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Sammanfattning     

 

Utgångspunkten för detta arbete är att medvetandegöra och inspirera pedagoger i förskolan hur man 

kan använda sig av populära småbarnslekar för att utmana toddlarnas ordförråd.  Med begreppet 

toddlare menas barn mellan 1 och 2,5 år. Det är under de första levnadsåren som barn lägger 

grunden för sin språkliga utveckling behövs många olika typer av språkliga upplevelser under 

denna tid. Produkten har anpassats till pedagoger i förskolan och ger konkreta exempel på hur de 

genom pedagogstyrda lekar kan stimulera de yngre barnens utvecklande av ordförråd. Dessutom 

presenterar produkten hur man kan ge möjlighet till progression i barnens lärande genom att 

utveckla lekarna på olika sätt. De begrepp som fokuseras i lekarna är substantiv och verb då det är 

från dessa ordklasser barn i toddlaråldern främst lär sig ord ifrån. Produkten är utformad som en 

didaktisk handbok som består av: en inledande del med mer övergripande instruktioner och 

grundläggande kunskap, 9 populära småbarnslekar med flera utvecklingssteg samt en mindre del 

om hur man kan stimulera barnens ordförrådsutveckling vid sång och sagostunder.  Produkten har 

lämnats ut till fyra förskolepedagoger som har utvärderat produktens utformning, anpassning till 

den tänkta åldersgruppen samt relevans. 

 

Nyckelord: toddlare, yngre förskolebarn, språkstimulering, språkutveckling, lärande, ordförråd, 

förskola 
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1. Inledning  
 

Det här är en rapport för en produktutveckling för ett självständigt arbete. Produkten är en didaktisk 

handbok för pedagoger och tar upp hur man kan hjälpa toddlare(barn 1-2,5 år) att utveckla sitt 

ordförråd.  Handboken består av nio populära småbarnslekar med flera alternativa upplägg som kan 

stimulera yngre barn att utveckla ordförråd och begreppsförståelse. Varför jag valde att anpassa min 

produkt till toddlare är för att jag under min utbildning upplevt att denna ålder ofta glömts bort. I 

kurslitteraturen har oftast de äldre förskolebarnen stått i centrum. Att jag har ett brinnande intresse 

för pedagogik för de yngsta bidrog självklart också i mitt val. Språk är en viktig komponent för allt 

lärande så att fokusera på detta med de yngsta i förskolan är relevant. Detta betonas också i förskolans 

läroplan:  

 

Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och 

utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk- och 

kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet.  

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska 

lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling (Skolverket 1998/2016, s.7). 

 

Att ge barn förutsättning att bygga ut sitt ordförråd är viktigt enligt läroplanen. Lärandet sker när 

leken/ aktiviteten är lustfylld (Skolverket 1998/2016). Det ger barnen större möjligheter att verbalt 

kommunicera och på så sätt tidigt göra sig förstådda.  

 

Arbetet har ett sociokulturellt perspektiv på lärande som teoretisk utgångspunkt. Detta innebär att 

arbetet utgår ifrån att barn lär i samspel med andra. Lev Vygotski synliggör detta genom bland annat 

den proximala utvecklingzonen, där man ger barnet en uppgift lite svårare än den klarar själv samt 

ser till att man själv eller något annat barn som klarar uppgiften finns till hands som stöd (Smidt, 

2012, s.117, 122). I produkten kan man se det sociokulturella perspektivet genom att alla aktiviteter 

ska genomföras i grupp. 
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2. Syfte  

Syftet med detta arbete är att skapa en produkt som ger konkreta förslag på hur man kan utmana 

toddlare att utveckla sitt ordförråd och sin begreppsförståelse genom att utgå från kända/populära 

småbarnslekar. De kända lekarna modifieras i syfte att få barn att lära i en trygg och lustfylld form.  

 

3. Tidigare forskning/teoretiska utgångspunkter  

Människan är en språklig varelse och dess värld är uppbyggd av språk och kommunikation. Därför 

är språklig förmåga viktig för att förstå omvärlden runt omkring oss (Bjare och Liberg 2003,s.18). 

För att bli en del av samhällets gemenskap och kunna nyttja de funktioner som finns behöver man 

kunna göra sig förstådd samt förstå andra, vilket språket är ett redskap för. I dagens samhälle är 

samspel och kommunikation viktiga byggstenar och det är en förutsättning att man förstår varandra. 

(Wedin, 2011, s.9,15). Detta innebär att man behöver ha ett gemensamt språk att utgå ifrån vilket 

byggs upp av omgivande kultur (samhället man lever i). Det är som lättast att ta till sig och utveckla 

ett språk de första levnadsåren eftersom det med bra språklig stimulans då sker mer automatiskt. 

Anknytningspersonernas inlevelseförmåga och intention att möta det lilla barnets signaler spelar stor 

roll för barnets utveckling inom de kognitiva, känslomässiga och sociala områdena (Lindö, 2007 

.s.17-18). Föräldrarna (eller den som har hand om barnet) överför sin kultur till barnet via språket.  Ju 

mer föräldern stimulerar barnet med alla dess sinnen samtidigt som pratstunden eller språkleken 

upplevs lustfull, ju mer deltar barnet och imiterar så småningom föräldern.  Om barnet inte får någon 

språklig stimulans av anknytningspersoner under de första åren påverkar det barnets möjligheter att 

lära sig språk, då man inte helt kan kompensera den språkliga grunden som läggs genom denna 

stimulans senare i livet.  

