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ABSTRACT 

It is important that children develop their communicating skills to be able to interact with 

other persons in different social contexts. Without the necessary skills, the child will struggle 

to understand others, as well as to be understood. My qualitative research takes place in a pre-

school class at a primary school in Stockholm, where I from a sociocultural perspective on 

teaching and learning aim to clarify how the students’ ability to develop their linguistic 

performance and their communicative competence is stimulated within this primary pre-

school’s educational framework. Empirical data was collected both through observations of 

the daily activities in the pre-school class as well as through interviews of three employed 

teachers.  

My research indicates that the educational framework in this pre-school class is structured to 

comply with the official Swedish Curriculum, Lpo. 94. The students’ linguistic performance 

and their communicative competence were well stimulated through a diverse set of organized 

activities and their own unstructured play. My research also concludes that the educational 

framework was built around a constant interaction and collaborative measures between the 

teachers and the students, as well as among the students themselves. I can from the 

sociocultural perspective hence conclude that the students are given all the tools needed to 

develop their linguistic performance and their communicative competence. 

Keywords: sociocultural perspective, linguistic performance, communicative competence, 
pre-school class, educational framework 

Nyckelord: sociokulturellt perspektiv, språklig kompetens, kommunikativ språkförmåga, 
förskoleklass, pedagogisk verksamhet 

Title: Linguistic educational framework – An empirical case study from a sociocultural 
perspective on learning and teaching 

 

 

 

Period: Spring semester 2011 

Author: Katarina Anna Majos 

Tutor: Niklas Norén  



3 
 

Innehållsförteckning 

1  INLEDNING	 6 

2  BAKGRUND	 7 

3  SYFTE	 8 

4  FRÅGESTÄLLNINGAR	 8 

5  TEORETISK	RAM/ANKNYTNING	 9 

5.1  Det sociokulturella perspektivet på lärande och undervisning  9 

5.2  Undervisningsteoretiskt sammanhang  10 

5.2.1  Teori rörandes utformning av den pedagogiska verksamheten  10 

5.2.2  Att utveckla ett mer distanserat språk  10 

5.2.3  Stöttning/vägledning  10 

5.2.4  Medierat lärande  11 

5.2.5  Klassrumsinteraktionen  11 

5.3  Lek  12 

5.3.1  Lekbegreppet  12 

5.3.2  Lekens betydelse för barns utveckling  12 

5.3.3  Imitation  12 

5.3.4  Teori kring rollek som språkstimulerande metod  13 

5.4  Språkutveckling begreppsteori  13 

5.4.1  Språklig medvetenhet  13 

5.4.2  Bornholmsmodellen  14 

5.4.3  Kommunikativ språkförmåga  14 

5.4.4  Den kommunikativa språkförmågans betydelse för barns utveckling  15 

6  TIDIGARE	FORSKNING	 16 

6.1  Utformningen av den pedagogiska verksamheten  16 

6.2  Stöttning och vägledning  17 



4 
 

6.3  Högläsning  17 

6.4  Bornholmsprojektet  17 

6.5  Rolleken  17 

7  METOD	 18 

7.1  Fallstudie  18 

7.1.1  Urval  18 

7.2  Genomförande av undersökningen  19 

7.2.1  Observationer  19 

7.2.2  Intervjuer  19 

7.3  Analys  21 

7.4  Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet  21 

7.4.1  Validitet  21 

7.4.2  Reliabilitet  22 

8  RESULTATREDOVISNING	OCH	ANALYS	 23 

8.1  Observationer  23 

8.1.1  Pedagogisk organiserad aktivitet 1 – Morgonsamling  23 

8.1.2  Pedagogisk organiserad aktivitet 2 – Bokstaven ”b”  24 

8.1.3  Pedagogisk organiserad aktivitet 3 – Förr i tiden  25 

8.1.4  Fri lek 1 – ”Leka affär”  26 

8.1.5  Fri lek 2 – ”Leka samling”  27 

8.2  Intervjuer med pedagoger  28 

8.2.1  Aktivitet 1 ‐ Morgonsamling  28 

8.2.2  Aktivitet 2 ‐ Bokstaven ”b”  29 

8.2.3  Aktivitet 3 ‐ Förr i tiden  30 

8.2.4  Syn på den fria leken som del av den pedagogiskt organiserade verksamheten  30 

8.2.5  Pedagogernas allmänna syn på språkstimulerande arbetssätt i förskoleklassen  32 

8.2.6  Ett praktiskt sätt att arbeta med lekar och andra pedagogiskt organiserade aktiviteter som 

språkstimulerande metod  33 

9  DISKUSSION	 35 



5 
 

9.1  Frågeställning 1  35 

9.1.1  Pedagogiskt organiserade aktiviteter  35 

9.1.2  Den fria leken  36 

9.2  Frågeställning 2  37 

9.2.1  Pedagogernas syn på de pedagogiskt organiserade aktiviteterna och den fria leken  37 

9.2.2  Pedagogernas syn på språkstimulerande arbetssätt i förskoleklassen  37 

9.3  Frågeställning 3  38 

9.3.1  Organisatorisk kompetens  39 

9.3.2  Pragmatisk kompetens  40 

9.3.3  Strategisk kompetens  40 

10  SAMMANFATTNING	 41 

11  SLUTSATSER	 42 

12  KÄLL‐	OCH	LITTERATURFÖRTECKNING	 43 

13  BILAGA	1	–	INTERVJUFRÅGOR	 45 

 

  



6 
 

1 INLEDNING 

Under 1900-talet har synen på pedagogik och utbildning genomgått en förändring. Under det 

förra seklets första hälft präglades undervisningen av uppfostran och moral, där lärandet 

utgick från en enkelriktad kommunikation från lärare till barn. En undervisning vilken bestod 

av imitation och upprepande övningar. (Dale1998, s. 33) 

Inom den idag rådande synen på språkinlärning ligger tyngdpunkten på lärandets språkliga, 

sociala och kommunikativa aspekter. Med detta menas att språkinlärning ses som en kreativ 

process där det interaktiva arbetet mellan barn och pedagoger, liksom mellan barnen själva, 

spelar en avgörande roll. Genom att barnen diskuterar och argumenterar med såväl varandra 

som med pedagogen utvecklar dem sin förmåga att självständigt och kritiskt reflektera över 

språkets användning samt dess funktion. En modernt utformad undervisning, med inriktning 

mot social interaktion, kan på så sätt ge barnen goda möjligheter att även utveckla sin 

kommunikativa kompetens och sin språkliga medvetenhet. (Lindberg 2005, s. 5)  

Förskoleklassens verksamhet präglas av olika aktiviteter, projekt och lekar där barns 

språkinlärning kan tänkas ske utifrån flera olika interaktionsformer. I förskoleklassen 

stimuleras barns kommunikativa språkförmåga och språkliga kompetenser såväl i direkt 

interaktion med pedagoger likväl som i interaktion med andra barn. 

Min avsikt med denna studie är att undersöka hur barns möjligheter att utveckla sina 

språkliga kompetenser och sin kommunikativa språkförmåga stimuleras i den pedagogiska 

verksamheten i en förskoleklass. Undersökningen genomförs genom icke deltagande 

observationer samt formella intervjuer i en förskoleklass i en skola i södra Stockholm. 

Därefter analyseras insamlade data utifrån ett sociokulturellt perspektiv som utgör en 

teoretiskt ram för min studie.  
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2 BAKGRUND 

Det sociokulturella perspektivet på lärande utgör en teoretisk ram för mitt arbete. Här lyfts 

bland annat Vygotskijs teorier fram, vilka beskriver hur det sociala samspelet utgör 

drivkraften för barns utveckling. Enligt Thurmann-Moe menar Vygotskij att människan är en 

social och handlande varelse som utvecklas genom gemensamma sociala aktiviteter, där 

språklig kommunikation och dialog är viktiga element. (Thurmann-Moe 1998, s. 132) 

Enligt Partanen menar Vygotskij att språket, vilket först används i det sociala samspelet t.ex. 

under olika pedagogiska aktiviteter eller i barns egna lekar, överförs från omgivningen till 

barnet och vävs ihop med dennes inre språkliga tänkande. Denna överföring leder till att ny 

kunskap uppstår och att en egen inre logik hos barnet utvecklas. (Partanen 2007, s. 49)  

Mycket av den efterföljande pedagogiska forskningen har lyft fram vikten av ett socialt och 

språkligt samspel, likväl lekens betydelse, för barns språkutveckling. Det är genom denna 

interaktion som barnen kan utforska sina idéer, lösa olika problem samt reflektera över sina 

och andras erfarenheter och kunskaper. (Hagtvet 2004, s. 26) 

Även den svenska läroplanen lyfter fram vikten av ett interaktivt arbete och därmed lekens 

roll för att stimulera barns språkutveckling i den pedagogiska verksamheten. Lpo.94 säger att 

den pedagogiska verksamheten skall sträva efter att hjälpa barnen att utveckla nödvändiga 

förmågor för att bli bra samhällsmedborgare. Den betonar även att det är viktigt att barnen 

utvecklar sin kommunikativa och sociala kompetens. Detta ska ske genom att barnen i den 

pedagogiska verksamheten erbjuds en god miljö för utveckling, lek och lärande, där barnen 

görs delaktiga och där deras tankar, idéer, intressen, åsikter och behov tas i beaktning. 

(Lärarboken 2007)  

Lpo. 94. framhåller också att den pedagogiska verksamheten aktivt ska stimulera barnens 

språk- och kommunikationsutveckling. Barnen ska ges en möjlighet att utveckla sitt ord- och 

begreppsförråd, samt lära sig ett nyanserat talspråk. Detta ska ske genom att barnen ges en 

möjlighet att berätta, samtala, reflektera och uttrycka sina tankar och uppfattningar. Lpo. 94. 

betonar också lekens och andra lustfyllda lärandeformers roll, vilka ökar barnens intresse för 

lärande samt stimulerar deras språkutveckling. Barnen ska ges utrymme att skapa sina egna 

fantasivärldar, där barnen tränar på sitt språkande och löser olika problem. Pedagogens roll 

lyfts här fram som en handledare, vilken skall hjälpa och vägleda barnen. (Lärarboken 2007) 
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3 SYFTE 

Uppsatsen syfte är att undersöka hur barns möjligheter att utveckla sina språkliga 

kompetenser och sin kommunikativa språkförmåga stimuleras i den pedagogiska 

verksamheten i en förskoleklass. 

4 FRÅGESTÄLLNINGAR 

1. Hur är den pedagogiska verksamheten utformad i syfte att stimulera barnens språkliga 

kompetenser och barnens kommunikativa språkförmåga? 

2. Vilka är pedagogernas reflektioner rörandes utformning av den egna pedagogiska 

verksamheten, med syfte att utveckla barnens språkliga kompetenser och barnens 

kommunikativa språkförmåga? 

3. På vilket sätt främjas barnens språkliga kompetenser och barnens kommunikativa 

språkförmåga av de aktiviteter som initieras av pedagogerna samt av den fria leken? 
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5 TEORETISK RAM/ANKNYTNING 

Jag avser att i detta avsnitt, utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande, redogöra för 

definitioner samt teorier relevanta för min studie.  

