

Vid den andra samlingen enar pedagogerna hela gruppen igen innan lunchen. Alla närvarande 

barn i avdelningen får också möjligheten att sitta på sin plats. Den här gången kan 

pedagogerna ta några barn för att leda samlingen, exempelvis berätta en saga, välja sånger, 

eller göra ett experiment. Mellan de båda samlingarna har pedagogerna chansen att fortsätta 

arbeta med hela gruppen vid sitt temaarbete eller målområden i avdelningen. Här kan det bli 

en utflykt till skogen eller någon annan aktivitet enligt pedagogers planering.  

 

CITAT 1 Pedagogen D: Jag håller ofta ihop hela gruppen för att berätta en saga 

eftersom jag älskar att berätta sagor, jag brinner för det. Jag berättar sagor för 

barnen och sedan berättar de för de andra barn, då de involverade i berättelsen.  

Det fanns inget barn som var okoncentrerad med mig på sagostunden. Och det 

är för att jag brinner för det. Jag gör det jättelänge och tycker att det är roligt. 
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Pedagogen D ger barnen möjlighet att stödja och lära sig av varandra. Samtidigt påverkar 

barnens medverkan gruppen och de främjar sitt språk. Att jobba i hela gruppen hjälper 

pedagogen att använda olika metoder för att utveckla barns språk. 

 

5.1.2 Mindre grupp 

Att organisera barngruppen i en mindre grupp arbete betyder att pedagogen delar hela 

gruppen på två, tre eller fyra små grupper. I dem kan det finnas sex, sju eller flera barn: det 

beror på barnens närvaro i förskolan, samtidigt kan också finnas barn med olika åldrar och 

språkförmåga. 

 

Pedagogerna jobbar titt och tätt i mindre grupp vid den andra samlingen i förskolan innan 

lunchen eller vid pedagogens planering. Beroende på avdelningens utrymme kan pedagogen 

samla barnen i olika rum. Ofta sitter barnen på golvet eller i soffan på en odefinierad plats. 

Där ger pedagogen barnen möjligheter att bland annat göra ett experiment, välja sånger, eller 

lyssna på en saga vid lässtunden. Vidare anser pedagoger att jobba i mindre grupp ger barnen 

flera chansen att prata och höra varandras åsikter, med andra ord i mindre grupp tillåts högre 

grad av kommunikation samt att pedagogen genom samtalet erbjuder barn att lära sig nya 

begrepp och utveckla sitt ordförråd, även påpekar pedagogerna att arbete i mindre grupp 

möjliggör att lära barnen att vänta på sin tur. 

 

CITAT 2 Pedagog C: ”Vi brukar dela upp barnen i två grupper med sex till åtta 

barn i varje grupp, så att det blir lättare för oss vid samling att förstå barnen när 

de pratar samt att alla ska ha sin chans att prata och att träna språket särskilt om 

någon har uttalssvårigheter. Vi försöker att locka barnens intresse för att 

utveckla deras språk och då påverka sin språkutveckling. Ja, jag tycker att dela 

barnen i små grupper ger oss möjligheter att gruppen inte blir rörig och att 

barnen koncentrerar sig på läsning samt att alla deltar och de kan lyssna bättre.”  

 

Pedagogen C anser att när de jobbar i mindre grupp ges barnen möjlighet att prata och träna 

språket, speciellt de barnen som har någon språksvårighet. Även anser pedagogen C att när 

hen arbetar i mindre grupp är det lättare att locka barnens intresse, hålla gruppens 

koncentration och disciplin.  
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5.1.3 En till en 

Pedagogerna i studien säger att jobba en till en betyder att en närvarande pedagog i 

avdelningen jobbar endast med ett barn i taget, det vill säga att en pedagog och ett barn har 

möjlighet att till exempel spela, läsa eller rita tillsammans. När dessa situationer sker beror på 

olika orsaker, stunder eller platser i avdelningen. Pedagogerna säger att jobba en till en kan 

ske efter frukost, innan lunchen, mellan de båda samlingarna, direkt efter vila, innan eller 

efter mellanmål, när som helst. Pedagogerna kan sitta med barnet på en annan plats i 

avdelningen, spela pussel, IPad, rita eller göra någon annat tillsammans.  

 

Pedagogerna i studien tycker att de inte kan upptäcka barn som är i behov av särskilt stöd, 

men de försöker göra sitt bästa för att jobba med alla barn i avdelningen efter deras 

individuella behov. En orsak att jobba en till en är att om det finns ett barn med enskilda 

behov och som är närvarande i avdelningen. Då får barnet möjligheten att sitta bredvid en 

pedagog, för att det barnet ofta inte fungerar i större grupp under temaarbete, samling eller 

under en annan aktivitet som pedagoger gör i avdelningen, anser pedagogerna som jag har 

intervjuat. Därför är det lättare att barnet får sitta själv med pedagogen i ett enskilt rum. 

Pedagogen pratar långsammare med barnet, förklarar allt som det behöver veta om 

aktiviteten, eller gör en helt annan sak med barnet. Den här stunden är betydelsefull för att 

barnet får känna sig trygg, viktig och ger barnet ett självförtroende och en självkänsla. Vidare 

säger pedagogerna att det barnet som är i behov av särskilt stöd inte ska märkas eller pekas ut. 

Att jobba en till en med ett barn i behov av stöd eller vilket barn som helst, ska vara naturligt. 

 

För övrigt säger pedagogerna i studien att en annan orsak till att jobba en till en vid ett 

individuellt behov kan vara när det finns ett barn i mellan- eller stora avdelningen som har 

kommunikationssvårigheter och inte kan prata tydligt, så andra barn eller personal inte förstår 

vad det menar. Den här situationen kan bero på att barnet är senare i sin språkutveckling eller 

att barnet har ett annat språk än svenska som modersmål och inte behärskar svenska språket 

för sin ålder ännu. Den sista typen barn kommenterar pedagogerna med att de försöker att se 

till att det ska finnas en personal i förskolan som kan tala och förstå barnens språk. Det hjälper 

väldigt mycket förutom att barnen kan prata, blir de lugnare och samtidigt känner de sig glada 

och stolta. Om det inte finns en personal som behärskar barnens modersmål får pedagoger 

några lösa ord från föräldrarna för att förklara aktiviteter för barnen, mat att äta, och så vidare. 
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Till sist, några av intervjuade pedagoger säger att när de jobbar en till en att kan de också 

använda teckenspråk, för att det är en väldigt stödjande metod att utnyttja vid olika stunder 

under avdelningens verksamhet. De pedagogerna poängterar att den här positiva metoden ger 

barnet möjlighet att lära sig, stimulerar och utvecklar deras språk. Även anser de pedagogerna 

att när de tecknar med det här barnet som har koncentrationssvårigheter och barnet måste titta 

på pedagogen när den tecknar övar barnet sin koncentrationsförmåga.  