 

 Det är av stor vikt för barnets språkutveckling att det får höra talat språk under sina första levnadsår. 

Helst då genom samtal mellan den vuxna och barnet (Hwang & Nilsson, 2011, s.157-158). Detta är 

viktigt då utveckling och lärande sker i samspel med andra, i samverkan mellan miljön och i aktivitet 

och kommunikation mellan individer. Man kan därför hävda att till grund för all utveckling samt det 

lärande som sker i förskolan ligger ”kommunikation och språk”(Hildén, 2016, s.76). Toddlarna i 

förskolan kan både vara styrande och uttrycksfulla.  Det vi som pedagoger behöver stötta barnen i är 

att använda sig av olika kommunikationsmodeller varav ett av dessa är verbalt tal (ibid, s.77). 
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Forskning har visat att de dagliga rutinerna i förskolan är viktiga för toddlarnas kommunikation då 

de ofta använder dessa som utgångspunkt i kommunikationen med varandra (ibid, s.78).  

 

 Små barn behöver uppleva för att lära och det gäller även när de ska lära sig språk. Ju fler sinnen de 

får uppleva språket med desto bättre blir förutsättningarna till lärande. Genom att barnen får uppleva 

saker som att måla, sjunga, skapa, leka lekar, ha rörelse, rytmik etc. stimuleras deras språkutveckling 

(Niss & Söderström 1996, s.56). Pedagoger som arbetar med de yngsta åldrarna bör hela tiden sätta 

ord på det barnen gör och upplever (Niss & Söderström 1996, s.56; Hildén, 2016, s. 77)och en av 

anledningarna till detta är att barn behöver höra ett ord ca 50-60 gånger innan de kan bemästra det. 

Det är därför viktigt att vuxna i förskolan tolkar och sätter ord på vad barnen känner och på andra sätt 

ger uttryck för (Niss & Söderström 1996, s.56). Sven Strömqvist menar att barns ”språkutveckling är 

förankrad både i ett kognitivt och ett sociokulturellt sammanhang”. Han lyfter också fram att barns 

utvecklande av språk formas av biologiskt anordnade sätt att processa fakta samt omgivningens egna 

språkbruk och sätt att kommunicera. De barn som utvecklas normalt går igenom ungefär samma 

utvecklingsfaser. (2003 s.57). 

  

Vuxna behöver stötta både barn som ännu inte utvecklat något språk och barn som håller på att 

tillägna sig språket. Ett exempel på att stötta barnen är att sätta ord på det barnen gör och försöka 

tolka de verbala försök de gör att formulera ord och på så vis visa att vi förstår dem och samtidigt 

bygga vidare på deras upptäckter.  Nästa steg är när barnen kan koppla ihop det som sägs med dess 

betydelse. Detta bidrar till att barnen utvecklar en förståelse för att saker ändå finns kvar fast man inte 

ser dem, t.ex. att lampan hänger i taket och att mamma kommer tillbaka fast jag inte ser henne just 

nu.  Även i denna fas är det viktigt att bekräfta det barnet försöker förmedla och upplever t.ex. mamma 

jobbar, kommer sen (Lindgren & & Modin, 2011, s.12-13). Barnen börjar så småningom kategorisera 

orden de lärt sig t.ex. att hund och katt är djur och till gruppen djur finns det många som hör till med 

både likheter och skillnader sinsemellan (Lindgren & Modin, 2011, s.14). 

 

De första orden barnen lär sig säga är ofta något som har stor betydelse för dem. Barnen lär sig forma 

olika ljud med både vokaler och konsonanter i slutet av sitt första levnadsår. När barnet kommer på 

och kombinerar konsonant och vokal ma-ma-ma och pa-pa-pa är det viktigt att föräldrarna bekräftar 

barnet vilket hjälper dem att befästa ordet. Utvecklandet av ordförråd går ofta ganska långsamt. Från 

att ha lärt sig några få ord i 1,5-årsåldern har barn i 2-årsåldern ett ordförråd med ca 300 ord (Hwang 

& Nilsson, 2011, s.157-158). Orden barnen tillägnar sig under toddlaråldern är i huvudsak 

innehållsord och tillhör oftast ordklasserna substantiv och verb (Strömqvist, 2003, s.62-63) 
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Språkinlärningen är som tidigare nämnts situerad till den sociala kontext där den sker.  I olika kulturer 

socialiserar man barnen olika vilket bidrar till att barn har olika erfarenhet av interaktion och får då 

olika sätt att tillägnar sig språk (Wedin, 2011, s29). Som pedagog i förskolan är det viktigt att man 

känner till att olika kulturer har olika traditioner i hur barn tillägnar sig språk. Barn i en mångkulturell 

förskola har olika språkliga erfarenheter och kunskaper med sig vilket man som pedagog behöver ha 

förståelse för och inte lägga några värderingar i eftersom det lätt kan missgynna vissa barn (Wedin, 

2011, s.32-33). 