5.1 DET SOCIOKULTURELLA PERSPEKTIVET PÅ LÄRANDE OCH UNDERVISNING 

Det sociokulturella perspektivet på lärande har sitt ursprung i en reaktion mot kognitivismen, 

vilken framhäver att människan är född med en kognitiv förmåga att i en social kontext aktivt 

kunna söka samt konstruera kunskap. Utifrån kognitivismen har en mer sociologisk inriktad 

syn på lärande vuxit fram, där Vygotskij (1976) bland annat betonar vikten av social 

interaktion i barns lärande. (Bjar & Liberg 2003, s. 25)  

Vygotskij hävdar att barns förmåga att lära utökas genom interaktion och aktivt stöd från 

vuxna. Denna utökade inlärningsförmåga kallar han för zonen för proximal utveckling.  Zonen 

är skillnaden mellan vad barnet redan kan, och vad han eller hon kan lära sig med vuxnas eller 

andras stöd och vägledning. (Partanen 2007, s. 52) 

Utifrån dessa teorier utvecklades det sociokulturella perspektivet, främst baserade på 

Vygotskijs tankar och idéer. Det sociokulturella perspektivet förespråkar att undervisning ska 

präglas av ett ömsesidigt samspel, en öppen dialog och en aktiv kommunikation mellan barn 

och pedagoger. (Bjar & Liberg 2003, s.25) 

Enligt Bråten menar Vygotskij att det främst är de sociala och interaktiva aspekterna i 

undervisningen som gör att barns språk- och kunskapsförmågor utvecklas. Vygotskij påstår 

även att individens tankeprocess utvecklas och internaliseras genom de olika sociala 

aktiviteterna. (Bråten 1998, s.23)  
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5.2 UNDERVISNINGSTEORETISKT SAMMANHANG  

5.2.1 TEORI RÖRANDES UTFORMNING AV DEN PEDAGOGISKA VERKSAMHETEN  

Øzerk framhäver, med hänvisning till Vygotskijs studier, att den pedagogiska verksamheten 

bör vara utformad efter barnens förutsättningar och syfta till att motivera barnen till lärande. 

Eftersom undervisningen är en språklig verksamhet bör den vara utformad så att alla barn, 

oavsett förkunskaper eller språkliga färdigheter, ges samma möjlighet till att lära och 

utvecklas. (Øzerk 1998, s.91)  

Enligt Hagtvet menar Vygotskij att pedagogen också bör använda sig av olika 

”stimulistrategier” genom att låta barnen vara delaktiga i utformningen av den pedagogiska 

verksamheten eller ge dem utrymme att yttra egna tankar och idéer under undervisningen. 

Detta resulterar i att barnens motivation och intresse för skolarbetet växer. (Hagtvet 2004a, s. 

41-42)   

5.2.2 ATT UTVECKLA ETT MER DISTANSERAT SPRÅK 

Högläsning anses vara ett viktigt element för att förbättra barns begrepps- och ordförråd i 

undervisningen. När pedagogen läser för barnen lär dem sig nya begrepp, uttryck och hur 

olika ord är uppbyggda. Genom högläsningen utvecklar barnen en kunskap om språkets 

egenart. Med detta menas att barnen vänjer sig vid ett språk som framställs i en här-och-nu-

situation, vilket är representativt för skriftspråk vanligt förekommande i sagor och berättelser. 

Genom högläsningen lär sig barnen meningsuppbyggnad och om olika litterära former och 

uttryckssätt. Barnen får därmed klart för sig hur berättelser är uppbyggda, vilket är en bra 

förutsättning inför det egna läsandet.  

Lundberg skriver att barns begreppsbildning och språkutveckling utvecklas genom samtal och 

samspel mellan barn och pedagoger. Genom att barn ges en möjlighet att t.ex. berätta eller 

diktera för pedagogen, lär sig barnet också ett mer distanserat språk vilket är representativt 

för det skriftliga språket. (Lundberg 2007, s. 13-15) 

5.2.3 STÖTTNING/VÄGLEDNING   

Bråten och Thurmann-Moe hänvisar till Rogoff som beskriver begreppet Scaffolding. Detta 

begrepp definierar en stödjande undervisning där pedagogen assisterar eleverna och hjälper 

dem i den mån de behöver. Pedagogen har som uppgift att motivera och styra eleverna samt 

väcka deras intresse för lärande. Genom pedagogens stöd utvecklas eleverna till att bli mer 

kapabla till självständigt arbete. (Bråten & Thurmann-Moe 1998, s. 111)  
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Enligt Hagtvet menade Vygotskij att undervisningen ska präglas av interaktion och samarbete 

mellan barn och pedagoger, där pedagogen ständigt finns tillgänglig för att vägleda och stötta 

barnen i arbetet. På så sätt lär sig barnen efter hand att självständigt kunna utföra aktiviteter 

på egen hand. Stöttningen kan exempelvis ske genom att pedagogen ger barnen ledtrådar, 

ställer ledande frågor samt diskuterar med barnen. (Hagtvet 2004a, s. 23) 

5.2.4 MEDIERAT LÄRANDE  

Bråten och Thurmann-Moe hänvisar till Vygotskijs teori rörandes medierat lärande, vilket 

betonar språkets betydelse i lärandeprocessen. Teorin säger att undervisningen bör präglas av 

samspel och samarbete mellan pedagoger och elever och mellan elever sinsemellan. Genom 

samspelet överförs inlärningsstrategier från pedagoger till elever, vilka sedan internaliseras 

och kan användas av eleverna i nya sammanhang. Lärandet ska präglas av en omfattande 

dialog och kommunikation. (Bråten & Thurmann-Moe, 1998, s. 109)  

Den pedagogiska dimensionen av mediering inom den sociokulturella traditionen beskriver ett 

lärande där man en gemensam dialog med andra utforskar en frågeställning eller ett dilemma 

genom. Mediering bygger på interaktion där två eller flera personer argumenterar med 

varandra samt ställer frågor till varandra. På så sätt stimuleras deras kognitiva utveckling och 

tänkandet utvecklas. (Partanen 2009, s. 56) 

5.2.5 KLASSRUMSINTERAKTIONEN  

Tidigare studier visar att barnen inom skolundervisningen ofta ges ett begränsat talutrymme 

under lektionerna. I den traditionella undervisningen saknades det plats för barnen att kunna 

diskutera eller yttra sina tankar och idéer på ett kreativt och naturligt sätt.  

Lindberg hänvisar till en studie av Lundgren (1979) vilken beskriver hur 

klassrumsinteraktionen mer liknar ett spel, vilket styrs av olika spelregler och mönster som 

såväl barn som pedagoger följer och respekterar. Det är pedagogen som har som roll att styra 

undervisningen samt att dela upp talutrymmet mellan barnen. En undervisning präglad av 

sådana regler ger inte barnen någon plats för egen kommunikation och barnens förutsättningar 

för utveckling av sin kommunikativa språkförmåga genom en naturlig interaktion begränsas. 

(Lindberg, 2005 s.76) 

Inom vidare forskning inom det sociokulturella perspektivet på lärande visar på hur en aktiv 

interaktion mellan barn och pedagoger ger en positiv inverkan på barns språkutveckling. 

Lindberg hänvisar här till en studie av McCormick och Donato (2000), vilken visar på att en 
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undervisning där pedagoger finns till hjälp och stöd för eleverna, bättre hjälper dem att 

utveckla sina språkliga kompetenser sin kommunikativa språkförmåga. Detta kan ske genom 

att pedagogen inleder samtalet i undervisningen med att ställa olika frågor till barnen, 

uppmuntra dem till diskussion samt att lyfta fram ett kollaborativt lärande där barnen kan 

diskutera och argumentera med varandra. (Lindberg 2005, s. 84)  

5.3 LEK  

5.3.1 LEKBEGREPPET  

Lindö beskriver leken som ett sätt för barnet att bearbeta sin verklighet, där barnet fritt kan 

yttra sina tankar och kreativt skapa. Hon urskiljer två typer av lek, en fri lek där barnet 

frivilligt och självständigt initierar leken, samt en styrd lek där det är pedagogen som initierar 

leken och gör den till en pedagogisk aktivitet. (Lindö 2002, s. 97) 

5.3.2 LEKENS BETYDELSE FÖR BARNS UTVECKLING 

Hagtvet skriver om Piagets teorier hur barn utvecklas i leken. Han skriver att det finns ett 

tydligt samband mellan lek och barns kognitiva utveckling. Han menar vidare att barns 

färdigheter och kunskaper formas och utvecklas när de i leken provar olika handlingsmönster, 

samt när de bearbetar sina erfarenheter.  Hagtvet nämner också Vygotskijs teorier i ämnet, att 

leken ger barn en möjlighet att utvecklas. Eftersom leken på något sätt är en del av barnens 

fantasivärld, vågar de i leken utforska komplicerade känslor och testa svåra motoriska 

rörelser. På så sätt kan barnen, inom lekens trygga ramar, tryggt prova sig fram till ny 

kunskap och nya färdigheter. Hagtvet hänvisar vidare till Freud som hävdar att leken även har 

en stor betydelse för barns bearbetning av känslomässiga problem. Han hävdar att barnen i 

leken kan övervinna och hantera olika känslomässiga problem. (Hagtvet 2004a, s. 29-33)  

5.3.3 IMITATION 

Imitation har inom den moderna pedagogiken tidigare tolkats som en passiv kopiering, vilken 

är meningslös och osjälvständig. Denna syn på imitation förändrade Vygotskij när han lyfte 

fram imitationen som en viktig pedagogisk aktivitet i lärandeprocessen. Vygotskij ser på 

imitation mer som ett återskapande, där barnet kan ”kopiera” ett handlingsmönster och på så 

sätt bli delaktigt. Barnen imiterar vuxna i såväl leken som i andra aktiviteter, till exempel när 

de låtsasskriver, låtsasläser eller spelar vuxnas roller. Vygotskij hävdar att imitation på så sätt 

ger barn en möjlighet att prova sig fram och utvecklas på sina egna villkor. (Hagtvet 2004a, 

s.45)  
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5.3.4 TEORI KRING ROLLEK SOM SPRÅKSTIMULERANDE METOD  

Hagtvet skriver att leken har en terapeutisk funktion, där barnen genom sin fantasivärld och 

inom lekens ramar försöker öka sin förståelse för verkligheten genom att prova sig fram. 

Författaren skriver vidare att barnen i leken tränar på sitt språkande. Barnen sammanför den 

verkliga världen och sin fantasivärld genom en aktiv dialog och ett samtal med sina 

lekkamrater. Genom kommunikationen mellan varandra överför barnen sina idéer, sina 

fantasier och sina tankar till de andra barnen. Allt inom lekens ramar. Författaren refererar här 

till Vygotskij som hävdar att barnen på så sätt även utvecklar ett representerande språk. Med 

detta menas att såväl barn som föremål ges olika roller och betydelser tagna från det verkliga 

livet i leken. Ett barn kan t.ex. bli doktor, och stolen han sitter på kan bli en ambulans. 