 

CITAT 3 Pedagogen B: ”Vi har en tjej som hör dåligt och det tar lite länge att 

upptäcka att hon hör inte ordentligt.  Då sitter man bredvid henne och pratar 

tydligt och använder teckenspråk.” 

 

Pedagogen B visar att teckenspråk kan hjälpa ett särskilt barn i sin språkutveckling eftersom 

det barnet inte kunde höra ordentligt.  

 

SPRÅKUTVECKLANDE ARBETSSÄTT 

Temat beskriver hur pedagogen stimulerar och utvecklar barns språk i sin verksamhet i 

vardags och rutinsituationer i olika sammanhang, det vill säga vid inne- eller utemiljö. I temat 

har det framkommit två underteman som jag valt att kalla muntligt berättande och 

högläsning. 

 

5.2.1 Muntlig berättande  

Pedagogerna i studien säger att när de relaterar en muntligt berättande saga, väljer de en saga 

som utgår ifrån vad barngruppen behöver och de använder den sagoberättelsen på olika sätt. 

När pedagogerna exempelvis upptäcker att hela barngruppen eller ett enskilt barn kan behöva 

ta del av empati, respekt eller något annat värde, då letar pedagogerna efter en muntlig 

berättande saga som passar detta behov. 

 

Vidare anser pedagogerna i studien att de använder sagor som inte är för långa och deras 

innehåll har inte heller många detaljer, samt att sagans berättelse ska vara tydlig, klar och 

enkel, speciellt för små barn eller för stora barn som inte behärskar svenska språket för sin 

ålder. Även anser pedagogerna att deras språk måste vara enkelt, lätt att förstå och konkret vid 

den muntligt berättande sagan. 

 



29 
 

Alla pedagoger i studien säger att de använder alla icke-verbala kommunikationer under den 

muntligt berättande stunden av sagor. De använder grimaser, mimer, ansiktuttryck och 

handrörelser för att visualisera det som de vill säga. Även säger pedagogerna att de skapar 

också en levande muntligt berättande sagostund när de varierar tonen i talspråket, talar tydligt 

och håller ögonkontakt med varje barn och pratar långsammare än de brukar göra i andra 

situationer för att hjälpa barnen att förstå berättelsen. 

 

De intervjuade pedagogerna i studien menar att jobba med en muntligt berättande saga är när 

de inte läser innantill i någon bok eller manus, utan att de kan berätta en saga utantill. 

 

CITAT 4 Pedagog H: ”Vi vill inspirera barnen att lyssna på sagor och själva 

omberätta dem. Alla barn vågar prata, inklusive de svaga barnen framför de 

andra barnen. Då stärker det deras självkänsla och självförtroende, samt deras 

språk”. 

 

Pedagogen H hävdar att alla barn, inklusive det svaga barnet, vågar återberätta en muntlig 

berättande saga på grund av barnen hört sagan tidigare många gånger, så det är lättare för 

dem att lära sig den utantill. Dessutom anser pedagogen att barnen stärker sin självkänsla, 

självförtroende och deras språk när de får möjligheten att återberätta sagan.  

 

Pedagogerna i studien säger att när de muntligt berättar en saga utnyttjar de olika typer av 

material för sagoberättelse, det vill säga sagofilm, olika tvådimensionella eller 

tredimensionella figurer som flano-figurer, hand- och fingerdockor eller återvinningsmaterial. 

Pedagogerna säger att vid muntligt berättande sagostunden använder de ofta en gammal 

väska, en sagolåda eller en tygpåse för att lägga sagofigurer i, så att sagoberättelsen ska bli 

spännande och det är lättare att locka barnens intresse och koncentration.  

 

Några av de intervjuade pedagogerna i studien säger att de också använder en klocka för att 

samla ihop barnen till sagostunder som kan ske i mindre eller i hela barngruppen. Även finns 

det några pedagoger som slutar sin muntligt berättande sagostund med en ramsa för att visa 

för barnen att de kommer tillbaka till verkligheten. 
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CITAT 5 Pedagog D: ”Hos oss tycker barnen mest om konkret material, alltså 

de tycker om flanomaterial med, men de tycker mest om de sagor som vi har 

med konkreta material (återvinningsmaterial)”.  

CITAT 5 Pedagog H: ”Vi tycker också om att gå till sagorummet. De tycker att 

det är mysigt! Barnen får i tur och ordning välja en sagolåda och höra 

sagoberättelsen, sedan tar de figurerna och berättar själva sagan”. 

 

Pedagogen D betonar att barnen tycker mest använda det konkreta materialet, speciellt de 

sagorna som de har gjort själva med återvinningsmaterial för att det gör sagans innehåll 

tydligt och barnen upplever sagan på en annat sätt. Medan pedagogen H anser att när den ger 

alla barn i turordning möjlighet att välja vilken saga de ska lyssna eller återberätta, samt att 

när barnet får vara med och plocka fram figurerna till sagan hjälper det barnen att berätta 

sagan utifrån sin språkförmåga. 

 

För övrigt uttrycker pedagogerna i studien att säger att på några förskolor kan den muntligt 

berättande sagostunden äga rum under förmiddagen, ofta mellan de två samlingarna i 

avdelningarna, medan på andra förskolor anser de andra pedagogerna som jag har intervjuat 

att sagostunden är planerad på eftermiddagen för att de tycker om att berätta sagor innan 

mellanmålet. Alla pedagoger säger att verksamhetsrutiner påverkar tiden för den muntlig 

berättande sagostunden, det vill säga det beror på rutinerna som de har på förskolor om 

sagostunden läggs vid olika tillfällen under dagen. Dessutom anser pedagogerna att den 

muntlig berättande sagostunden utgår från barnen intresse och behov. Det är viktig att barnen 

är delaktiga i sagoberättelsestunden: 

 

CITAT 6 Pedagog D: Jag upplever att de barnen som är lite större kan berätta 

själva en hel saga med konkreta material. De kanske inte kan berätta med 

samma ord som vi använder vid sagor, men innehållet är samma samt jag 

upplever att de andra barnen är väldigt koncentrerade när berättelsen sker”.  