 

Studier visar att pedagoger i förskolan som arbetar med de allra yngsta lägger mest vikt vid att barnet 

ska få utveckla sin personlighet och sina sociala förmågor. Leken som arbetsform lyfts också fram 

eftersom olika ämneskunskaper kan läras in genom lek. Dock råder det delade meningar om alla 

läroplansmål kan och/eller ska anpassas till de yngsta barnen eller om man ska vänta med en del 

innehåll till barnen blir äldre (Jonsson, 2011, s. 94, 106). I studien redovisas också att pedagoger i 

förskolan lyfter fram trygghet som förutsättning för lärande (Jonsson, 2011, s. 94).  

 

Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson har i en studie om barns lek och hur den kan användas 

för att uppnå läroplanens mål kommit fram till att barns lek och lärande inte utmanas tillräckligt 

genom att de bara leker lekar som i pedagogens ögon anses goda. För att arbeta utifrån läroplanens 

mål krävs det att leken och lärandet integreras samt att läraren läser in barnens egna livsvärldar och 

har goda kunskaper om det som ska läras in (2006 s.203; 2007 s. 230). Läroplanen för förskolan lyfter 

fram sitt ansvar för barns språk på följande sätt:  

De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära 

sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga 

och estetiska. Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet 

öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter 

att olika språk och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet. 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan 

ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara 

barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. (...) Att skapa och kommunicera 

med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse 

liksom med hjälp av tal och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att 

främja barns utveckling och lärande (Skolverket 1998/2016,s.7). 

 

Något annat som Läroplanen för förskolan lägger stor vikt vid är att förskolan ska sträva efter att 

motverka traditionella könsmönster och könsroller. Det betyder att alla barn i förskolan oavsett kön 

ska få samma möjligheter att utforska samt ”utveckla förmågor och intressen utan begränsningar 

utifrån stereotypa könsroller”( Skolverket, 1998/2016, s.5).  
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Vygotskij menar att barn utvecklar sin språkliga förmåga i relationer med andra. Vygotskij ansåg att 

lära sig prata är att lära sig tänka. Genom språket blir tanken medveten (ref i Lindö 2009, s.33).  Tre 

steg i barns utveckling som Vygotskij lyfter fram är att barnet först är ganska omedvetet i 

interaktionen med andra. Men så småningom börjar barnet upptäcka och förstå att det med sitt 

agerande kan påverka sin omgivning. Som sista steg ”flyttar barnet in språket i sig själv” (ref i Lindö 

2009, s.33). 

 

För maximal utveckling behöver vuxna regelbundet ge barnen utmaningar som ligger på gränsen eller 

som är lite svårare än vad de klarat tidigare. Detta kallar Vygotskij den proximala utvecklingzonen 

(Smidt, 2010 s.117). Vygotskijs förklaring av när undervisning lyckas är när lärostoffet knyts an till 

något barnen redan har erfarenhet av, tänkt på eller på annat sätt tagit till sig och därför blir kapabel 

att gå framåt i sitt tänkande och problemlösande (Smidt, 2010, s.117). För att driva barnens utveckling 

framåt så bör man utmana dem genom något de redan har mött, men på gränsen av deras förmåga 

eller lite svårare för att utvecklingen ska fortgå. Att utveckla pedagogledda lekar när barnen behärskar 

innehållet utmanar dem att ta nästa steg i utvecklingen och är ett exempel på hur man kan få in 

progression i barnens lärande.  Progression är något som man även kan koppla till pedagogernas 

uppdrag enligt läroplanen då de hela tiden ska stimulera och utmana barnens utveckling (Skolverket, 

1998/2016) 

 

Alla forskare är inte överens om vilka som är de viktigaste faktorerna för språkinlärningen samt hur 

man ska göra för att få mer kunskap om språkutveckling. Forskningen kan delas in i tre olika teorier 

vilka benämns nativism, funktionalism och konnektionism. Till nativism tillhör de som anser att 

samspelet med omgivningen inte har en betydande roll i barnets språkutveckling eftersom de 

språkliga samspel barnen möter i sin omgivning anses innehålla för lite information för att det ska 

räcka för barns tillägnande av språk. Istället tror man i denna teori att barnet föds med sådana 

språkkunskaper så att det kan lära sig ett språk som är anpassat till sin omvärld (Strömqvist 2003, 

s.58). I funktionalismens teori är språket en viktig artefakt för kommunikation samt för att 

symbolisera innebörder. I denna teori anser man att ”språkutvecklingen drivs framåt av 

kommunikativa behov och utvecklingen består inte bara i att barnet lär sig nya ord och nya syntaktiska 

konstruktioner, utan lika mycket i att barnet modifierar och omorganiserar sin tidigare etablerade 

kunskap” (Strömqvist 2003, s.59). Samspelet barnet har med sin omgivning spelar här en central roll 

i dess uppbyggnad av sitt språkliga kunskapsbyggande. Den tredje teorin kallas för konnektionism 

vilket starkt tar avstånd från att barnet föds med kunskap om språk. Den teorin lyfter istället fram de 
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språkliga beteenden barnet möter i sin omvärld, vilken är full av innehållsrik information. Samspelet 

med denna information och barnets hjärnas process att behandla den mynnar ut i språkligt kunnande 

(Strömqvist 2003, s.59).  

 

4. Omvärldsanalys 

I detta kapitel kommer det redovisas vilka material som redan finns på marknaden, vad denna produkt 

är tänkt att tillföra, vilka avgränsningar som gjorts samt vilka problem som kan tänkas uppstå med 

produkten.  