(Hagtvet 2004, s. 33- 37) 

Hagtvet hänvisar till Olson som hävdar att barnen i den språkliga interaktionen i leken uttalar 

sina handlingar i ”här-och-nu” situation, som exempelvis ”jag flyger”, ”jag trollar”, vilken är 

representativ för en del av den skriftliga kommunikationen. Han påstår att barnen på så sätt 

förbereds inför det första mötet med läs- och skrivinlärning, när barnen möter samma 

språkmönster bland annat i olika sagor eller berättelser. (Hagtvet 2004, s. 33- 37) 

Enligt Simlansky skriver författaren att barns språk därmed nyanseras när barnen använder 

språket på olika plan i sina lekar. Det kan vara när barnen diskuterar med varandra om lekens 

olika beståndsdelar, till exempel om olika nivåer i leken: ”… du är en pappa nu”, ”… du är 

en häst”, eller när barn muntligen utrycker en handling i leken ” Nu är jag sjuk och jag måste 

ta min medicin” etc. (Hagtvet 2004a, s. 33- 37) 

5.4 SPRÅKUTVECKLING BEGREPPSTEORI 

5.4.1 SPRÅKLIG MEDVETENHET 

Begreppet språklig medvetenhet betecknar en förmåga att kunna lära sig att på distans se och 

analysera språket för att kunna förstå språkets funktion och uppbyggnad. För att barnet ska 

kunna knäcka den alfabetiska koden måste barnet utveckla en språklig medvetenhet. Detta 

sker bland annat genom att barnet skaffar sig en förståelse hur talspråket kan delas in i olika 

delar, så kallade segment. Barnet behöver även lära sig språkets minsta beståndsdelar, 

språkljud, kunna dela upp ord i stavelser och kunna skilja mellan rätt och fel syntax. (Hagtvet 

2004b, s. 68) 
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5.4.2 BORNHOLMSMODELLEN  

Denna modell handlar om att förbättra barns språkliga medvetenhet och anses utgöra en bra 

grund till att utveckla en god läsförmåga. Modellen bygger på olika språklekar vilka ska 

väcka barns intresse samt nyfikenhet för ord, dess sammansättning, innebörd samt ursprung. 

Genom olika språklekar ges barnen en möjlighet att möta det skrivna språket på ett 

meningsfullt, glädjerikt och lustfyllt sätt. Syftet med dessa språklekar är att barn ska lära sig 

språkets minsta byggstenar och på så sätt knäcka den alfabetiska koden.  

Bornholmsmodellen lägger fokus på att vidga barns kunskap kring ord och dess ljudmässiga 

sida, att varje fonem kan representeras av en bokstav och att det är fonem som på ett sådant 

sätt bygger ett ord, t.ex. att bokstaven ”b” har ljudet /b/ och det är det språkljudet som hörs i 

”buss”, ”banan” etc.  I Bornholmsmodellen är det viktigt att barnen också arbetar med att dela 

upp orden i fonem, genom att t.ex. att ta bort ett fonem från olika ord och se vad som då 

händer med dessa. Det är även viktigt att öva på att ljuda fonem samman till ord.  

På sådant sätt utvecklar barnen sin språkliga insikt samt sin så kallade funktionella 

bokstavskunskap dvs. kunskap om hur fonem är kopplat till bokstäver, som är grunden till att 

barn kan identifiera samt avkoda skrivna ord.  (Lundberg, 2007)  

5.4.3 Kommunikativ språkförmåga 

Begreppet kommunikativ kompetens introducerades av sociolingvisten Hymes (1972) vilket 

vidare utvecklades till att beskriva den kommunikativa språkförmågan. Kommunikativ 

kompetens betyder en färdighet att på ett effektivt och funktionellt sätt kunna använda sig av 

de språkliga formerna i den dagliga kommunikationen. (Lindberg 2005, s.30) 

Det råder en stor enighet bland forskarna att kompetens krävs på flera olika nivåer för att 

inlärare ska kunna utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Denna syn utgår från den så 

kallade funktionella språksynen, vilken betonar såväl språkets sociala aspekter som 

språkanvändandet i kommunikationen. (Lindberg 2005, s. 31) 

Utifrån den funktionella språksynen skapades en modell för kommunikativ språkförmåga 

vilken har haft ett stort inflytande på utformningen av dagens språkundervisning (se Figur 1, 

s. 15). Modellen består av tre grundläggande kompetenser:  
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 Den organisatoriska kompetensen, vilken beskriver språkets beståndsdelar och hur 

språket organiseras, som t.ex. medvetenhet om språkets ljudsida samt kunskap om hur 

meningar organiseras grammatiskt korrekt etc.  

 Den pragmatiska kompetensen, vilken beskriver förmågan att behärska hur språket 

anpassas för olika ändamål samt hur det anpassas för olika sociala situationer eller 

andra sammanhang. 

 Den strategiska kompetensen, vilken är förmågan att kunna ha kontroll över sitt språk, 

dvs. att på ett lätt sätt kunna använda samt verkställa kunskaper och färdigheter 

gällande de övriga språkliga kompetenserna. (Lindberg 2005, s. 32- 36) 

 

 

Figur 1: Kommunikativ språkförmåga enligt Bachman & Palmers (1996) modell. (Lindberg 2005, s. 35) 

5.4.4 DEN KOMMUNIKATIVA SPRÅKFÖRMÅGANS BETYDELSE FÖR BARNS UTVECKLING  

Genom samtal och kommunikation med andra kan vi delta i det sociala livet. Den 

kommunikativa språkförmågan utgör på så sätt en kunskapskälla, vilken ger oss en möjlighet 

att i en verbal interaktion med andra kunna skapa oss nya kunskaper samt bearbeta och 

fördjupa våra tidigare erfarenheter. Denna hjälper oss också att lösa olika problem och stärka 

våra relationer. (Lindberg 2005, s. 8) 



16 
 

Bajar och Liberg beskriver den språkliga kommunikationens betydelse för barns utveckling 

med orden:  

”Lärandet befrämjas huvudsakligen av att barnet får använda språket i mötet med olika 

människor i en mängd olika sammanhang. Ut- och inlärning ses i det här sammanhanget som 

ett ömsesidigt givande och tagande.” (Bjar & Liberg 2003, s. 21)  

Genom kommunikation, där språket används som ett verktyg, ges barnen en möjlighet att 

utforska och ständigt lära sig. Med hjälp av den språkliga kommunikationen kan vi påverka 

samt förmedla den kultur vi lever i. (Bjar & Liberg 2003, s.18) 

6 TIDIGARE FORSKNING  

I detta avsnitt kommer jag beskriva tidigare forskning inom mitt ämnesområde. Forskningen 

berör lekens och andra pedagogiska aktiviteters betydelse för barns språkutveckling och 

kommunikativa kompetens. Även problematiska inslag i undervisningssammanhang, vilka 

kan försämra barns möjligheter till en god språkutveckling, diskuteras. 

6.1 UTFORMNINGEN AV DEN PEDAGOGISKA VERKSAMHETEN  

Bråten och Thurmann-Moe skriver om en forskning utförd av Hagtvet och Pålsdottir (1993) 

vilken utfördes på en grupp sexåringar med syfte att stärka barnens språkkompetens inför 

skolstarten. Via olika språkstimulerande metoder fick barnen själva skapa och arbeta med 

meningsfulla och lätt tillämpliga aktiviteter. För att förbereda dem inför skriftspråket fick 

barnen självständigt skriva små lappar om något med anknytning till verkligheten. Det kunde 

exempelvis vara olika inköpslistor, recept och dylikt. Genom att placera barnen i en 

språkstimulerande miljö, med mycket skrivet material tillgängligt i klassrummet, förbättrades 

intresset för skriftspråket ytterligare. 

I detta projekt hade de vuxna pedagogerna en avgörande roll när de aktivt stimulerade barnens 

intresse och lust att delta i aktiviteterna. Vuxna fanns till hjälp och vägledning bl.a. genom att 

förklara syftet med aktiviteterna, genom att visa varför och hur man kan skriva recept eller 

inköpslistor m.m. Resultatet blev att barnens kommunikativa kompetens stimulerades och att 

barnen gavs även en möjlighet till att träna på berättande, då de fick berätta för varandra om 

sina listor och recept m.m. (Bråten & Thurmann-Moe 1998, s. 113) 
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6.2 STÖTTNING OCH VÄGLEDNING 

Hagtvet hänvisar till en forskning utförd av Fowel (1962) som genomförde ett intressant och 

vägledande projekt på sin dotter. Med hjälp av en stimuleringsplan, vilken pågick i nio 

månader, lyckades han lära dottern att utveckla sin läsförmåga. Forskaren stimulerade och 

vägledde flickan aktivt i språkutvecklingen genom att använda sig av olika språklekar i form 

av rollekar och ordkort m.m. Redan i de tidiga åren lärde sig flickan med hjälp av dessa stöd 

att läsa ord med ett enkelt fonologiskt ljudmönster och senare i fyraårsåldern även att läsa 

hela texter. (Hagtvet 2004a, s.15) 

6.3 HÖGLÄSNING   

Lindberg beskriver en forskning av Bruner (1983) som forskat kring samspelet mellan barn 

och vuxna i högläsningen. Forskaren anser att högläsning är en bra aktivitet som stimulerar 

barns språkutveckling eftersom barnen lär sig nya uttryck och ord ur den lästa texten. Han 

betonar även att pedagogen bör samtala med barnen samt ställa frågor om textens innehåll och 

på så sätt stimulera barnens kommunikativa förmåga. Forskaren kom fram till att barn genom 

aktiviteter såsom högläsning lär sig att kategorisera samt gruppera olika ord och begrepp, 

samt att kunna namnge dessa och förstå dess betydelse. (Lindberg, 2005 s. 41) 

6.4 BORNHOLMSPROJEKTET  

Lundberg (1980) genomförde ett forskningsprojekt på Bornholm i Danmark vilket kom fram 

till att den språkliga medvetenheten är en mycket viktig förutsättning för att underlätta 

läsinlärning och förebygga språksvårigheter. Resultat framkom när barn, vilka varje dag fick 

arbeta en stund med olika språklekar, presterade bättre i den efterföljande läsinlärningen. 

Språklekarna i studien hade fokus mot den fonemiska medvetenheten, bokstavskunskap, samt 

att förbättra barnens ord- och begreppsförråd. (Lundberg 2007, s. 6) 

6.5 ROLLEKEN  

Liberg hänvisar till en forskning av Thorell (1998) som visar hur förskolebarn inom rolleken 

utvecklar sin sociala och kulturella kompetens. Vid en studie av barn i en förskoleklass 

noterade forskaren hur barn inom rolleken testar att sätta in sig i olika sociala roller, såsom att 

vara mamma, pappa, läkare etc. I rollerna möter och bearbetar barnen de olika problem och 

frågeställningar vilka är aktuella för just den rollen. På så sätt ökar de sin förståelse för sin 

sociala omgivning. (Liberg 2003, s. 89 ) 
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7 METOD 

Det samhällsvetenskapliga forskningsområdet, vilket behandlar frågor kring människan och 

dennes sociala miljö, utgör grunden för min studie.  

I min studie har jag använt mig av en kvalitativ metod för datainsamling. Jag har valt att utgå 

från pedagogens perspektiv och har valt att granska hur den pedagogiska verksamheten 

utformas av pedagogerna i syfte att främja barnens språkutveckling. 

En kvalitativ metod har för min studie flera fördelar över den kvantitativa. Genom att välja en 

kvalitativ metod kan jag, i enlighet med Patel & Davidson (2003) teorier, enklare förstå hur 

såväl pedagogernas som barnens situation ser ut i förskoleklassen. Jag kan genom 

observationer och intervjuer, ansikte mot ansikte, se hur verksamheten kommer till uttryck 

samt studera barnens och pedagogernas yttringar och handlingar. Dessa aspekter är svårare att 

fånga med en kvantitativt utformad studie. 