 

Pedagogen D talar om att en muntligt berättade saga ger utrymme för både koncentrerat 

lyssnande och delaktighet när barnen får återberätta sagan med sina egna ord. Pedagogen 

påpekar att det är viktig att barnen håller sagans innehåll och att vågar berätta sagan. 
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Alla pedagogerna i studien anser att en muntlig berättande stund också sker vid måltiderna, 

det vill säga när pedagogerna sitter med barnen vid frukosten, lunchen eller mellanmålet, 

inklusive när de delar frukter vid den första samlingen. Dessutom förklarar pedagogerna att de 

ställer frågor om vad de vill ha att äta, om de vill ha mycket eller lite mat, även frågar 

pedagogerna om kostens smak och variation, det vill säga, om kostens färger och storlek för 

att stimulerar barnen att våga svara på frågorna och delta i samtalet vid lunchen eller 

mellanmålet.  

 

Vidare påstår pedagogerna i studien att vid frukost- och mellanmålsstund sker även en 

muntlig berättande när de bjuder barnen att berätta om lämning eller hämtning, det vill säga 

att på de här stunderna brukar pedagogerna ställa frågor om vem hämtar dig idag, om barnen 

vet om kommer någon annan person än föräldrarna för att hämta dem. Dessutom anser 

pedagogerna att det sker spontant muntligt berättande vid lunchen när de utmanar barnen att 

berätta någon händelse eller aktivitet som de var involverade i under dagen eller de har gjort 

tidigare under veckan. Att sitta med en mindre grupp vid bordet på lunchen, hjälper de svaga 

barnen att prata, kommentera eller ge sin åsikt om samtalet som pågår i den här stunden, anser 

pedagogerna. 

 

CITAT 7 Pedagogen I: ”Vi använder lunchtiden också… det händer.. stunder är 

viktigt för oss för att vi kan lyssna på när alla barn berättar något. Vi ställer frågor för 

att hjälpa dem att säga någonting, så deras språk växer mer.  Att prata med barnen om 

olika situationen som lämning, hämtning, om deras intresse inklusive om vad de hur 

gjort under helgen, veckodagar efter förskolans aktiviteter.”. 

 

Pedagogen I anser att måltiderna också är viktiga för att det sker ett samtal med barnen och de 

erbjuder alla att prata om något som fångar deras intresse. Hen säger också att de brukar ställa 

frågor till barnen för att utveckla deras språk.  

 

Pedagogerna i studien säger att det muntliga berättande tillfället kan även ske när det finns en 

pedagog och ett barn i turordning som har ansvar för dukningen varje vecka. Pedagogerna 

menar att den pedagogens ansvar inte bara är duka bordet med barnet. Det viktigaste är att 

pedagogen pratar med barnet och benämner alla saker som de använder vid dukningen och 

allt som de gör tillsammans, exempelvis ”vill du hämta sju skedar och sju glass som finns 

över diskbänken, tack!” i stället för att pedagogen ger tillsägelser eller korta meningar som 



32 
 

”hämta den” medan hen pekar med fingret. Pedagogerna betraktar att det är bättre för barnets 

språkutveckling att den ansvariga pedagogen för dukningen beskriver med rätt namn och 

begrepp och fullständiga meningar vad de ska göra tillsammans vid dukningen. När 

pedagogen och barnet har serverat maten, kommer de till den stora samlingen där alla andra 

barn med övriga pedagoger i avdelningen sitter. Då sker muntligt berättande i en annan form, 

där får barnet får berätta vad de får för mat idag. Dessutom berättar några av intervjuade 

pedagogerna att de brukar stava namnet på varje maträtts namn efter att det duknings- 

ansvariga barnet har kommenterat vilken mat som redan är serverad.  

 

CITAT 8 Pedagog B: ”Tänk på dukbärare som de går in och prata om ”vad är  

det vi får för något idag”.  Det är viktigt som pedagog att prata med barnen. De 

lär sig genom samtalet. När vi berättar vad man gör, använder språket.  Talar om 

vad saker heter och rätt begrepp i sammanhang.  

Pedagog A: ”Vid bordet, vid dukning sätter vi ord medan vi upprepar orden för 

barnen på allt som vi gör, därför att de vågar prata och använda dem. Barnen lär 

sig hela tiden nya ord”. 

 

Pedagogen B anser att det enskilda barnet får lära sig nya ord, den möjligheten sker genom 

deras samtal med barnen när de dukar bordet tillsammans. Hen tycker att använda rätt namn 

eller begrepp vid bordets dukning hjälper barnet att lära sig språket. Medan pedagogen A 

påpekar att det är viktig att benämna alla saker som de använder vid dukningen, det vill säga 

att barnen får upprepa orden eller namn som de har hört tidigare vid dukningen och lär sig 

mer och mer av språket på det här sättet. 

 

Ett antal av pedagogerna i studien som jobbar i småbarnsavdelning förklarar att en muntlig 

berättande stund kan ske på den vanligaste verksamhetsrutinen, det vill säga, när pedagogerna 

tar barnen för att byta blöjor. I den här stunden säger pedagogerna att barnet blir glada och 

trygga när pedagogerna brukar ramsa eller sjunga med det, samt när barnet får peka på 

bilderna som finns i närheten av skötbordet och pedagogen benämner bilder, figurer eller 

återberättar sagan som bilderna handlar om, anser pedagogerna. Pedagogerna uttrycker också 

att när barnet får själva klättra upp för en stege, räknar de varje steg tills barnet är uppe på 

skötbordet. Vidare berättar pedagogerna att ett muntlig berättande tillfälle också kan ske vid 

potträning när pedagogerna möter ett barn i taget. När barnet sitter på pottan finns möjligheten 

att prata med barnet, svara på barnens frågor eller berätta någon anekdot som barnen är 
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intresserade av. Andra pedagoger i studien som jobbar i storbarnsavdelning säger att en 

muntlig berättande stund kan också ske vid toalettbesök, men stora barn pratar inte mycket på 

grund av de har bråttom att fortsätta leken. I alla fall anser pedagogerna att de pratar mer om 

hygieniska rutiner med stora barn. 