    4.1 Marknadens utbud av pedagogiska material som stimulerar språk.  

4.1.1 Babblarna  

Babblarna är ett material utformat av Hatten förlag vilka i alla sina material/publikationer fokuserar 

på att göra språkinlärning lustfylld och rolig. Hatten förlag ger ut pedagogiska material som ofta har 

inriktningen tecken- och språkträning. Babblarna är ett material för de yngre barnen där det finns 

både böcker, spel, appar, figurer och handledning till pedagoger hur man kan använda sig av 

materialet. Materialet om babblarna är väldigt språkligt genomtänkt och ska träna språk utan att man 

tänker på det.  Babblarna är tänkta att träna barnen på att höra skillnad på olika språkljud (fonem) då 

de sex figurernas namn är utformade så att det svåraste språkljuden tränas eftersom namnen är ganska 

lika, Bibbi, Babba, Bobbo, Diddi, Dadda och Doddo.  Materialet var från början utformat för barn 

med Downs syndrom men det har visat sig att det är ett bra språkträningsmaterial även för toddlarna 

(Hildén, 2016, s.79-80). Materialet om babblarna har ett antal böcker som grund vilket gör att mycket 

av arbetet med babblarna brukar utgå från dessa böcker samt musikvideor och sånger om babblarna 

som är uppskattade att dansa till.  Babblarna kan träna barnen på språkljud men även på begrepp, 

propositioner, färg och form (ibid).  

4.1.2 Språklig träning med musik, rytmik, rörelse samt digitala lärprocesser.  

De produkter som var relevanta var produkter som tog upp hur man kan träna språk med hjälp av 

musik, rytmik och rörelse, digitala lärprocesser och lekar. Handboken Hur gör man? – att arbeta med 

ett strävansmål i förskolan med digitala lärarresurser som metod vilket är ett examensarbete av 

Alexandra Sellin och Sanna Hansson, ger förslag till pedagoger hur man kan träna språk med hjälp 

av digitala lärarresurser. Det finns även en bok som heter Musikspråka i förskolan - musik, rytmik 
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och rörelse av Mallo Vesterlund, i boken beskrivs hur man kan arbeta med musik, rytmik och rörelse 

för att lära språk(2012).  Båda böckerna är dock mer anpassade till de äldre förskolebarnen och/eller 

de första åren i grundskolan. 

4.1.3 Aktivitetskort som tränar språket  

 Det finns även ett material som består av aktivitetskort på vilka det står olika språktränande 

aktiviteter anpassade till barn i förskoleåldern som är utformade av Helena Hagström. Materialet hon 

har framställt består av 50 aktivitetskort kopplat till förskolans läroplan och på varje kort så står det 

mål, metoder samt tydliga instruktioner till pedagogerna i förskolan. Korten är sorterade i fyra 

områden: Språklig medvetenhet, Lyssna, tala och berätta, Skriftspråk, Symboler och ordförråd. 

4.1.4 Stimulera språk med rim, ramsor, lekar och sånger m.m. 

Det finns också ett antal böcker med språkstimulerande ramsor, lekar, rim och sånger t ex. Barns 

tidiga språkutveckling av Ulla Lindgren och Laila Molin (2011)samt språkglädje av Ann-Katrin 

Svensson (1995) Men dessa var mer uppbyggda som en sångbok och hade inget didaktiskt tänk eller 

ihopsatta aktiviteter. Carin Rydja (2006) har också gjort en bok vid namn Språklust i förskola och 

förskoleklass som innehåll en tio veckors planering med språktränande aktiviteter dag för dag, vilka 

man skulle kunna göra med barn i åldern 2-5 år.  

4.1.5 En förskolas utbud (TRAS)  

Jag har också besökt en förskola för att se vad för språktränande material som finns tillgängligt där 

som går att anpassa till barnen i en småbarnsgrupp. Det material jag hittade var även här en 

uppsättning med Babblarna men den verkade inte användas i småbarnsgruppen för tillfället då det 

stod i ett förråd. Jag fann även TRAS-materialet (tidig registrering av språkutveckling) vilket bestod 

av registreringsblad samt en handbok i hur man använder registreringsmaterialet. TRAS är dock inget 

språktränande material utan är till för att registrera varje enskilts barns kunskaper i språk och 

kommunikation. Det bör också tilläggas att TRAS-materialet är anpassat till barn mellan två och fem 

år. Jorgen Frost, Margareta Klepstad Faerevaag, Erna Horn och Unni Espenakk har framställt TRAS 

som är ett material för förskolan som ska hjälpa pedagoger i förskolan att registrera barnens språkliga 

förmåga för att främst hitta vad verksamheten behöver stödja barnen med för att de ska kunna utveckla 

sitt språk och få bättre förutsättningar att lära sig läsa och skriva senare (2013, s.17). 
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   4.2 Produktens legitimitet  

 

I min omvärldsanalys har jag kommit fram till att det finns ganska mycket kunskap om hur 

språkinlärning går till och att det finns olika sätt att stimulera den på t.ex. genom att musikspråka 

(Vesterlund, 2006) eller genom rim och ramsor (Svensson, 1995) . Men hur man ska bära sig åt 

konkret med de yngsta har jag inte hittat något om. Det jag hittar där man beskriver språktränande 

aktiviteter har varit anpassade till de äldre barnen i förskolan och har handlat mycket om att leka med 

ord genom ramsor eller genom att utgå från sagor och böcker.  Först behöver man dock ha ord att 

utgå ifrån vilket min produkt ska försöka bidra till eftersom den är utformad för att träna och stimulera 

de yngstas ordförråd. Det konkreta material jag stött på som är anpassat till de yngsta barnen är 

Babblarna vilket ofta utgår från sagorna/böckerna om figurerna.  