7.1 FALLSTUDIE 

Uppsatsen bygger på en fallstudie av situationen i en enskild förskoleklass. Detta innebär att 

forskaren gör en undersökning av ett ”fall” dvs. en specifik grupp individer eller en specifik 

situation. I en fallstudie samlar forskaren in information med hjälp av olika metoder för att 

kunna visa en komplett bild av det aktuella fallet. På så sätt kan forskaren generalisera det 

angivna resultatet i förhållande till en tänkt population. (Patel & Davidson, 2003 s.54)  

Min fallstudie genomfördes i en förskoleklass, där jag har utfört icke deltagande 

observationer under en sammanhängande period. Dessa har jag kompletterat med formella 

intervjuer med de tre pedagoger vilka jobbade med den förskoleklassen.  

7.1.1 URVAL  

I fallstudien har jag valt ut en enskild förskoleklass i en F-5 skola i södra Stockholm. Att jag 

har valt den skolan för min undersökning beror på att jag känner barnen och pedagogerna 

sedan tidigare, eftersom jag praktiserade vid den skolan under mina två sista terminer på min 

utbildning. Valet av skola kan därför anses vara ett så kallat godtyckligt urval, då jag själv 

subjektivt gjort bedömningen att förskoleklassen är relativt representativ för förskoleklasser 

generellt.  

Jag har genom ett strategiskt urval därefter valt att intervjua samtliga de tre pedagoger vilka 

var involverade i förskoleklassens verksamhet. Valet att inkludera alla tre var viktigt då dessa 
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arbetade tillsammans i ett team och gemensamt bestämde utformningen av den pedagogiska 

verksamheten.  

7.2 GENOMFÖRANDE AV UNDERSÖKNINGEN 

7.2.1 OBSERVATIONER 

Jag började min empiriska undersökning genom att observera den pedagogiska verksamheten 

i en förskoleklass. Under mina observationer förde jag anteckningar i en dagbok. Jag valde att 

närvara under en tre dagar lång sammanhängande period. Syftet med systematiska 

observationer är att kunna studera beteenden och skeenden i ett naturligt sammanhang i 

samma stund som de inträffar. (Patel & Davidson 2003, s. 92)  

Jag bestämde mig för att vara icke deltagande observatör som är känd under mina fältstudier. 

Att vara en känd observatör innebär att de berörda personerna känner observatören samt att 

de är informerade om syftet med observationerna. Att vara en icke deltagande observatör 

innebär att forskaren bara koncentrerar sig på att beskriva det som sker på den observerade 

platsen och inte deltar i verksamheten. På så sätt minimeras observatörens påverkan på de 

observerade så att deras beteende ej förändras för mycket. (Patel & Davidson 2003, s. 97) 

En nackdel med observationer är att den situation som forskaren observerar kan, på grund av 

forskarens närvaro, bli mindre representativ. Detta eftersom informanterna kan bli påverkade 

av forskarens närvaro och på så sätt bete sig annorlunda när observationen sker. (Larsen 2007, 

s.110) 

Under början av min vistelse noterade jag att min närvaro i viss mån påverkade såväl 

pedagogerna som barnen. Det dök från pedagogerna upp frågor rörandes vilka aktiviteter jag 

hade skrivit ner i mina fältanteckningar, samt i vilket syfte. Barnen avbröt vid ett tillfälle sin 

lek när jag satte mig bredvid dem för att notera mina observationer.  

Jag anser dock att observationerna är representativa eftersom min påverkan endast fick en 

begränsad effekt, och då endast under min första besöksdag. Barnen och pedagogerna vande 

sig snabbt vid min närvaro och den pedagogiska verksamheten fortsatte som vanligt. 

7.2.2 INTERVJUER  

Jag följde upp mina observationer med formella intervjuer med de två förskolelärare och den 

barnskötare vilka arbetade med förskoleklassen.  
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Syftet med intervjuerna var dels att ta reda på hur pedagogerna såg på den egna pedagogiska 

verksamheten rörande språkutveckling. Jag var även intresserad av deras allmänna syn på 

utformningen av en språkutvecklande verksamhet.  

Intervjusamtalet har sina rötter i orden inter viwes vilka betyder samspel som sker mellan två 

seenden, dvs. att intervjua är att försöka se något från någon annans synvinkel. I detta samspel 

betonas interaktionen mellan personerna och den kunskap som byggs upp genom den. (Kvale 

1997, s. 22) 

Jag har i mina intervjuer använt mig av en så kallad strukturerad intervjumetod. Detta innebär 

att jag förberedde en färdig lista med frågor vilka jag ställde i en fast och förutbestämd 

ordning, till var och en av de intervjuade. I den strukturerade intervjumetoden är det 

informanten själv som svarar på alla frågor. Syftet är att alla informanter ska svara på samma 

frågor vilket gör det lättare för intervjuaren att reducera informationsmängden och bearbeta 

den. (Larsen 2007, s.84)  

Intervjuerna genomfördes vid en tidpunkt efter mina egna observationer. Jag har genomfört 

intervjuerna enskilt med var och en av pedagogerna. Jag inledde varje intervju med att 

presentera syftet med min undersökning i enlighet med informationskravet som anges av 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. (Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning 2002, s. 7) 

Jag har under mina intervjuer använt mig av en så kallad tratt-teknik, vilken syftar till att 

sekvensera frågorna så att forskaren börjar med öppna frågor och så småningom övergår till 

de mer specifika (Frågorna är bifogade i Bilaga 1). Skälet till detta var att motivera 

intervjupersonerna att komma igång med sitt berättande. (Patel & Davidson 2003, s.74) Under 

intervjun förde jag så kallade fältanteckningar. 

Jag har avrundat mina intervjuer genom att kort summera och redogöra svaren för 

intervjupersonen. Detta i syfte att det ge informanten en möjlighet att ge kompletterande 

kommentarer innan intervjun avslutades.  

Det är viktigt att nämna att det finns ett flertal faktorer i den kvalitativa intervjun vilka kan 

inverka på hur intervjupersonerna svarar på frågorna. Det kan exempelvis vara svårt för en 

intervjuperson att svara ärligt framför intervjuaren. (Larsen 2007, s.27)  
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Även den sociala bakgrunden eller könet kan delvis påverka på hur intervjupersonerna svarar 

på frågorna. (Davidsson 2003, s. 97) 

7.3 ANALYS  

För att analysera den samlade datamängden har jag använt mig av en så kallad 

innehållsanalys, vilken föreskriver att datamängden kategoriseras efter de för forskaren 

relevanta företeelserna. Relevant information sorteras fram och granskas i syfte att finna 

meningsfulla mönster och tendenser. (Larsen 2007, s.101)  

Innehållsanalysen har genomförts med stöd av såväl intervjudata som observationsdata. 

Första steget var att klassificera observationsdata utifrån de tre pedagogiska aktiviteterna samt 

barnens två egna, fria lekar. Syftet var här att beskriva hur den pedagogiska verksamheten var 

organiserad i förskoleklassen. 

Nästa steg var att kategorisera intervjusvaren i två grupper. Den ena kategorin bestod av svar 

vilka berörde pedagogernas reflektioner kring egna genomförda aktiviteter samt den fria leken 

i förskoleklassen. Den andra kategorin bestod av svar vilka reflekterade pedagogernas mer 

allmänna syn på utformning av språkstimulerande verksamhet. Syftet med indelningen var att 

kategorisera svaren efter mina ursprungliga frågeställningar. 

7.4 GENERALISERBARHET, RELIABILITET OCH VALIDITET 

Det första man måste fråga sig är huruvida en fallstudie av en enskild förskoleklass kan ge 

allmängiltig information, om resultaten är generaliserbara. Syftet med denna studie är dock 

inte att ge en heltäckande bild av språkundervisningen i den svenska skolan, utan att se hur 

barnens möjligheter att utveckla sina språkliga kompetenser och sin kommunikativa 

språkförmåga stimuleras i den pedagogiska verksamheten i en förskoleklass. En vetenskaplig 

undersökning måste vara såväl relevant (valid) som pålitlig (reliabel), för att över huvud taget 

bidra till forskningen.  

7.4.1 VALIDITET 

Validitet handlar om att den valda metoden passar syftet med studien, att man studerar det 

som man har för avsikt att studera. Validitet avser att man mäter det som är relevant i 

sammanhanget, dvs. att man samlar in data som är relevant för vald frågeställning. (Larsen 

2007, s. 80) 



22 
 

För att få en heltäckande bild av verksamheten har jag valt att använda mig av såväl icke 

deltagande observationer som formella intervjuer. Intervjusvaren ger en fyllig och 

kompletterande bild av tidigare genomförda observationer av den pedagogiska verksamheten.  

Mina observationer gav mig en god överblick om hur den pedagogiska verksamheten var 

utformad. Genom följdfrågor under intervjuerna kunde jag minimera risken att misstolka 

resultatet från mina observationer. Intervjusvaren gav mig även information om syftet bakom 

utformningen av den pedagogiska verksamheten rörandes barns språkutveckling. 

En kvantitativ metod, såsom enkäter eller analys av annat statistiskt material, kan inte fånga 

alla relevanta aspekter i den pedagogiska verksamheten  

7.4.2 RELIABILITET 

Reliabilitet handlar om metodens eller metodernas pålitlighet och tillförlitlighet (säkerhet). 

Reliabilitet inkluderar även informationsbehandling, dvs. att informationen hanteras på ett 

säkert sätt. (Larsen 2007, s. 81) 

För att inte missa viktiga detaljer i observationerna förde jag anteckningar i min dagbok, och 

sammanfattade dessa dagligen. Jag valde att inte delta i några aktiviteter samt höll mig i 

bakgrunden under observationerna. På så sätt minimerade jag risken att min närvaro 

påverkade barnens eller pedagogernas beteende. Mina observationer genomfördes under tre 

sammanhängande dagar och jag valde att delta under hela arbetsdagen. Detta för att få en så 

heltäckande bild av verksamheten som möjligt. 

På slutet under varje intervju sammanfattade jag muntligen frågorna och svaren för 

informanterna. De gavs då en möjlighet att komplettera sina svar med ny information. 

Därmed minimerade jag risken för att informanterna skulle missförstå någon fråga. Jag kunde 

tack vare kompletteringarna även erhålla mer fylliga svar på vissa frågor. Samtliga svar 

skrevs ned och sammanfattades under samma arbetsdag. 
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8 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS 

8.1 OBSERVATIONER 

Hur utformar pedagogerna i en förskoleklass den pedagogiska verksamheten i syfte att 

stimulera barns språkutveckling? 

I syfte att besvara frågeställningen ovan valde jag att som icke deltagande observatör studera 

den pedagogiska verksamheten i en förskoleklass. Observationerna pågick under tre dagar och 

jag följde såväl aktiviteter initierade av pedagogerna själva som barnens egna, fria lek. Min 

avsikt var att följa upp observationerna med formella intervjuer med personalen. 

Sammantaget har jag studerat tre aktiviteter och två fria lekar.  

8.1.1 PEDAGOGISK ORGANISERAD AKTIVITET 1 – MORGONSAMLING 

Varje morgon inleddes den pedagogiska verksamheten med en morgonsamling, vilken var 

utformad på ungefärligen samma sätt varje morgon. Morgonsamlingen inleddes med en 

morgonsång för att välkomna alla barn till skolan.  

Därefter fortsatte samlingen med en aktivitet där barnen fick skriva upp tre meningar på 

tavlan. Pedagogerna valde sedan ut ett barn som högt skulle läsa meningarna för de andra 

barnen. Dessa handlade ofta om vilka aktiviteter som skulle utföras under dagen.   