 

Pedagogerna i studien anser att ett annat utmärkt tillfälle för en muntlig berättande stund är 

på- och avklädning i tamburen. Några av de intervjuade pedagogerna som jobbar med stora 

barn, berättar att det finns oftast bara en pedagog i taget i tamburen, på grund av tamburen 

eller entrékorridoren är inte så bred med plats för alla barn samtidigt, så det betyder att 

pedagogen tar fyra till sex barn sammalagt. Pedagogerna säger att de utmanar barnen att klä 

sig själva, samt att pedagogerna upprepar alla kläders namn som barnen ska använda för att gå 

ut. Vidare berättar pedagogerna om det finns några barn som inte vet vilka kläder de pratar 

om, så benämner pedagogen kläderna igen och visar kläderna för barnen, så att de kan förstå 

vad de pratar om. De andra pedagogerna som jobbar på småbarnsavdelningen anser att det 

beror på antal pedagoger i avdelningen och det brukar stå två pedagoger i tamburen när de ska 

gå ut antingen på gården eller på utflykt med barnen. För de två pedagoger är det lättare att 

prata med varje barn och visa klädbilder för barnen, så att de kan veta vilka kläder de behöver 

för att gå ut, speciellt barnen som kan klä sig själva, trots att de är små. Pedagogerna säger att 

klädbilder hjälper dem att prata om kläders användning och färger, så barnens språk 

utvecklas. Dessutom påpekar pedagogerna att barnen jämför kläders storlek och det är en 

annan form som stimulerar deras språk.  

 

CITAT 9 Pedagogen F: ”Vi brukar dela barngruppen för att gå ut. Vi försöker alltid 

vara två personal i tamburen för att lyssna på barnens åsikter… det speciellt när vi ska 

ha utflykt. Vi brukar visar bilder av vilka kläder vi ska använda ute för att det finns 

småbarn som är väldigt duktiga och kan klä sig själva. Vi utmanar barnen att prata om 

kläders färger och storlek, så de brukar jämföra sina kläder med andra barn och 

personal. Jag märker hur mycket barnen också kan prata den här stunden, inte bara om 

kläder utan också om väder, leker bland annat. Det visar mig hur barnens ordförråd 

utvecklas mer och mer”. 

 

Pedagogen F anser att i tamburen kan barnen prata om olika situationer som väder, lekar, 

inklusive om sina kläder. Pedagogen anser vidare att barnen kan jämföra kläders färger och 

storlek som visar hur många ord de har i sitt ordförråd. Även säger pedagogen att det är 
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viktigt att det står två pedagoger i tamburen för att lättare lyssna på barnens kommentarer. När 

barnen lyssnar på sig själva hur de pratar utvecklar det också barnens språk. 

 

Ett antal av de intervjuade pedagogerna säger att de har en stor chans stimulera och utveckla 

barns språk vid stora samlingen, med andra ord kan en muntlig berättande stund ske vid en 

stor samling när de kan sitta med hela barngruppen eller med några barn om de har delat i 

mindre grupp. Pedagogerna anser att de spelar något spel som handlar om språkstimulans och 

språkutveckling, exempelvis brukar de spela med rimskort som hjälper barnen att identifiera 

eller säga ord som rimmar och att sortera ord som börjar på samma ljud. Även betonar 

pedagogerna att de använder andra kort med olika föremål (kost, djur, leksaker, inklusive 

barnens foto, bland annat) för att spela med memokort. Pedagogerna anser vidare att barnen 

spelar kort i turordning och det ger möjlighet för alla barn att spela, träna uttal, att svara eller 

att ställa frågor, att reflektera, tänka samt att lyssna på andra barns svar eller åsikter, att öva 

tålamod- och koncentrationsförmågan. Dessutom påpekar pedagogerna att de möjliggör 

barnens delaktighet vid den stora samlingen när barnen får dela sina idéer, nämna föremåls 

namn som de ska använda under tema-verksamhet eller leda spelet för andra barn. Samtidigt 

berättar pedagogerna att de upprepar samma sånger för att de små barnen, nybörjare eller de 

som inte behärskar svenska språket ska förstå sångernas innehåll. 

 

CITAT 10 Pedagogen E: ”När vi spelar memokort vid samling, låter vi barnen 

tänka och reflektera, så väntar vi längre innan de svarar”. 

CITAT 10 Pedagogen C: Barnen kan också dela med sig av sina idéer och de 

sätter på lappar med olika namn, som exempel: vattenfall. Då blir de delaktiga 

hela tiden i vårt tema när vi sitter i den stora samlingen. 

 

Pedagog E anser att de ger barnen möjlighet och stimulerar att tänka och reflekterar innan de 

väljer sitt kort vid memokort spel. Även anser pedagog C att de samtalar med barnen vid stora 

och bjuder dem att dela deras idéer om temaarbete.  

 

Ytterligare förklarar pedagogerna i studien att ett muntlig berättande tillfälle sker vid 

utflykter. Pedagogerna utnyttjar den här situationen för att prata eller lyssna på barnen som 

går nära dem. Pedagogerna säger att de stannar ofta för att svara på barnens frågor om någon 

fågel, hund eller katt som de har sett, eller något annat föremål som har distraherat deras 

koncentration. Vidare kommenterar pedagogerna att vid utflyktsmål berättar de för barnen 
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vad de ska göra där, om de ska plocka pinnar, blad eller leka, bygga en koja eller någon annat. 

Pedagogerna säger att alla barn har möjlighet att prata, ge sin åsikt, berätta eller ställa frågor. 

Speciellt koncentrerar sig pedagogerna på de barnen som behöver stöd (fysiskt eller språkligt) 

för att utmana dem att bli delaktiga och aktiva under aktiviten vid utflykten.  

 

Till sist säger pedagogerna att en muntlig berättande stund sker genom alla lekar. På olika 

platser i verksamheten och på olika stunder äger ett samtal rum; en dialog med barnen. 

 

5.2.2 Högläsning  

Några av mina intervjuade pedagoger tycker att en sagobok har samma innehåll och innebörd 

som en bilderbok, eftersom dessa typer av böcker har texter och de är väl illustrerade med 

bilder. För att förena alla pedagogers åsikter och tankar och för att tydliggöra ska jag i 

beskrivningen av bilder- eller en sagobok i studien använda ett snedstreck mellan begreppen 

trots att de andra pedagogerna inte har gett någon åsikt om skillnaden mellan böckerna.  