 

Jag ser därför att det finns ett behov i dagens förskola att lätt få tillgång till en produkt som ger 

inspiration och didaktiska råd hur man i pedagogledda aktiviteter kan använda sig av populära 

småbarnslekar som grund för att sedan utveckla dessa med fokus på att stimulera barnens bildande 

av ordförråd.  Lekarna hjälper till att fånga barnens intresse samtidigt som du som vuxen med ett 

medvetet förhållningsätt kan utmana barnens begreppsförståelse och ge fler ord att bemästra,  vilket 

möjliggör ett lustfyllt lärande vilket är förskolans uppdrag enligt förskolans läroplan (Skolverket 

1998/2016, s.9).  

 

En annan aspekt som gör min produkt lättillgänglig och lätt att använda är att det inte behövs köpas 

in några dyra material för att möjliggöra arbetet med språk. Det material man behöver kan man enkelt 

skapa själv men det mesta finns redan på förskolan att bara samla ihop. Lekarna i handboken kan man 

lätt anpassa till ett rådande tema vilket också kan göra det lättare att få den röda tråden man ofta 

eftersträvar i den pedagogiska verksamheten.  Eftersom det är populära lekar denna didaktiska 

handbok utgår ifrån som många redan kan ramarna för, är det lättare för pedagogerna att fokusera på 

det som är viktigt för den språkliga träningen. Detta gör pedagoger mer bekväma att hämta aktiviteter 

ur handboken då det inte krävs så mycket planering från deras sida. Pedagogerna behöver endast 

anpassa aktiviteterna till sin aktuella barngrupp samt skapa medvetenheten för dessa genom att i 

huvudet kunna svara på de didaktiska frågorna: Vad ska genomföras? Hur ska man gå till väga? 

Varför ska man göra aktiviteten? När och var ska aktiviteten genomföras? Med vilka barn?  
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    4.3 Avgränsningar  

Målgruppen är förskolans personal som arbetar med de yngre barnen och innehållet handlar då om 

hur man kan arbeta med ett och tvååringar inom min valda kontext.  Varför valet föll på de yngsta 

barnen i förskolan är för att deras lärande ofta kommer i skymundan eftersom de kräver mycket 

omsorg. Självklart sker lärande i verksamheten hela tiden och även i omsorgen, men i min produkt 

vill jag fokusera på den planerade pedagogiska verksamheten och hur man där kan främja barns 

lärande. Ett annat skäl som bidrog till att jag valde de yngre förskolebarnen (1-2 åringar) var för att 

jag anser vi fått alldeles för lite kunskap om hur man pedagogiskt kan arbeta med de yngsta barnen i 

förskolan. De börjar nämligen i toddlaråldern tillägna sig och utveckla sitt språk väldigt mycket och 

det gjorde att jag valde att fokusera på språkutveckling i min produkt.  Eftersom språket är en viktig 

del i vårt rådande samhälle är det betydelsefullt att barnen redan i förskolan får bästa möjliga 

förutsättningar att utveckla ett rikt och nyanserat språk eftersom det ger dem bättre förutsättningar att 

klara sig i samhället som vuxna. Det ger dem även bättre möjligheter till lärande i stort eftersom 

språket är grunden till att ytterligare lärande kan skapas.  

 

För att göra produkten mer hanterbar har jag valt att avgränsa mig ytterligare eftersom 

språkutveckling består av så många delar. Den del av språket som jag valt att fokusera på är att 

stimulera/träna barnens tillägnande/utveckling av ordförråd och begreppsförståelse med fokus på 

substantiv och verb eftersom det är främst de ordklasser som barn tar till sig ord ifrån i toddlaråldern 

(Strömqvist, 2003, s.62-63).  

 

Jag valde att utveckla redan kända småbarnslekar med fokus på att stimulera barnens ordförråd.  

Genom att hitta variation i lekarna tränar man begrepp samtidigt som både barn och pedagoger känner 

sig trygga i de redan välkända ramarna. Mina tankar var först att utgå från flera olika estetiska 

uttrycksätt men insåg ganska snabbt att risken då blev att man tappade fokus på ordförrådsstimulering 

och att boken då bara skulle ses som en samling aktiviteter inom de estetiska uttrycksätten.  

 

Det mål i förskolans läroplan som alla aktiviteter i handboken utgår ifrån är: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp 

samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 

kommunicera med andra (Skolverket 1998/2016, s.10) 

 

För att förenkla detta har målet ovan brutits ner till mindre delar, där en del valts ut som fokus: Barnen 

ska få utveckla ordförråd och begrepp.  
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   4.4 Problemområden  

  

Handboken är en aktuell produkt just nu då den är anpassad för att uppnå mål från förskolans läroplan 

(Skolverket, 1998/2016) samt använder sig av lekar som redan används vilket gör den extra tillgänglig 

för pedagoger i förskolan eftersom de till viss del är bekanta med innehållet. Man kan dock inte 

förutspå vad man kommer fram till i framtida forskning om hur barn lär sig språk så det är ovisst hur 

länge handboken kommer innehålla relevanta kunskaper och förhållningsätt.  