Samlingen fortsatte sedan med namnupprop. Pedagogerna valde ett barn som fick till uppgift 

att läsa vart och ett av de övriga barnens namn. Barnet fick även till uppgift att räkna antalet 

närvarande samt frånvarande barn, samt skriva upp detta på tavlan.  

Pedagogerna arbetade aktivt tillsammans med barnen och stöttade dem under de olika 

aktiviteterna under morgonsamlingen. 

Sammanfattning och tolkning – Morgonsamling 

Under morgonsamlingen gavs barnen en möjlighet att själva vara delaktiga i undervisningen, 

samtidigt som deras intresse för skriftspråket stimulerades. Ett inslag vilket ökar barnens 

intresse för lärande. Detta i enlighet med Lpo.94 vilken säger att den pedagogiska 

verksamheten ska vara utformad så att barnen ges en möjlighet till att aktivt delta. 

(Lärarboken 2007) 

Högläsningen, där barnen fick diktera för pedagogen, gav barnen en möjlighet att förbättra 

sina kunskaper rörandes skriftspråkets egenart, dvs. hur meningar är uppbyggda samt hur 
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olika litterära former och uttryck används i text, vilket är representativt för det skriftliga 

språket. (Lundberg 2007, s. 13-15) 

Såväl läsförmågan som den skriftliga förmågan stimulerades under morgonsamlingen. Under 

mina observationer noterade jag att de flesta barnen var ivriga och glada över att delta i 

övningarna. Pedagogernas aktiva stöd var ständigt närvarande vilket ytterligare förbättrade 

aktiviteterna, något som Rogoff (1990) lyfter fram i sina teorier med begreppet Scaffolding. 

(Bråten & Thurmann-Moe 1998, s. 111) 

8.1.2 PEDAGOGISK ORGANISERAD AKTIVITET 2 – BOKSTAVEN ”B” 

Vid en av samlingarna introducerade en av pedagogerna bokstaven ”b” för barnen. Pedagogen 

inledde samlingen med att på en tavla rita ett litet ”b” och ett stort ”B”. Därefter berättade hon 

för barnen hur bokstaven uttalas, dvs. hur dess språkljud formas. Pedagogen ritade två 

parallella horisontella linjer och skrev inom dessa såväl små som stora bokstäver, dvs. ”b” och 

”B”.  

På ett långsamt och detaljerat sätt beskrev hon hur man skriver stora och små ”b”.  

”Dra först en lång linje från taket till golvet, sedan börjar du igen från taket och ritar en 

ring…” 

Efter introduktionen av den nya bokstaven tog pedagogen fram en bok och läste en mening i 

taget. Efter varje mening fick barnen frågan huruvida den kunde hitta några ord i texten som 

började med bokstaven ”b”. 

Vid nästa aktivitet fick barnen själva en möjlighet att komma på ord vilka började med 

bokstaven ”b”. Pedagogen stod vid tavlan och skrev upp alla ord som barnen kunde komma 

på. Hon förklarade också varför vissa ord skrevs med ett stort ”B” och varför vissa skrevs 

med ett litet ”b”. Barnen upprepade de skrivna orden och arbetade aktivt med uttalet av den 

nya bokstaven. Pedagogen var ständigt närvarande som stöd och vägledning för barnen under 

aktiviteten. 

Aktiviteten avslutades med en språklek. Barnen fick pappersblad och till uppgift att rita två 

teckningar på föremål som börjar med bokstaven ”b”. Barnen fick även träna på att skriva 

små och stora bokstäver ”b” samt olika ord vilka började med ”b”. 
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Sammanfattning och tolkning – Bokstaven ”b” 

Under samlingen gavs barnen en möjlighet att utveckla sin språkliga medvetenhet. Detta med 

hjälp av övningar med uttal, samt övningar med skrivandet på tavlan där barnen fick träna på 

att översätta fonem till grafem samt även att träna på olika skrivregler. På så sätt gavs barnen 

en möjlighet att förbättra sin så kallade funktionella bokstavkunskap dvs. kunskap om hur 

fonem är kopplat till bokstäver, vilket utgör grunden för en god läs- och skrivförmåga. 

(Lundberg 2007). 

Jag noterade att barnens intresse framför allt väcktes när de gavs papper och pennor för att 

själva rita bokstaven samt föremål vilka började med bokstaven ”b”. Att stimulera barns 

språkutveckling genom att ge barnen en möjlighet till att arbeta med meningsfulla och för 

dem lättillämpade aktiviteter lyfter bland annat Hagtvet och Pålsdottir (1993) fram i sin 

forskning. (Bråten & Thurmann-Moe 1998, s. 113) 

8.1.3 PEDAGOGISK ORGANISERAD AKTIVITET 3 – FÖRR I TIDEN 

En tredje observerad samling handlade om ”tid”, eller närmare bestämt ”förr i tiden”. Barnen 

hade tidigare blivit uppmanade att ta med sig något som handlar om ”förr i tiden”.   

Samlingen inleddes med att pedagogen frågade ifall några av barnen hade tagit med sig något 

hemifrån. Först ut var en pojke, som hade tagit med sig två fotografier på sin morfar. Han fick 

visa bilderna för de övriga barnen i klassen. Under tiden berättade han att bägge bilderna 

föreställde hans morfar, men att de var tagna vid två olika tillfällen. Pojken berättade… 

”På den här bilden är morfar ung…” 

”På den här bilden är morfar som han är nu. Han är 70 och något år, nu har han skägg…” 

Näst i tur var en annan pojke som hade tagit med sig en bok den dagen. Boken handlade 

om1200-talet. Pojken berättade att han gillar boken eftersom den handlar om ”den gamla 

tiden”. Han ville att pedagogen skulle läsa ur boken för alla barnen i klassen. 

Pedagogen inledde lässtunden med att först visa bokens illustrationer för barnen, för att sedan 

läsa ett stycke ur boken. Barnen var ständigt närvarande och ställde hela tiden frågor om olika 

ord, dess betydelse etc. Samlingen avslutades med en diskussion kring boken. 
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Sammanfattning och tolkning – Förr i tiden 

Denna samling innefattar ett undervisningsmoment vilket präglas av samspel och samarbete 

mellan lärare och barn, vilket i enlighet med Vygotskijs teorier beskriver så kallad medierat 

lärande. (Partanen 2009, s. 56) 

Barnen gavs här en möjlighet att berätta samt utrycka sina tankar. På så sätt gavs barnen en 

känsla att vara delaktiga i verksamheten, vilket betonas bland annat i Lpo.94 som säger att 

barn ska ges en möjlighet till delaktighet samt att barns tankar, idéer och åsikter skall 

inkluderas i lärandet. (Lärarboken 2007) 

Pedagogens högläsning och samtalet kring boken om 1200-talet gav barnen en möjlighet att 

förbättra sitt ord- och begreppsförråd. Detta skedde när barnen fick höra nya ord ur den lästa 

texten samt när pedagogen förklarade de nya orden och begreppen för barnen. Högläsningens 

och diskussionens betydelse för barns språkutveckling är något som bland annat Bruner 

(1983) lyfter fram i sin forskning. (Lindberg, 2005 s. 41) 

8.1.4 FRI LEK 1 – ”LEKA AFFÄR” 

Under min fältstudie har jag även haft möjligheten att observera fri lek. Barnen ges ett stort 

utrymme i verksamheten att skapa och testa på olika lekar. Pedagogernas roll i dessa lekar är 

att låta barnen skapa fritt och forma lekarna utefter sina egna villkor. Pedagogerna deltog inte 

direkt i lekarna, men fanns alltid till hjälp när barnen behövde det. 

En förmiddag observerade jag fem pojkar vilka var delaktiga i en fri lekaktivitet. Under 

observationen satt jag vid samma långsmala bord där pojkarna lekte, fast en bit bort för att 

inte störa. 

Jag noterade att en av pojkarna hade ett pappersblad och en sax i handen. Han klippte ut några 

lappar på vilka han hade skrivit olika siffror. En annan pojke ritade små godisgubbar och 

andra mönster på ett eget pappersblad, övriga pojkar höll på att skapa små kuvert och små 

paket.  

Därefter började själva leken. En av pojkar satt vid bordet med all rekvisita vilka barnen hade 

förberett innan. Var och en av de övriga pojkarna kom därefter till bordet och frågade: 

 ”Har ni något bra godis idag? Jag tar ett litet paket tack…” 

 ”Finns det några korvar idag? Jag tar två…” 
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Därefter tog pojkarna fram sina låtsaspengar och räknade. Barnen diskuterade under lekens 

gång bland annat om vad som är viktigt att säga när man kommer in i en affär, att man måste 

komma ihåg att ta kvittot med sig samt att alltid räkna sina pengar etc. Pojkarna fick turas om 

i rollen som säljare och lekte vidare.  

8.1.5 FRI LEK 2 – ”LEKA SAMLING”  

Vid ett annat tillfälle observerade jag när tre flickor och en pojke ”lekte samling”. När jag 

kom in i rummet noterade jag att en av flickorna höll en bok i handen ur vilken hon låtsades 

att läsa. De övriga tre barnen satt i en ring runt omkring henne och lyssnade. Jag satte mig 

försiktigt vid sidan om och observerade.  

Jag noterade att flickan läste ur boken på ett låtsasspråk, och att hon därefter förklarade sina 

låtsasord för de andra barnen: 

”delle - betyder att man har bråttom” 

”dade - betyder att man är rädd” 

Därefter fortsatte flickan med att visa illustrationer ur boken samt berätta vad dessa 

föreställde, samt vad boken handlade om. De andra barnen låtsades prata babyspråk med 

varandra. En pojke höll sin tumme i munnen och en av flickorna satt och låtsades jollra. 

Leken avslutades med att en av flickorna bestämde sig för att det var dags för vilan och att 

alla barn skulle lägga sig ned och vila en stund.  

 Sammanfattning och tolkning - den fria leken 

Den fria leken präglades av samspel och kommunikation mellan barnen. Jag noterade att 

barnen gärna tränade på olika sociala roller genom att i leken härma vuxenvärlden. Barnen 

utvecklade då sin sociala och kulturella kompetens, vilket även Thorell (1998) visar i sin 

studie kring rolleken. (Liberg 2003, s. 89 ) 

Jag kunde observera att barnen under den språkliga interaktionen i leken tränade på sitt 

språkande. När de diskuterade eller när de uttryckte sina idéer och tankar till varandra 

rörandes lekens utformning. Simlansky hävdar att när barnen muntligen kommunicerar i leken 

så nyanseras deras eget och deras lekkamraters språk. Olson betonar därmed att genom att 

barnen använder sig av här-och-nu handling i leken förbereds de även inför läs- och 

skrivinlärningen. (Hagtvet 2004a, s. 33- 37)  
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8.2 INTERVJUER MED PEDAGOGER 

Jag har intervjuat två förskolelärare (Pedagog A och Pedagog B) och en barnskötare (Pedagog 

C) vilka arbetar tillsammans i ett team i förskoleklassen.  Jag har genomfört mina intervjuer 

individuellt med var och en av dem. Intervjuerna genomfördes vid en tidpunkt efter mina 

egna observationer.  

Syftet med dessa intervjuer var att, efter observationerna, skapa mig en helhetsbild om hur 

pedagogerna utformar den pedagogiska verksamheten i syfte att stimulera barnens 

kommunikativa kompetens och språkbruk. Jag var intresserad av såväl deras syn på barnens 

egna, fria, lek som deras syn på aktiviteter initierade av pedagogerna själva. Under 

intervjuerna fick pedagogerna både beskriva och reflektera över den egna pedagogiska 

verksamheten. 