 

Pedagogerna i min studie tycker att när de högläser olika pek- och sago/bilderböcker, ska 

böckerna vara av bra kvalitet för att skapa och utveckla barnens intresse för högläsning. alltså 

menar pedagogerna att om böckernas innehåll, bilder eller om de utseendemässigt är gamla, 

trasiga och tummade blir det svårt att högläsa ordentligt för barnen, för att de böckerna 

framkallar ibland att barnen förstör dem. Då tappar barnen koncentration och respekt för 

böckerna och barnen mister sin uppmärksamhet för högläsningen, anser pedagogerna. 

 

Alla pedagoger i studien säger att de högläser några pek- och sago/bildböcker på avdelningen 

vid olika tidpunkter under hela dagen. Pedagogerna menar att de kan högläsa pek- och 

sago/bildböcker innan frukost, under frileken, innan eller efter mellanmål, hur ofta som helst. 

Vidare säger pedagogerna att de kallar de tillfällena som jag har nämnt ovan för spontan 

högläsning. Pedagogerna menar att en spontan högläsning av pek- och sago/bildböcker sker 

på en icke planerad tid under förskolans verksamhet. Pedagogerna betonar även att en spontan 

högläsning får ske också när olika nyfikna barn i mindre grupp eller ett enskilt barn kommer 

frivilligt fram med någon bok och vill att någon pedagog ska läsa för dem.  

 

De flesta pedagogerna i studien som jobbar i storbarnsavdelningen säger att de regelbundet 

högläser pek- och sago/bildböcker i verksamheten på en planerad tid varje dag efter lunchen 

eller vilan, på grund av att de tycker att de stora barnen är lugnare och mer koncentrerade. De 
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andra pedagogerna i studien som arbetar i småbarnsavdelningen säger att de högläser också 

pek- och sago/bildböcker regelbundet efter lunchen eller vilan, på grund av de tycker att 

småbarnen är piggare då. Även påpekar pedagogerna som arbetar i småbarnsavdelningen att 

de brukar högläsa ofta för de barn som har sovit och inte hunnit lyssna på pek- och 

sago/bildböcker innan mellanmålet. 

 

CITAT 12: Pedagog B: ”Vi har olika åldrar i avdelningen… och det är många 

barn som tycker om böcker och läsa! Då bestämde vi att ha en lugn stund och 

läsa för barnen direkt efter lunchen, när barnen är mera pigga och det är lätt att 

de koncentrerar sig på högläsning och fattar vad vi har läst”.  

 

Pedagogen B anser att högläsningen passar för stora eller små barn för att de flesta av dem 

tycker om böcker och högläsning.  Även anser pedagogen B att det är lättare för barnen att 

koncentrera sig på högläsningen och förstå bokens innehåll när de är lugnare och piggare efter 

lunchen. 

 

Vidare tycker alla pedagoger i undersökningen att oavsett om högläsningen av pek- och 

sago/bildböcker är spontan eller planerad ska de stunderna inte vara stressiga som andra 

aktiviteter i verksamheten ibland är för att de vill att barnen ska utveckla sin språkförmåga. 

Även anser pedagogerna att sago/bilderbokshögläsning behöver skärskild förberedelse på 

grund av det kan finnas något svårt ord i berättelsen som pedagogerna behöver veta hur det 

ska förklaras för barnen under högläsningen eller också det kan finnas något barn som inte 

behärskar svenska språket och pedagogerna behöver öva sin högläsning för att uttala ordet 

tydligt. 

 

Alla pedagogerna som jag har intervjuat säger att precis som de har en planerad tid för att 

högläsa i förskolans verksamhet, har de också en bestämd plats i avdelningen för att sitta med 

barnen och högläsa. Av den anledningen poängterar några av pedagogerna i studien att de har 

en regelbunden högläsningsplats företrädesvis i en soffa i avdelningen som de kallar för 

lässoffan. Pedagogerna poängterar att för att kunna upprätthålla barnens disciplin och 

högläsningskoncentration beroende på personal eller närvaro på avdelningen, kan 

pedagogerna sitta på lässoffan med några barn eller på en stol medan barnen sitter tätt bredvid 

varandra på soffan. Vidare betonar pedagogerna att de brukar ofta ge både stora och små barn 

möjlighet att välja en bok som ligger in i en låda bredvid lässoffan på barnens nivå. 
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Pedagogerna framhåller även att ibland erbjuder de barnen att lyssna en pek- eller 

sago/bilderbokberättelse som pedagogerna har redan valt. Vidare poängterar pedagogerna att 

vare sig de sitter på soffan eller i stolen, samt antingen de eller barnen väljer böckerna, visar 

pedagogerna bokens bilder och högläser tydligt så att alla barn kan förstå högläsningen.  

Dessutom anser pedagogerna att de brukar svara på alla barnens frågor och samtidigt ställer 

de också några frågor till barnen om pek- och sago/bildböckernas berättelse. På det sättet får 

pedagogerna veta hur mycket barnen begriper av boken som de har nyss hört. För övrigt säger 

alla pedagogerna att det kan hända att de sitter på lässoffan med ett eller ett par barn och 

spontant högläser några pek- eller sago/bilderböcker under dagen, det beror på barnens 

intresse och på antal närvarande pedagoger i avdelningen.  

 

CITAT 13: Pedagog C: ” På ett annat sätt märker jag att barnen sitter på soffan 

och väntar på att någon kommer och läser för dem. Det är vår regel, det vill säga 

att om barnen sitter på lässoffan, betyder det att de vill att någon ska läsa för 

dem. Då kommer jag eller någon annan personal och läser för dem. Jag brukar 

prata utifrån bokens berättelse innan jag läser och bläddrar på boksidor. På detta 

sätt utvecklas språket”. 

 

Pedagog C påpekar att hen märker att det finns ett par barn som sitter på lässoffan och väntar 

på att någon pedagog kommer och högläser för dem. Pedagogen förklarar att de har en regel 

på sin avdelning att om det finns något eller några barn sittande på lässoffan, betyder det att 

någon pedagog ska komma, sitta och läsa för dem.  