 

Eftersom alla barn och barngrupper har olika behov och förutsättningar kan man inte använda 

aktiviteterna i handboken rakt av utan behöver anpassa dem till sin aktuella barngrupp. Man behöver 

också anpassa den som pedagog till sitt ledarskap och sin person vilket kräver medvetenhet hos de 

som tänker använda den.  

 

 

5. Inför produktutformningen 

Jag ville göra en produkt med fokus på de yngsta barnen i förskolan. Hur den sedan skulle utformas 

bestämdes efter att jag gjort en omvärldsanalys och sökt litteratur, artiklar och uppsatser kopplade 

till min valda åldersgrupp.  En handbok till pedagoger i förskolan bestämde jag att det skulle det bli 

men val av fokus blev en rätt lång process. Ämnena den skulle behandla avgränsades relativt 

snabbt. Ämnena var språk som huvudfokus och estetiska uttrycksätt som medel och jag började 

samla aktiviteter anpassade till toddlarna. Jag gjorde även om några aktiviteter anpassade till äldre 

barn för att de skulle bli lärorika och genomförbara även för de yngre barnen. Därefter samlade jag 

ihop mer forskning inriktade på språket som jag valt som huvudämne. Till slut stod valet klart: En 

didaktisk handbok för pedagoger i förskolan som ska ge inspiration och verktyg för hur man kan 

använda redan populära småbarnslekar som utgångspunkt för att utveckla toddlarnas ordförråd och 

begreppsförståelse med fokus på ordklasserna substantiv och verb.  

 

 Läroplanen för förskolan användes under hela min avgränsningsprocess då jag hela tiden hade som 

tanke att den skulle ha en del av läroplanens mål/innehåll som utgångspunkt. Även bland läroplanens 

strävansmål fick jag dock avgränsa mig då vi har en tidsram för arbetet som är begränsad.  Först blev 

avgränsningen strävansmålen som behandlar språket och estetiska uttrycksätt, vilket sedan inriktades 

på ett par mål för att slutligen bli en del av ett strävansmål.  



 

14 

 

5.1 Tidsplan   

Vecka  Moment  

40  Söka och läsa litteratur för att få en grundkunskap om ämnet. 

41  Formulera syfte och göra en omvärldsanalys 

42 Hitta och sammanställa delen om tidigare forskning till både rapport och produkt, 

Arbeta fram en struktur för produkten  

43  Produktframställning: hitta och välja ut lekar, utveckla lekarna, börja skriva in lekarna 

och utvecklingsstegen på datorn  

44 Produktframställning: lägga in alla lekar, fixa layouten, färdigställa produktens olika 

delar.  

45  Lämna produkten för utvärdering, beskriva genomförandeprocessen för skapandet av 

produkten i rapporten. Börja skapa bilder till produkten 

46 Sammanställa och sammanfatta utvärdering, ändringar efter utvärderingen av 

produkten. Skriva diskussion, måla färdigt bilderna, färdigställa produkt och rapport.   

47 Inlämning  

 

Som komplement till denna tidsplan skrevs varje dag en dagbok på vad som gjorts och vad man bör 

börja med nästa dag för att följa upp tidsplanen.  

 

6. Tillvägagångsätt  

    6.1 Struktur och innehåll  

Det första som gjordes var att bestämma produktens utformning, struktur och innehåll. De inledande 

delarna i produkten planerades som en inledning som förklarar handbokens syfte, grundläggande 

kunskap om toddlares språkutveckling och vad som krävs av pedagogen för att ha styrda lärorika och 

lustfyllda aktiviteter med de yngsta i förskolan.  Vilka metoder och verktyg man kan ta hjälp av för 

att väcka barnens intresse och nyfikenhet är en nyckel till att lyckas skapa lärandesituationer i grupp 

med toddlare vilket gjorde att detta också behövde lyftas i början av produkten. Det centrala i 

handboken skulle dock vara de olika populära lekarna jag skulle välja ut och varianterna av dem som 

jag senare skulle skapa. 

 

Nästa steg blev att välja ut aktiviteterna jag ville ha med i handboken. De fyra klassiska 

småbarnslekarna Gubben i lådan, Hunden och benet, Spindelmor samt Kims lek var lekar som snabbt 

tog en plats eftersom de uppfyllde kriterierna jag satt upp. Kriterierna var att leken skulle fungera att 

göras med barn i toddlaråldern, att det är en aktivitet där flera barn kan/behöver delta, att det finns 

eller går att införa mycket verbal kommunikation i leken, att den går att genomföra själv, som ensam 

pedagog med en mindre grupp barn samt att den kan uppfattas som rolig och spännande för toddlare. 

Jag kom fram till dessa kriterier genom att reflektera över mitt syfte med lekarna samt genom att 
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granska de lekar jag redan valt ut och hitta gemensamma egenskaper hos dem. Jag valde ut några 

lekar (Mata monstret och Gungeligung) då jag kunde konstatera att de uppfyllde samtliga kriterier 

eftersom jag tidigare har erfarenheter av att ha genomfört dessa med barn i den aktuella åldern. Tre 

av lekarna jag valt ut var anpassade till äldre barn. Detta skapade en osäkerhet på om de skulle kunna 

nå upp till mina kriterier ifall jag förenklade dessa lekar. För att komma vidare i mitt arbete tog jag 

kontakt med en förskola jag vikarierat på och lånade en liten grupp på tre barn att prova lekarna på. 