8.2.1 AKTIVITET 1 - MORGONSAMLING 

Pedagog A berättade under min intervju hur man under morgonsamlingen arbetar med olika 

språkstimulerande aktiviteter. Hon berättade att barnen gavs en möjlighet att träna på att läsa 

och skriva under varje morgonsamling. Skrivträning erhöll barnen när de fick uppgiften att 

skriva tre meningar på tavlan, och lästräning fick de när de sedan läste dessa meningar högt 

för varandra. Vid namnuppropet fick de också vara delaktiga då de läste sina namn i 

namnuppropet.  

Pedagog A betonade att det är viktigt att pedagogen alltid finns till hjälp för att vägleda 

barnen när de behöver. Hon ansåg att läs- och skrivövningarna vid morgonsamlingen hjälper 

barnen att utveckla sin språkliga insikt. Genom dessa utvecklar barnen såväl sin ordkunskap 

som sin förståelse för meningsuppbyggnad.  

Sammanfattning och tolkning  

Morgonsamlingens olika aktiviteter bidrar till att utveckla barnens språkbruk. När barnen 

läser meningarna på tavlan ges de en insikt i att varje ord har en betydelse, samt att orden 

även kan sättas in i en mening för att skapa ett sammanhang. Genom att läsa meningarna på 

tavlan upptäcker barnen språkets förmedlande funktion, det vill säga att de skrivna orden 

förmedlar information, såsom hur dagens planering ser ut, vilka projekt som är aktuella etc. 

På sådant sätt utvecklar barnen ett mer distanserat språk vilket är representativt för det 

skriftliga språket. (Lundberg 2007, s. 13-15) 
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8.2.2 AKTIVITET 2 - BOKSTAVEN ”B” 

Pedagog C berättade om samlingen vilken behandlade bokstaven ”b”. Hon beskrev att syftet 

med övningen var att introducera denna nya bokstav för barnen och på så sätt utveckla deras 

språkmedvetenhet. Pedagog C berättade att utformningen av språkaktiviteten baserades på 

Bornholmsmodellen. Då barnen med olika språklekar redan hade tränat på sin fonemiska 

medvetenhet, dvs. gått igenom språkets ljudmässiga sida, inriktade sig denna övning främst 

på skriftspråket. 

Pedagogen ville, genom att introducera den nya bokstaven ”b”, sammanföra barnens 

kunskaper om olika bokstavsljud med skrivna bokstäver. Hon inledde därför aktiviteten med 

en teoretisk del, där hon skrev bokstaven på tavlan och berättade om dess egenskaper. 

Därefter följde ett antal mer praktiska aktiviteter. Först läste hon högt ur en bok, där barnen 

skulle leta efter ord som började på ”b”. Under denna övning lärde sig barnen att höra 

skillnader mellan olika ord som började på bokstaven ”b”, samt vilken funktion dessa ord 

fyllde i texten. Genom att skriva upp ord som började på ”b” på tavlan kunde barnen sedan se 

hur dessa ord framställdes med hjälp av skrifttecken. 

Övningen avslutades genom att barnen fick rita föremål vilka började med bokstaven ”b”. 

Pedagog C menade här att man genom användandet av mer estetiska uttrycksformer 

ytterligare skapade intresse för språket och att ritande med hjälp av vilket barns lust för 

lärande utvecklas. 

Sammanfattning och tolkning  

I samlingen organiserade pedagogen olika språklekar och aktiviteter där syftet var att 

stimulera barnens förståelse för bokstäver och dess funktion. Att barn, vilka varje dag får 

arbeta med olika språklekar, presterar bättre i den efterföljande läsinlärningen, visar bland 

annat Bornholmsprojektet (1980). (Lundberg 2007)  

Under samlingen har även pedagogen organiserat aktiviteter och lekar vilka främjar barnens 

nyfikenhet och lust att lära. En bra metod är att, som pedagogen här gjorde, inkludera olika 

estetiska uttrycksformer i aktiviteten. På så sätt upplever barnen lärandet som roligt och 

meningsfullt. En pedagogisk aktivitet utformad efter barnens förutsättningar och med syfte att 

motivera barnen till lärande är något som bland annat Vygotskij lyfter fram. (Øzerk 1998, 

s.91) 
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8.2.3 AKTIVITET 3 - FÖRR I TIDEN 

Pedagog B berättade under min intervju om sin samling rörandes temat, ”tid”. Pedagogen 

utryckte att hon inte hade haft någon avsikt att göra samlingen till en språklek eller likande. 

Samtidigt ansåg hon att ju mer barn pratar och läser, desto mer förbättras deras språkbruk. 

Hon förde fram att barnens kommunikativa kompetens stimulerades genom att barnen under 

samlingen berättade för och diskuterade med varandra. Under såväl lässtunden i boken om 

1200-talet som under den efterföljande diskussionen framkom ett flertal nya ord och begrepp 

som barnen kunde ta till sig. Barnen gavs också en möjlighet att utveckla sin insikt om 

världen genom att lära sig ny faktakunskap om 1200-talets levnadsvillkor.    

Pedagogen berättade att samlingen, där barnen hade fått till uppgift att ta med sig olika bilder 

och föremål hemifrån, var ett bra sätt att inkludera deras egna intressen och erfarenheter. Hon 

lyfte också fram att när barnen berättade om dessa objekt för sina klasskamrater så tränade de 

på att prata inför andra i stora grupper, samtidigt som de övriga barnen fick träna på att 

lyssna. En ytterligare fördel med samlingen var att alla barn fick chansen att känna sig synliga 

och delaktiga i undervisningen. 

Sammanfattning och tolkning  

Pedagog B berättade att denna samling gav barnen en möjlighet att träna på sin 

kommunikativa kompetens. En samling som utfördes i enlighet med direktiven i Lpo.94 

vilken säger att barn ska ges en möjlighet till att berätta, samtala, reflektera och uttrycka sina 

tankar och uppfattningar. (Lärarboken 2007) 

Genom berättande kunde barnen aktivt vara delaktiga i verksamheten. Enligt Hagtvet menar 

Vygotskij att barns motivation och intresse för skolarbetet växer när barnen ges en möjlighet 

att vara med och påverka den pedagogiska verksamheten. (Hagtvet 2004a, s. 41-42) 

Pedagogen ansåg också att aktiviteter såsom högläsning gav barnen en möjlighet att tillägna 

sig ett mer nyanserat språk samt utveckla sina allmänna kunskaper. Högläsning anses vara ett 

viktigt element i undervisningen för att förbättra barns begrepps- och ordförråd. (Lundberg 

2007, s. 13-15) 

8.2.4 SYN PÅ DEN FRIA LEKEN SOM DEL AV DEN PEDAGOGISKT ORGANISERADE 

VERKSAMHETEN 

I sina svar berättade Pedagog C att hon ansåg att den fria leken spelar en stor roll i barns 

språkutveckling. Barnen använder sig av sin kreativitet och fantasi i lekarna. De skapar sin 
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egen värld i lekarna där allting är möjligt. Pedagogen menade på så sätt att språkbruket stärks 

under den fria leken. Detta sker bl.a. när barnen imiterar pedagogens roll (”leka samling”) och 

då upprepar de ord och termer vilka pedagogen tidigare lärt ut. Hon poängterade också att den 

fria leken erbjuder barn med språksvårigheter en god miljö för att träna fram sitt språkande. 

Pedagog C menade att barnen i den fria leken stödjer och stimulerar varandra på ett sådant 

sätt att deras språkförmåga förbättras.  

Pedagog B ansåg att den fria leken ger barn en möjlighet att bearbeta och reflektera över sina 

erfarenheter och kunskaper. Hon berättade vidare att språk och lek går hand i hand med 

kunskap. Hon menade att barnen genom den fria leken utforskar och bearbetar sina 

kunskaper, samtidigt som deras språk stärks när barnen diskuterar samt argumenterar för sina 

åsikter under lekens gång.  

Pedagog B såg också på leken som en källa till lärande. Hon berättade att barnen i den fria 

leken använder sig av olika uttrycksformer, till exempel musik, drama, bild etc. I dessa 

uttrycksformer tillägnar sig barnen ny kunskap och deras språkliga kompetenser utvecklas när 

de till exempel sjunger nya sånger, agerar olika roller i drama eller när de berättar för 

varandra vad de nyss har ritat. Hon betonade att det alltid finns utrymme för den fria leken i 

de pedagogiska aktiviteterna. Barn ges en möjlighet att med hjälp av olika uttrycksformer, till 

exempel genom drama, bild etc., hitta sitt eget sätt att bearbeta kunskap.  

Pedagog A utryckte under min intervju att den fria leken präglas av samarbete och 

kommunikation mellan barnen. Under leken delar barnen sina tankar med varandra vilket 

också gör att de lär sig av varandra. I den fria leken diskuterar barnen även sina motsättningar 

med varandra, och leken i sig blir då ett verktyg för konfliktlösning barnen emellan.  

Pedagog A berättade också att leken är en bra metod för att stimulera barns språkutveckling. 

Leken är en del av barnkulturen och den genomsyrar barns vardag. Barns lekar innefattar 

aktiviteter som att spela spel, leka fantasilekar eller jobba med datorer. Barns språk utvecklas 

genom det sociala samspelet i dessa lekar. Detta sker genom kommunikationen som 

genomsyrar både den styrda leken och den fria leken.  

Sammanfattning och kommentarer  

Pedagogerna var eniga om att barnen utvecklas samt att deras språkutveckling och lärande 

främjas i den fria leken. Detta sker bland annat när barnen samarbetar och stödjer varandra i 

leken, när barnen använder leken för att tillägna sig kunskap eller när de på ett kreativt och 
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fantasifullt sätt skapar egna världar och provar på nya roller. Piaget hävdar att barns 

färdigheter och kunskaper formas och utvecklas i leken då barnen bearbetar sina erfarenheter 

och provar olika handlingsmönster. (Hagtvet 2004a, s. 29-33) 

8.2.5 PEDAGOGERNAS ALLMÄNNA SYN PÅ SPRÅKSTIMULERANDE ARBETSSÄTT I 

FÖRSKOLEKLASSEN 

Under intervjuerna angav samtliga pedagoger Bornholmsmodellen som en grund för deras 

arbete med språkpedagogik. Syftet med denna modell är att underbygga elevers språkliga 

medvetenhet, vilken är en viktig förutsättning för läsinlärning. Metoden bygger på olika 

språklekar där barnen inkluderas och ges en möjlighet till att utveckla sin kommunikativa 

kompetens. Genom dessa lekar ska barnen lära sig språkets minsta byggstenar och på så sätt 

ges en möjligheter att knäcka den alfabetiska koden.  

Pedagog C berättade om ett exempel på språklek vilken utgick från Bornholmsmodellen. 

Språkleken gick ut på att barnen skulle lära sig att känna igen egenskaper för olika fonemen. 

Först skulle barnen blunda och lyssna på olika språkljud och därefter gissa vilka språkljuden 

var.  

Hon berättade att barnen genom leken får erfara hur olika språkljud låter, samt lära sig 

likheter och skillnader mellan olika språkljud.  Genom denna aktivitet ökar barnens 

medvetenhet om språkets ljudmässiga uppbyggnad. Enligt Pedagog C var syftet med 

aktiviteten att förbereda barnen för att så småningom kunna förstå hur det alfabetiska 

systemet fungerar. Detta genom att öka barnens fonetiska medvetenhet. 