 

Ett antal av de andra pedagogerna i min studie säger att de har en bestämd, regelbunden 

högläsningsplats; en hörna i avdelningen som de kallar för språkhörna. Där brukar de sitta 

med barnen på en rund matta och högläsa pek- och sago/bildböcker för barnen. En del av 

dessa pedagoger säger att pek- och sago/bildböcker finns i en låda i närheten av språkhörnan 

medan den andra delen av dessa pedagoger betonar att böckerna står i en vägghylla bredvid 

språkhörnan. I alla fall poängterar alla detta pedagogerna att de tycker om att böckerna 

befinner sig i närheten (av språkhörnan) och i barnens nivå. Det möjliggör att alla barn får ta 

pek- eller sago/bildböcker själva och bläddra i dem. Pedagogerna påpekar att efter att barnen 

har bläddrat färdigt i böckerna, väljer de tillsammans en eller två böcker att högläsa. 

Pedagogerna framhåller att de alltid brukar visa böckernas bilder särskilt för barn som inte 

fattar högläsningsberättelsen med anledning av att det barnet kan ha en språkstörning eller för 
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att det inte behärskar svenska språket ännu. Då kan alla barn komplettera sin 

högläsningsförståelse medan iakttagelsen av bilderna. Vidare anser pedagogerna att ibland 

använder de språkhörnan vid en spontanhögläsning när ett enskilt eller ett par barn är röriga i 

stora samlingen eller stör andra barns lek. 

 

Den sista delen av pedagogerna i min studie säger att de har en bestämd plats för regelbunden 

högläsning. Ett rum som används för högläsningen, men rummet har andra leksaker på 

hyllorna för att barnen leker där under dagen. Pedagogerna säger att rummet inte har ett 

särskilt namn ännu. Av den anledningen anser pedagogerna vidare att trots att några barn lätt 

tappar koncentration under högläsningen, läser de vidare och ställer några frågor till barnen 

för att konstatera om de har förstått pek- eller sagobokhögläsningen. Pedagogerna framhåller 

att de tycker om att gå in till rummet och sitta med barnen runt omkring på golvet, speciellt 

när de högläser i mindre barngrupp. Pedagogerna anser att det är lättare att visa bilderna och 

hålla ögonkontakt med vartenda barn, särskilt med det lite röriga barnet. Dessutom säger 

pedagogerna också att de går in i rummet och högläser pek- eller sago/bilderböcker med ett 

barn i taget när alla personal är närvarande i avdelningen för att de tycker att det är viktigt att 

ta tid till det särskilda barn och/eller till det barnet som inte behärskar ännu svenska språket 

ännu.  

 

CITAT 14 Pedagogen B: ”Vid högläsningsstunder brukar vi prata mycket om 

en bok och vad handlar den om. Vi ställer frågor innan, medan eller efter 

läsning, men det beror på hur barnen är engagerade.  

Pedagogen D: Vi ställer frågor som exempelvis: Vad händer nu då? Varför gör 

han så? Ibland bryter vi läsning för att diskutera och sedan fortsätter vi. Samt de 

stora barnen brukar fråga vad det ordet betyder.” 

 

De två pedagogerna B och D betonar att de kan bryta högläsningen och ställa frågor till 

barnen om berättelsen för att konstatera hur mycket barnen har förstått. Dessutom anser dessa 

pedagoger att när de sitter och läser högt, får barnen nya ord, berikar sitt ordförråd, väcker 

barnens fantasi och de upptäcker spänning, kunskap och glädje. För övrigt påpekar 

pedagogerna i studien att alla de olika högläsningsplatserna som jag har omnämnt ska vara 

mysiga och lugna på grund av när de högläser för barnen och sitter på samma ställe med dem, 

skapar det trygghet hos barnen och möjliggör att barnen lära sig språket bättre. 
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För övrigt säger pedagogerna i undersökningen att de använder bilder/sagoböcker för att när 

pedagoger läser böcker med text och bild i, får barnen upptäcka bokstäver, ord och meningar i 

böckerna, och genom läsning blir barnen nyfikna på nästa sida med nya bilder att se på.  Det 

är positivt för ordförråd- och språkutveckling hos barnen. Pedagogerna anser att de tycker om 

att använda regelbundet en bild/sagobok i små- eller storbarnsavdelning på grund av att den 

typen av bok är väl illustrerad så att bilderna blir ett underlag till texten och genom sin läsning 

hjälper pedagogerna barn att väcka deras fantasi, att lära sig något nytt, fylla på deras 

ordförråd, hjälpa barnens koncentration och utveckla deras språk.  

 

Pedagog C: ” Vi kan läsa ett ord i en bilderboksberättelse och de förstår inte 

vad detta ord betyder, men om vi visar bilderna, då kan de förstå bättre, och 

sedan kan de använda samma eller några andra ord som passar för återberättelse. 

På detta sätt utvecklas deras språk.  

 

Pedagogen C samtalar med barnen om bild/sagoboks berättelser och ger barn möjlighet att se 

bilderna i boken, kan barnen själva förklara bokens innehåll och komma ihåg berättelsen när 

de vill upprepa eller återberätta bokens historia. Även genom bilderna kan pedagogerna 

främja barnens ordförråd och följaktligen utvecklas deras språk, öka barnens förståelse, väcka 

deras uppmärksamhet och vidareutveckla deras fantasi.   

 

Pedagogerna i den här studien utnyttjar ofta olika bilder/sagoböcker för att de är mycket 

populära hos barnen för att bild/sagoboken är en fascinerade, rolig och en spännande 

berättelse.  Pedagogerna hävdar att det är viktigt att barn får chansen att möta olika förebilder 

och roller och det möjliggör pedagogerna genom läsning av bilder/sagoböcker. Pedagogerna 

som jag pratat med påstår även att genom en bild/sagoboks läsning kan de leda barnens 

sociala utveckling samt stärka och stimulera identitetsutvecklingen hos barn. Pedagogerna är 

medvetna om att bilder/sagoböcker också stimulerar både den känslomässiga och den 

språkliga utvecklingen. 
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6. DISKUSSION 

 

Detta kapitel belyser resultatet i relation till tidigare forskning och kopplar det till min studies 

syfte. Min studies syfte är att undersöka hur pedagoger stimulerar och utvecklar barns språk i 

sin verksamhet med hjälp av olika pedagogiska verktyg. I det här kapitlet har det framkommit 

två underteman som är: 

 

6.1 Barns språk är stimuleras och utvecklas: Pedagogens roll 

Det här undertemat är i förhållande till min första frågeställning: Hur främjar pedagoger barns 

språkutveckling i sin verksamhet? För att svara på denna fråga ska jag prata om samband 

mellan tidigare forskning och gruppens organisation i mitt studieresultat.  