Barnen som deltog i lekarna var mellan 1,5 år och 2,5 år gamla och lekarna jag testade var Para ihop, 

Den magiska påsen och Byta prick. Jag genomförde lekarna i en förskola för att jag skulle få en bättre 

bild av vad barn i den aktuella åldern ungefär klarar. Jag är medveten om att alla grupper och barn är 

olika men känslan jag fick var att det gick att genomföra lekarna i de yngre åldrarna när man 

anpassade dem till barnens erfarenheter och intressen.  

 

Efter att ha prövat lekarna jag var osäker på, valde jag ut nio lekar som jag ville ha med i min handbok. 

Jag konstaterade att jag hade plats och möjlighet att lägga till en till lek utöver de jag valt ut om jag 

kom på någon som uppfyllde de kriterier jag satt upp, men tyckte dock att nio var tillräckligt då jag 

planerade att ha flera varianter av varje lek. För att strukturera upp lekarna och kartlägga vilka 

utvecklingsvarianter jag hade på varje lek, gjorde jag en sammanställning på ett stort papper där jag 

skrev lekarnas namn var för sig. Där skrev jag även förslag på utvecklingsvarianter på varje lek för 

att få en översikt. Detta krävde reflektion då jag ville skapa förutsättningar för progression i barnens 

lärande i de olika utvecklingsstegen av varje lek. Dessa förutsättningar skapades då jag såg till att för 

varje utvecklingssteg blev leken lite mer utmanande i det språkliga inslaget. På sammanställningen 

fanns även markeringar efter varje variant av lekarna utifrån vilken typ av ord de tränade, som röd 

för substantiv och blå för verb vilket gav en bra överblick vad de olika lekarna tränade. I 

sammanställningen försökte jag hitta olika sätt att kategorisera lekarna, men hittade ingen bra 

indelning. Handboken som totalt ska innehålla nio lekar där varje lek kommer ta upp ca fyra sidor 

vardera fick därför ingen indelning då varje lek blev som ett kapitel i sig (sammanställningen finns i 

bilaga 2). 

   6.2 Handbokens skapande 

När jag kommit på ett antal varianter av varje lek började jag strukturera upp ett dokument i Microsoft 

Publisher där jag ville formatera min handbok. Jag valde att sidorna skulle vara i A5 format och skrev 

in alla rubriker på separata sidor i boken. När det var klart började jag med att arbeta fram en struktur 

för hur lekarna skulle vara uppbyggda i boken och började sedan att skriva in lekarna en efter en.  Att 
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lägga in lekarna och formulera instruktioner var lite svårt till en början innan man hittade hur man 

skulle skriva så att den språkliga träningen kom i fokus. Trots att man hade en utarbetad struktur att 

skriva in de olika lekarna i och hittat hur man skulle skriva instruktioner tog det mycket tid och energi 

att skriva in lekarna i boken. Att jag hela tiden reflekterade över hur jag la upp de olika varianterna 

för att både fånga barnens intresse och stimulera ordförråd var en bidragande orsak till detta. Jag 

reflekterade också över hur jag skriftligt skulle formulera mig för att andra skulle förstå hur jag tänkt 

att man ska gå till väga utan att det blir för mycket text.  

 

Då alla lekarna och dess varianter var inskrivna kom jag fram till att jag även ville ge lite råd på hur 

man på sångstund och sagoberättande kan göra för att även där stimulera barnens utveckling av 

ordförråd och begreppsförståelse. Därför valde jag att lägga till dessa råd på tre sidor i slutet av 

handboken. Dessa valde jag att inte skriva som lekarna eftersom jag ansåg att dessa var mer allmänna 

råd hur man kan få in mer stimulering av barnens ordförrådsutveckling i oftast redan befintliga 

situationer/aktiviteter i förskolan. 

 

När aktiviteterna och tipsen var inskrivna började jag skriva ett utkast på inledningen. Utifrån utkastet 

diskuterade jag med min handledare hur man kunde lägga upp inledningen och vilka delar som är 

viktiga för produkten att ha med. Jag arbetade sedan med sidorna om hur man kan gå tillväga för att 

fånga toddlares uppmärksamhet, centrala begrepp och som tydliggör hur strukturen för aktiviteterna 

är upplagd.  Jag ändrade även överskrifter på vissa rutor på ”leksidorna” för att det skulle bli tydligare 

och bättre beskriva det rutorna faktiskt innehåller.   