Pedagog B berättade om skolans arbete vilket bygger på en pedagogik inspirerad av Reggio 

Emilia, med vilken menas en pedagogik där elevers kompetens och samlade erfarenheter 

ligger till grund för det vidare inlärningsarbetet i skolan. Bland annat innebär det att 

pedagogerna lägger fokus på barns egna frågor och funderingar, vilka står i centrum i de olika 

projekten. Pedagogernas roll är att lyssna, iaktta, medskapa samt stödja eleverna så att de 

själva kan finna svar på sina frågor och funderingar. För att inspirera barnen och väcka deras 

lust att upptäcka och undersöka engagerar pedagogerna dem i olika aktiviteter. Det kan vara 

olika arbetsprojekt, samlingar där olika ämnen diskuteras, högläsning eller språklekar.  

Pedagog A berättade om projektet ”tid”, vilket pedagogerna hade arbetat med i några 

månader. Under projektets gång var det barns tankar och intressen som hade drivit projekten 

framåt. 
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Exempelvis har pedagogerna arbetat med olika lekar vilka utgår från barnens ritande. Barnen 

fick bland annat med hjälp av penna och papper gestalta hur de tror att tiden ser ut. Pedagogen 

berättade att vissa barn kom fram att tiden ser ut som en labyrint, medan andra framställde 

tiden som en tidslinje. Några barn framställde tiden i en mer dämpas färgskala, där allt går i 

grått, blekt och svart, medan andra beskrev tiden i mer glada och målande färger. Dessa 

aktiviteter ställde enligt pedagogen krav på barnens kommunikativa kompetens genom att de 

fick samarbeta i mindre grupper samt berätta för varandra vad deras bilder föreställer samt hur 

de har resonerat kring sitt ritande.  

Sammanfattning och kommentarer  

Utifrån pedagogernas svar ovan har jag kunnat dra slutsatsen att de ansåg att de flesta av 

aktiviteterna i förskoleklassen stimulerar barnens språkutveckling. Pedagogerna utgår i dessa 

aktiviteter från barnens egna intressen, behov och åsikter i syfte att motivera dem och öka 

deras nyfikenhet och lust att lära. Aktiviteter och språklekar utformas så att kunskap 

förmedlas i olika former. Vygotskij hävdar att för att stimulera barns utveckling bör 

undervisningen inkludera kreativa aktiviteter samt att pedagogerna aktivt bör samarbeta med 

barnen och erbjuda sin assistans. (Bråten & Thurmann-Moe 1998, s. 111) 

8.2.6 ETT PRAKTISKT SÄTT ATT ARBETA MED LEKAR OCH ANDRA PEDAGOGISKT 

ORGANISERADE AKTIVITETER SOM SPRÅKSTIMULERANDE METOD 

Pedagog C berättade under intervjun att pedagogerna använde sig av konkreta material, såsom 

bilder, leksaker eller byggklossar, i syfte att underlätta inlärningen vid olika språklekar. Hon 

påpekade också att det är viktigt att integrera olika estetiska uttrycksformer, till exempel bild, 

drama eller dans i undervisningen. Detta eftersom barn lär sig på olika sätt. 

Pedagog C betonade att valet av olika konkreta material, eller uttrycksformer, baserades på 

vilken typ av aktivitet som skulle genomföras. Dessa gör det lättare för barnen att förstå och 

kunna se det meningsfulla i undervisningen. Hon berättade bland annat om böcker som ett 

redskap i olika aktiviteter där såväl bilder som text används till som hjälpmedel.  

Pedagog B betonade vikten av den pedagogiska miljön.  Hon ansåg att pedagoger bör 

organisera den fysiska miljön på ett sådant sätt att barnen inspireras till olika lekar och 

aktiviteter. Hon påpekade att det är viktigt att allt material ligger framme så att barn aktivt kan 

arbeta med sitt utforskande och sitt upptäckande. En inspirerande och kreativ miljö för 

barnen. För att stimulera barns språkutveckling ansåg  
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Pedagog A påpekade att det vid aktivitetsskapandet var viktigt att ta hänsyn till att barn 

utvecklas och lär sig på olika sätt, samt att det finns barn med inlärningssvårigheter. Hon 

påstod att det också var viktigt att genomföra en och samma aktivitet flera gånger så att 

samtliga barn förstår. Hon betonade att det är viktigt att fånga alla barns intresse med 

aktiviteterna. Detta kan pedagogen uppnå genom att variera aktiviteter med såväl praktiska 

som teoretiska delar. Hon påpekade att pedagogen efter varje aktivitet bör finnas tid för 

reflektion kring hur det har gått med aktiviteten så att den kan förbättras till nästa tillfälle.   

Sammanfattning och kommentarer  

Pedagogerna ovan nämnde att det är viktigt med såväl ett konkret material som estetiska 

uttrycksformer för att stimulera barns språkutveckling. Detta hjälper barnen att bearbeta samt 

tillägna sig nya kunskaper. Det kan exempelvis vara när barnen använder sig av byggklossar i 

olika språklekar eller när barnen använder sig av rim och ramsor i olika aktiviteter. Allt detta 

utgör ett stöd i undervisningen, då barnen ges en möjlighet att prova sig fram med olika 

metoder eftersom undervisning ska vara anpassad till varje barns förutsättningar att lära. I 

Lpo.94. betonas bland annat vikten av olika lustfyllda lärandeformer, vilka uppmuntrar 

barnens intresse samt stimulerar deras språkutveckling. Barn ska enligt läroplanen ges ett 

utrymme i den pedagogiska miljön för lek och lärande. (Lärarboken 2007) 
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9 DISKUSSION 

I detta avsnitt tar jag upp en diskussion rörande resultaten från tidigare redovisade 

observationer och intervjuer, med syfte att svara på uppsatsens tre frågeställningar. 

Diskussionen utgår från det sociokulturella perspektivet på lärande. 

9.1 FRÅGESTÄLLNING 1 

Hur är den pedagogiska verksamheten utformad i syfte att stimulera barnens språkliga 

kompetenser och barnens kommunikativa språkförmåga? 

Resultat av mina observationer visar att den pedagogiska verksamheten i förskoleklassen 

organiseras i form av samlingar och andra aktiviteter, samt i form av barnens fria lek. 

9.1.1 PEDAGOGISKT ORGANISERADE AKTIVITETER 

Samlingar är ett exempel på språkstimulerande aktiviteter vilka initieras av pedagogerna 

själva. Barnen ges här en möjlighet till att bland annat träna på sin läs- och skrivförmåga 

(”Morgonsamling”), lära sig nya bokstäver och dess egenskaper (”Bokstaven b”) samt genom 

högläsning utöka sitt ord- och begreppsförråd (”Förr i tiden”). 

Det interaktiva och verbala samspelet varierar beroende på aktivitet. Jag noterade exempelvis 

att barnens berättande förmåga stimulerades under aktiviteten ”Förr i tiden”, när de gavs en 

möjlighet att yttra sina egna tankar och idéer för varandra och på sätt kunde vara delaktiga i 

den pedagogiska verksamheten. Jag vill även lyfta fram aktiviteten ”Morgonsamling” som en 

bra aktivitet med ett aktivt samspel mellan barn och pedagoger, där pedagogerna aktivt 

stöttade barnen.  

Bägge dessa aktiviteter överensstämmer med den forskning som McCormick & Donato 

(2000) presenterade vilken framhåller att pedagoger, vilka aktivt stödjer sina elever genom att 

bland annat inleda samtal eller ställa förtydligande frågor, ger barnen en möjlighet att 

utveckla sina språkliga kompetenser. (Lindberg 2005, s. 84) 

Till skillnad från ovan två nämnda aktiviteter var inte samlingen ”Bokstaven b” utformad 

efter Vygotskijs syn på lärande. Här fanns inget direkt språkligt samspel mellan barn och 

pedagoger och barnens aktiva deltagande i aktiviteten var även det begränsat.  

Pedagogen tilldelade barnen talutrymme, vilket mer påminner om den klassrumsinteraktion 

som Lundgren (1979) beskriver att klassrumsinteraktionen mer liknar ett spel, vilket styrs av 
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olika spelregler och mönster. Barnen gavs därmed inte samma utrymme till att aktivt träna på 

sin kommunikativa språkförmåga. (Lindberg, 2005 s.76) 

9.1.2 DEN FRIA LEKEN  

I undersökningen framkom att barnen varje dag gavs ett stort utrymme för att själva skapa och 

organisera olika lekar. Den fria leken, där barnen på egna villkor kan utvecklas, är föredömlig 

och helt enligt det sociokulturella perspektivet. Vygotskij (1978) lyfter också fram att barnens 

språk- och kunskapsnivå ökar när de inom lekens trygga ramar ges en möjlighet att tryggt 

kunna pröva sig fram. (Hagtvet 2004a, s. 29-33)  

I den fria leken framträdde en social verksamhet vilken präglades av samarbete, dialog och 

kommunikation mellan barnen. Vygotskij betonar att barnen utvecklar bland annat sina 

språkliga kompetenser genom den sociala och verbala interaktionen, vilken sker mellan 

barnen i den fria leken.  

Utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande kan jag konstatera att barn ständigt 

utvecklas i leken. Barn tränar på olika sociala roller, vilka bland annat barnen under mina 

observationer gjorde när de själva lekte ”samling” eller ”affär”. Vygotskij nämner att när 

barnen i den fria leken på detta sätt härmar de vuxnas roller, så kallad imitation, ökar deras 

kunskaper och deras förståelse för olika fenomen. (Hagtvet, 2004a, s.45)   

Vygotskij (1978) lyfter också fram hur barnens representativa språk utvecklas när de imiterar 

de vuxnas roller. Med detta menas att såväl barn som föremål ges olika roller och betydelser 

tagna från det verkliga livet i leken. Ett barn kan t.ex. bli doktor, och stolen han sitter på kan 

bli en ambulans. (Hagtvet 2004a, s. 33- 37)  

Sammantaget noterade jag att barnen tränade fram sin kommunikativa språkförmåga i den fria 

leken, helt enligt Hagtvets teorier. Detta skedde när barnen aktivt diskuterade och 

argumenterade med varandra, oavsett om det gällde lekens spelregler eller dess innehåll. 

(Hagtvet 2004a, s. 33- 37)  
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9.2 FRÅGESTÄLLNING 2 

Vilka är pedagogernas reflektioner rörandes utformning av den egna pedagogiska 

verksamheten, med syfte att utveckla barnens språkliga kompetenser och barnens 

kommunikativa språkförmåga? 

9.2.1 PEDAGOGERNAS SYN PÅ DE PEDAGOGISKT ORGANISERADE AKTIVITETERNA OCH 

DEN FRIA LEKEN  

I intervjuresultatet framkom att de flesta organiserade aktiviteterna var utformade i syfte att 

stimulera barnens språkutveckling.  

Pedagogerna ville genom att inkludera olika språklekar, såsom ”Bokstaven b” stimulera 

barnens förståelse för bokstäver. Med ”Morgonsamling” var syftet att hjälpa barnen att 

utveckla ett mer distanserat språk och med aktiviteten ”Förr i tiden”, vilken i sig ej initialt 

hade ett språkutvecklande syfte, framkom under intervjun att pedagogerna ansåg bland annat 

att denna aktivitet stärkte barnens språkliga kompetenser eftersom barnen under högläsningen 

fick höra ett mer nyanserat språk.  