 

Strandberg (2016) anser att gruppens organisation i förskolor är en fråga som sammanför 

pedagoger och annan personal och även inkluderar föräldrar som vill veta hur personal 

hanterar deras barn i gruppen och politiker som påverkar insatser i förskolor. Dessutom 

nämner Werner (2000) att förskolors lokaler samt barngruppers sammansättning och storlek 

ska anpassas till antal barn, speciellt till när alla barn är närvarande i förskolan. Vidare skriver 

Werner (2000) att skollagen också säger att barngruppers storlek och komposition ska inordna 

sig efter hur många barn som är i behov av särskilt stöd på avdelningen, för att det ska finnas 

tillräckligt med personal för att jobba med dessa barn. Werner (2000) påpekar dessutom att 

personalen som jobbar med barn i behov av särskilt stöd ska vara kompetenta för att hjälpa 

barnet fungera i olika situationer och aktiviteter i förskolan. 

 

Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) poängterar att ett stort antal barn mellan 

ett och fem år (85 %) är inskrivna i förskolan i Sverige. De menar att dessa barn har en stor 

möjlighet att lära sig, utvecklas och samspela med andra barn och bli delaktiga i sin 

barngrupp, men barngruppens storlek och personalens kompetens är två viktiga faktorer som 

påverkar kvalitativt lärande hos förskolebarn.  

 

Vidare förklarar Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) att när det finns större 

barngrupper blir det svårt att ge barnen möjlighet att samspela med pedagogerna, att ställa 

frågor eller få svar av dem, att tillfredsställa deras nyfikenhet, intresse och/eller nå en bättre 

kompetensnivå. Därför ska barngruppernas storlek ställas i relation till förskolans utveckling, 
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det vill säga att barnens lärande, omsorg, delaktighet, sociala kompetens och språkutveckling 

ska förstärkas i stället för att förläggas till begränsade tillfällen. 

 

För övrigt poängterar Strandberg (2016) att skollagens krav ska vara med utgångspunkt i det 

enskilda barnets bästa i stället för barngruppens storlek, för att rik individualitet skapar 

möjligheter till rika grupperfarenheter och tvärtom. Williams, Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2016) anser att alla förskolor har möjlighet att dela sin barngrupp i mindre 

grupper när som helst, så att alla barn har möjlighet att röra sig mellan  olika rum och leka 

lekar som är anpassade till deras intresse och den kan då utveckla sin självständighet, 

utforska, samspela och leka med andra utan att skada sig. Författarna förklarar att lokalerna 

också ska anpassas för att samla hela barngruppen, mindre grupper eller ge möjlighet att sitta 

någonstans med ett enskilt barn.  

 

Löken och Melkeraaen (1996) anser att samlingsstunden med hela barngruppen spelar en stor 

roll när det handlar om att stimulera upplevelsen av gemenskap med alla barn, samt att lära 

barnen delaktighet och att lyssna på andra barns åsikter. Även anser Löken och Melkeraaen 

(1996) att barnen samtidigt får lära sig ordning och struktur i förskolans rutiner, därför är 

upprepning en bra metod för att skapa förståelse hos barn. Det är viktigt att ha en bestämd 

plats för stora samlingar med hela barngruppen samt andra platser om personalen ska dela 

barnen i mindre grupper, som ger möjlighet att sitta stilla eller att röra sig om det behövs. Det 

beror på aktiviteten vid samlingen, Håland Anveden (2018) påpekar att samlingars viktigaste 

mål dels är att alla barn ska bli lyssnande till och få uppmärksamhet, vilket betyder att låta 

barnen berätta något som de har på hjärtat och dels att till exempel lära barnen att vänta sin 

tur. Håland Anveden (2018) förklarar att genom en bra samlingsplanering kan alla barns 

språkutveckling främjas, inklusive de blyga barnen och de som inte behärskar språket. 

 

Vidare anser Rubinstein Reich (2000) att samlingar blir en positiv influens av kognitiv 

inlärning för enskilda barn och barngruppen och det ska finnas olika innehåll i samlingen som 

exempelvis skapande, berättande eller samtal som kan stimulera och utveckla barns fantasi, 

språk och ordförråd. Vidare menar Rubinstein Reich (2000) också att vuxnas yttrande-dialog 

vid samling i hela barngruppen eller i mindre grupp ska vara minsta möjliga, så får barnen 

mer tid att säga sin uppriktiga åsikt, välja sånger, lek eller något annat som håller deras 

intresse vid den här stunden, exempelvis välja en saga. Författaren skriver också att 

pedagogens frågor till barnen väcker barnens intresse för aktiviteter och andra barns tankar. 
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En liknande tanke har Höök (2010) som poängterar att när barnen blir intresserade, till 

exempel av läsning, ska vuxna ta en paus och ställa frågor till barnen för att se hur mycket de 

förstår av berättelsen eller bokläsningen samt för att stimulera barnen att prata fritt. 

 

Till sist poängterar Strandberg (2016) att samlingen ska skapa tillhörighet och medverka till 

att förstärka vi-känsla, alltså du och jag deltar i samma grupp och vi är viktiga, med andra ord 

att varje enskilt barn har möjlighet att känna sig som en del av hela barngruppen samt har 

exakt privilegium och rättigheter som de andra barnen i förskolans avdelning och i hela 

verksamheten, för att genom samlingen närmar sig alla barnen varandra och genom den 

sociala processen utvecklas språket och andra förmågor. 

 

Ernklev (2017) skriver att varje år utbildar sig ungefär 200- 250 olika personal i förskolor i 

hela Sverige i en grundläggande kurs i teckenkommunikation. Den här personalen är 

medveten om att tecken ger ett effektivt verktyg för att kommunicera med barn som har behov 

och/eller för barn med andra modersmål (två- eller flerspråkiga barn) som också behöver 

språkstimulering. Även poängterar Ernklev (2017) att personal uttrycker att tecken underlättar 

deras jobb vid kommunikation med dessa barn och samtidigt utvecklas barnens språk. Vidare 

anser Ernklev (2017) att det är viktigt att personal har kompetens att använda tecken på rätt 

sätt med barnen i deras verksamhet, det vill säga att personalen ska ha ett bra teckenförråd.  