Pedagogerna var eniga om att den fria leken är viktig för utveckling av barnens språkliga 

kompetenser och deras kommunikativa språkförmåga. I intervjuerna framkom det tydligt att 

pedagogerna ansåg att barnen såväl utvecklade nya kunskaper som bearbetade sina 

erfarenheter i leken. Detta skedde genom det sociala samspelet i leken där barnen aktivt 

diskuterade och argumenterade med varandra.  

Pedagogernas uppfattning att barnens språkutveckling såväl kunde ske under styrda aktiviteter 

som under den fria leken beskriver även författarna Bjar & Liberg (2003) med orden: 

”Lärandet befrämjas huvudsakligen av att barnet får använda språket i mötet med olika 

människor i en mängd olika sammanhang. Ut- och inlärning ses i det här sammanhanget som 

ett ömsesidigt givande och tagande.” (Bjar & Liberg 2003, s. 21) 

9.2.2 PEDAGOGERNAS SYN PÅ SPRÅKSTIMULERANDE ARBETSSÄTT I FÖRSKOLEKLASSEN 

Under intervjuerna framkom det att pedagogerna i allmänhet anser att barns språkutveckling 

ska beaktas vid utformandet av samtliga pedagogiska aktiviteter. Pedagogerna lyfte fram 

språklekar baserade på Bornholmsmodellen som särskilt goda exempel på hur man kan 

organisera aktiviteter vilka stärker barnens förståelse för det alfabetiska systemet. 
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Pedagogiska aktiviteter inspirerade av Reggio Emilia, vilka utgår från barnens egna frågor 

och funderingar, var även de lämpliga i den pedagogiska verksamheten.  

Samtliga pedagoger betonade vikten av en varierande pedagogisk verksamhet, där det 

praktiska arbetet varvades med teori, för att på så sätt anpassa lärandet till barnens olika 

förutsättningar. Bland svaren framkom vikten av att inkludera såväl olika typer av konkreta 

material som olika typer av estetiska uttrycksformer. Även den fysiska studiemiljön lyfts fram 

i intervjuerna, vilken skall utformas så att barnen erbjuds en möjlighet att fritt testa och 

utforska det skrivna språket. 

Att arbeta med barns språkutveckling genom att variera de pedagogiska aktiviteterna 

rekommenderas också av Hagtvet och Pålsdottir (1993)  som i sin studie visar hur barns 

språkliga kompetenser stärks när de pedagogiska aktiviteterna utformas efter barnens egna 

behov samt där den pedagogiska miljön, med synliga böcker, texter och tavlor, används som 

hjälp för att stimulera barns språkutveckling. (Bråten & Thurmann-Moe 1998, s. 113) 

Efter intervjuerna var min slutsats att pedagogerna var väl medvetna om vikten av att i den 

pedagogiska verksamheten göra barnen delaktiga genom såväl aktiviteter som lekar, då dessa 

stimulerar barnens språkliga kompetenser. 

9.3 FRÅGESTÄLLNING 3 

På vilket sätt främjas barnens språkliga kompetenser och barnens kommunikativa 

språkförmåga av de aktiviteter som initieras av pedagogerna samt av den fria leken? 

I detta avsnitt använder jag mig av Bachman & Palmers (1996) modell för kommunikativ 

språkförmåga (Se Figur 1, s. 15), för att redogöra på vilket sätt barnen kan tillägna sig ett 

flertal olika språkkunskaper och kompetenser som anses vara grunden för att utveckla en 

funktionell kommunikativ språkförmåga.  
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9.3.1 ORGANISATORISK KOMPETENS 

Grammatisk kompetens 

I förskoleklassen stimulerades barnens grammatiska kompetens genom olika pedagogiskt 

styrda aktiviteter, där pedagogerna använde sig av språklekar inspirerade bland annat av 

Bornholmsmodellen. 

Under intervjuerna framkom det att pedagogerna låter barnen arbeta med olika språklekar i 

syfte att utveckla sin språkliga medvetenhet. Jag fick ett exempel på en aktivitet där barnen 

fick öva på hur olika språkljud låter samt skilja på olika språkljud, och kunde därmed 

konstatera att barnens fonetiska medvetenhet stimulerades under denna aktivitet.  

Från mina observationer kunde jag dra slutsatsen att barnens grammatiska kompetens 

stimulerades under aktiviteten ”Bokstaven b”, där barnen förbättrade sin kunskap om 

bokstävers och ords ljudmässiga sida. De fick även under högläsningen i aktiviteten en chans 

att förbättra sin vokabulär. 

Textuell kompetens  

Pedagogerna berättade under intervjuerna att den fysiska klassrumsmiljön organiserades på ett 

sådant sätt så att barnen alltid skulle ha skriftligt material, såsom texter eller böcker, 

lättillgängligt. Jag kunde därmed konstatera att barnen gavs en möjlighet att enklare kunna 

utforska och förbättra sina kunskaper om det skriftliga språket, som t.ex. hur språket 

organiseras i skrivna texter eller hur det organiseras i längre sammanhängande sekvenser. 

Under mina observationer noterade jag att ”Morgonsamling” var ytterligare ett exempel på en 

pedagogiskt organiserad aktivitet där barnens textuella kompetens stimulerades. Här gavs 

barnen en möjlighet till att öva på hur olika litterära former och ord används i meningar samt 

lära sig en korrekt grammatisk meningsuppbyggnad. 
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9.3.2 PRAGMATISK KOMPETENS  

Illokut kompetens  

Under intervjun fick jag reda på att barnen under projektet ”tid” uppmuntrades till att berätta 

för varandra om det egna arbetet om hur ”tiden” ser ut. Jag kunde konstatera att barnen på så 

sätt utvecklade sin illokuta kompetens när de tränade på att såväl ge som ta emot information 

från varandra. 

Utifrån mina observationer kunde jag notera att barnen i aktiviteten ”Förr i tiden” fick öva på 

olika språkstrategier när de ställde frågor till varandra samt när de redogjorde för sina tankar 

och känslor under berättandet. Även denna aktivitet stimulerade barnens illokuta kompetens. 

Sociolingvistisk kompetens 

Utifrån mina intervjuer och observationer drog jag slutsatsen att barnen främst tränar på sin 

sociolingvistiska kompetens under den fria leken. Detta sker när barnen i leken härmar vuxnas 

roller. De lär sig såväl vad de ska och hur det ska sägas. Genom den fria leken lär sig barnen 

språkets sociala aspekter, dvs. hur kommunikationen används på ett passande sätt i olika 

situationer eller olika sociala sammanhang. 

9.3.3 STRATEGISK KOMPETENS 

Utifrån resultatet kan jag dra slutsatsen att barnen ännu inte har tillägnat sig den strategiska 

kompetensen. Detta beror på att barnen ännu inte på ett lätt och funktionellt sätt kan använda 

sin språkliga kompetens rörandes såväl det talade som det skriftliga språket.  
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10 SAMMANFATTNING   

Syftet med den genomförda studien var att undersöka hur barns möjligheter att utveckla sina 

språkliga kompetenser och sin kommunikativa språkförmåga stimuleras i den pedagogiska 

verksamheten i en förskoleklass. Undersökningsresultatet har tagits fram genom icke 

deltagande observationer och genom formella intervjuer. 

Resultatet visar sammanfattningsvis att barnens språkliga kompetenser och därmed deras 

kommunikativa språkförmåga stimuleras i förskoleklassens pedagogiskt organiserade 

verksamhet.  

Utifrån min teoretiska referensram, vilket är den sociokulturella synen på lärande, betonas 

främst de sociala och interaktiva aspekterna i undervisningen.  Resultatet pekar på att barnens 

språkutveckling stimuleras under den egna, fria leken. Här pågick ett interaktivt samspel och 

en aktiv dialog mellan barnen. Dessa kommunikativa processer är, enligt Vygotskij, centrala 

för det mänskliga lärandet och vår utveckling.  

Barnens språkutveckling stimulerades även under de styrda aktiviteterna. Under de flesta 

aktiviteter pågick ett ständigt samspel och en aktiv dialog mellan barnen och pedagogerna, 

vilka även fanns där till stöd för barnen. Barnens utvecklingspotential kunde därmed utökas, 

helt i enlighet med Vygotskijs teori rörandes Zonen för proximal utveckling.   

Barnen tränade på ett flertal olika språkliga kompetenser under såväl styrda aktiviteter som 

under den egna, fria leken. Här kan nämnas språkets konstruktion samt meningsuppbyggnad 

(textuell kompetens), språkets ljudmässiga sida (grammatisk kompetens), olika språkstrategier 

(illokut kompetens) samt anpassningen av språket efter den sociala situationen 

(sociolingvistisk kompetens). 

Dessa ovan nämnda kompetenser utgör grunden för att barnen ska lyckas i den språkliga 

interaktionen. När barnen lär sig behärska dessa utvecklas deras funktionella kommunikativa 

språkförmåga, vilket innebär att barnen lättare kan tolka andras språk, samtidigt som de lär 

sig att använda sitt eget språk på ett förståeligt sätt. 
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11 SLUTSATSER 

Den svenska läroplanen, Lpo.94, framhäver att elever ska få stöd i utvecklingen av det egna 

språket och den egna kommunikationsförmågan. Med ett aktivt stöd från pedagoger kan 

barnen lättare tillägna sig ett mer nyanserat språk samt utöka sitt ordförråd. Ett sätt att nå fram 

till läroplanens mål är att arbeta med olika typer av lärandeformer, där barn ges en möjlighet 

att berätta, samtala, reflektera och uttrycka sina uppfattningar och tankar.  

Utifrån resultatet av min studie kan jag säga att den pedagogiska verksamheten i den här 

förskoleklassen var utformad för att uppfylla läroplanens mål. Utformningen var varierad och 

barnen gavs utrymme för olika lekfulla aktiviteter där de fritt kunde agera och prova sig fram, 

och där de genom dialog med kamrater och pedagoger fick träna sina språkliga kompetenser. 

Här ingick även mer styrda aktiviteter, där barnen kunde tillägna sig nya kunskaper och där 

pedagogerna ständigt fanns närvarande som stöd.  

Flera av aktiviteterna i förskoleklassens pedagogiska verksamhet präglades av en aktiv 

interaktion mellan pedagoger och barn, liksom mellan barnen själva. Därmed gavs barnen, i 

enlighet med det sociokulturella perspektivet på lärande och undervisning, en god möjlighet 

att utveckla sina språkliga kompetenser och därmed sin kommunikativa språkförmåga. 
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13 BILAGA 1 – INTERVJUFRÅGOR 

1. Är du förskolelärare eller barnskötare? 

2. Hur många år har du jobbat inom skola/förskola?  

3. Kan du beskriva sin arbetssätt i förskoleklassen för att förbättra barns 

språkutveckling?  

4. På vilket praktiskt sätt arbetar ni med lekar och aktiviteter som språkstimulerande 

metod i förskoleklassen? 

5. Hur ser du på barns egna fria lek som en del av den pedagogiskt organiserande 

verksamheten?  

6. På vilket sätt den fria leken kan ses som språkstimulerande metod i förskoleklassen? 

a. Ifall ni anser att den fria leken inte är en språkutvecklande metod, varför inte? 

7. Jag har observerat tre aktiviteter som ni arbetat med. Kan du berätta närmare om syftet 

med dessa aktiviteter? 

o Morgonsamling 

o Samling om bokstaven ”b” 

o Samling om förr i tiden 

 

 