 

Letzén (2012) anser att när det finns flerspråkiga barn i förskolor som får höra olika ord vid 

rutiner och temaarbete på sitt modersmål och det samtidigt finns pedagoger som behärskar 

barnens språk och på samma gång använder svenska och andraspråk för att kommunicera med 

dem, har dessa flerspråkiga barn en stor möjlighet att utveckla sin språkförmåga. Detta stärker 

barnens självförtroende och självkänsla som hjälper dem att lära sig bättre. Letzén (2012) 

påpekar att det är viktigt att pedagoger frågar barnen hela tiden med tanke på barns språkliga 

utvecklingsnivå, så barnen vågar prata och lär sig att ställa frågor vid olika tillfällen. 

 

Pedagogerna i studien har visat att de organiserar barngruppen med olika antal barn med 

anledning av närvarande personal i förskolan eller tillräcklig personal i arbete. Vidare 

poängterar pedagogerna i studien att när de samlar barnen i hela barngruppen eller i mindre 

grupp beror på barnens olika åldrar, olika språkförmåga, temaarbete, planering eller 

målområden i verksamheten, bland annat. För övrigt förklarar pedagogerna att de jobbar inne 
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med hela barngruppen, i mindre grupp eller ett enskilt barn. De använder olika rum i 

verksamheten för barnens lek, aktiviteter eller ute på gården, eller vid utflykt. 

 

Olika pedagoger i studien påpekar att de jobbar med ett enskilt barn när det behöver mer tid 

på grund av det är ett barn i behov av särskilt stöd eller att barnets beteende visar att 

samspelet inte fungerar med andra barn vid samling, temaarbete eller någon annan aktivitet. 

Dessutom kan det särskilda barnet vara två eller flerspråkigt och behöver hjälp med språket 

och en ny förklaring. Då ger pedagogerna barnet möjligheter att öva sitt modersmål om det 

finns någon pedagog närvarande i verksamheten som behärskar eller pratar barnets andra 

språk. Även framhåller pedagogerna att jobba en till en, betyder att barnet och pedagogen får 

leka, spela eller göra någon annan pedagogisk aktivitet tillsammans.  

 

6.2 Barns språkutveckling främjas genom olika pedagogiska verktyg 

Det här undertemat är i förhållande till min andra frågeställning och för att svara på den ska 

jag prata om samband mellan tidigare forskning och språkutvecklande arbetssätt som 

pedagogerna talade om i studien. 

 

Ekström och Godée (1992) anser en bra bok går över tid och rum, utvecklar språk och 

tänkande, ge barn näring till fantasi samt skapar nya frågor. Ekström och Godée (1992) anser 

även att en bra högläsningsbok berikar ordförrådet, utvecklar språkförståelse samt hjälper 

barnen att reflektera vidare över det som de hört, samt att bättre känna sina och andra barns 

känslor. Pedagogerna i min studie har poängterat att de flesta pedagogiska verktyg som de 

använder var högläsning (pek- och bilder/sagoböcker), muntligt berättande som sagor, språk 

som kommunikationsmedel och sig själva som språkverktyg, vid olika rutiner och situationer i 

förskolan. 

 

Pedagogerna i min studie påpekar att det är viktigt att de samtalar med barnen om vad de har 

högläst, för att när de högläser för barnen väcker högläsningen funderingar och reflektioner 

hos barnen. Vidare framhåller pedagogerna att med samtalet som utgångspunkt kan 

högläsning väcka andra frågor hos barnen och knyta an till andra erfarenheter. 
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Egna slutsatser  

Jag tycker att det fattades tid för att djupa och analysera alla pedagogers reflektion av barns 

språkutveckling och forskarnas tankar om det här temat. Jag tycker att pedagoger gör väldigt 

mycket i sin verksamhet för att stödja barns individuella behov samt gruppens utveckling, 

speciellt när det gäller barns språkutveckling, när pedagogerna är tillräckligt många för att 

göra ett kvalitativt och pedagogiskt arbete. 

 

Skolverket (2018) anser att alla barn i förskolans verksamheter i Sverige har möjlighet att öka 

sitt intresse för samtal, berättelse och alla andra kommunikationsformer, det vill säga att 

pedagogerna och/eller personal i förskolor ska ge barnen chans att använda både böcker och 

digitala medier som IPad eller dator för få nya kunskap om språket. Samtidigt ska 

pedagogerna och annan personal i förskolor stödja och arbeta för att främja barns ordförråd 

och förmåga till samtal, reflektion och kommunikation.  

 

Min erfarenhet genom den här studien var att pedagogerna i förskolor är duktiga på att prata 

och samspela med barnen öppet för att ge barnen olika tillfällen för att stärka sitt språk. 

Dessutom utnyttjar pedagoger olika metoder för att anpassa det språkutvecklande arbetet till 

barns behov, individuellt eller i grupp. Pedagogerna utmanar och ger support till barn för att 

växa och öka sin kunskap hela tiden, som en kontinuerlig progression av lärande. Vidare 

tycker jag att det är viktigt att pedagoger i förskolor skaffar sig de kompetenser som behövs 

för att använda digitala medier i sin verksamhet, på grund av att pedagoger är vana att 

använda böcker och andra material som stärker och främjar barns språk, men de använder inte 

digitala medier som IPad eller dator, trots att dessa medier är laddade med olika språkspel för 

barn.  
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BILAGA 

 

Bilaga 1 Pedagogers intervju 

 

Pedagogens bakgrund: 

1. Vad har du för utbilning? 

2. Hur länge har du arbetat i förskolan? 

 

Pedagogens tankar av flanellsagor och högläsningen: 

1. Har förskolan olika didaktiska material i varje avdelningen för att främja barns 

språkutveckling? 

2. Hur ofta använder du dessa didaktiska material? (dagligen, vecka/månad) 

3. På vilket sätt, anser du att dessa didaktiska material kan påverka barns 

språkutveckling? 

4. Ställer du (öppna) frågor till barnen under eller efter användningen av dessa didaktiska 

material? 

5. Samlar du alla eller en del av barngrupp för att använda dessa didaktiska material? När 

samlar du barnen i mindre grupp, en till en eller i hela barngruppen? 

6. Vilket eller vilka mål har förskolan för språkutvecklingen i den här terminen eller år? 

Hur visar din verksamhet dessa mål till föräldrarna och andra besökande? 

7. Vilka av dessa didaktiska material tror du att hjälper barnen mest att utveckla sina 

ordförråd?  

8. Vilka av dessa didaktiska material tror du att barnen tycker om mest? 

 

 

 

 

 

 

 

 