 

Därefter skrev jag ut och satt ihop häften av utkastet på produkten för att lämna till personal på två 

olika förskoleavdelningar med barn i åldern 1-2 för utvärdering. Till utvärderingen formulerade jag 

en enkel enkät med fem frågor om produktens utformning, innehåll, anpassning till målgruppen, 

något de saknar och om de skulle kunna tänka sig att använda sig av handboken i verksamheten.  Det 

som saknades i utkastet till handboken var bilder och sidornas indelning. Faktasidan om 

språkutveckling var inte klar. Det var inte av så stor betydelse att några delar inte var klara då det var 

lekarna och upplägget som skulle utvärderas. Efter att jag fått tillbaka utvärderingen så ändrade jag 

den rekommenderande åldern på vissa lekar och gjorde även klart inledningen och faktasidorna. I 

dessa sidor fokuserade jag på att försöka skapa tyngd i produkten samtidigt som informationen skulle 

vara lätt att ta till sig.   
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Bilderna målade jag kontinuerligt under de sista veckorna av perioden. Det sista var att måla i 

konturerna på bilderna och scanna in bilderna på datorn för att sedan kunna infoga dem i boken. För 

att sedan se hur handboken blev i sin helhet skrevs den ut och lästes igenom grundligt, för att hitta 

språkfel eller om man missat att få kontinuitet i boken. Boken sparades som en PDF-fil för att undvika 

att programmet skulle flytta några rutor eller bilder då den var färdigredigerad. 

6.3 Design 

När det var dags att välja teckensnitt för boken provade jag lite olika som fanns i programmet 

Microsoft Publisher och beslutade mig för att använda mig av teckensnittet Footlight MT Light på 

brödtexten och Cooper Black på rubriker då de var snygga samtidigt som det var en skön text för 

ögonen att läsa.  För att tydliggöra viktiga ord och beskrivningar har jag valt att markera dessa med 

fet text och även rödmarkera substantiv och blåmarkera verb för att läsaren lätt ska kunna urskilja 

vilka ord i instruktionerna som är dessa ordklasser som man ska tänka på att betona extra i arbetet 

med barnen.  

  

De olika små rubrikerna/ delarna under varje lek har jag valt att göra rutor runt i olika färger. Detta 

gjordes för att markera vilken text som är instruktion och vilken text som är annat att tänka t ex. 

förberedelser. Att jag valde att markera rutorna med en enkel ram runt i olika färger kom av att det 

är en snygg utformning med rutor och gärna lite färg samt att det skulle bli enkelt för läsaren att 

hitta strukturen i min bok. Färgerna jag använt mig av runt rutorna är gult, blå, orange, grå i tydliga 

nyanser som passar bra ihop.  På några rutor har jag även lagt fyllning i en ljusare toning inuti i 

färgerna orange och gul då dessa rutor ska ha ett annat innehåll som t ex. sångtexter och mer 

allmänna tips.   

 

Vad jag skulle ha för bilder i min produkt var något jag behövde fundera på länge, då jag övervägde 

hur jag kunde gå tillväga i de olika alternativen jag valde mellan. Det alternativ jag övervägde var att 

kontakta en förskola och där be några vårdnadshavare om tillstånd att ta kort på deras barn när de 

deltog i lekarna i min handbok, leta bland privata fotografier efter bilder som skulle kunna passa in, 

besöka en förskola och bara ta kort på materialet man behöver/kan använda i de olika lekarna eller 

att teckna bilderna själv på ett enkelt sätt.  Att ta kort på barn på förskolan och då få vårdnadshavares 

tillstånd var den idé jag strök först eftersom det skulle ta alldeles för mycket tid från mig.  När jag 

tittade bland privata foton var det väldigt svårt att hitta bilder som skulle kunna symbolisera lekarna 

vilket gjorde att jag fick ta bort det alternativet också. Att bara ha bilder på materialet skulle vara 



 

18 

 

livlöst och tråkigt. Jag började därför överväga att teckna bilderna själv och beroende på hur 

tecknandet gick eventuellt blanda tecknade bilder med fotografier på material.  

 

Den tänkta designen på bilderna jag planerade att teckna själv var främst att det skulle vara enkla men 

talande bilder och att människorna på bilderna skulle vara könlösa för jag inte skulle bygga på några 

könsnormer i bilderna. Något jag också ville vara noga med i bilderna jag målar var att vi ser olika ut 

och kan ha olika hudfärg så att blanda hudfärg på figurerna för det är ingen hudfärg som ska ses som 

den vanliga. Ett medvetet val var också att inte utforma något ansikte eller hår på gubbarna eftersom 

det ofta gör att de könskodas. En annan aspekt som gjorde att jag valde bort att måla ansikten på de 

små figurerna var att det inte har någon betydelse för bildens budskap och att bilden inte ska ha för 

många små detaljer  

6.4 Format  

 Jag har valt att formatera min handbok i A5-format då det är en bra storlek för en bok av detta slag 

då den inte blir för klumpig att använda.  Programmet jag valt att skapa sidorna i är i Microsofts 

Publisher då det var det enda program man kunde ställa in A5-format på direkt i programmet. De 

program jag testat men som inte hade denna funktion var Microsoft Word och Google Documents. 

Boken skrevs ut för utvärdering i häftesform men när den är utvärderad och bedömd ska den tryckas 

upp för eget bruk som bunden bok i några exemplar samt eventuellt läggas ut som PDF-fil på internet 

för att förskolepedagoger lätt ska kunna komma åt aktiviteterna. 

6.5 Resultat  

Resultatet blev en didaktisk handbok på 54 sidor som skrivs ut och utformas som ett häfte.  

Handboken innehåller nio lekar med två till fyra olika varianter utöver originalleken.  Instruktionerna 

är skrivna i punktform likväl som rutorna om vad leken tränar och vad man ska tänka på i sitt 

ledarskap för att möjliggöra språkutveckling.  Rutorna med mer allmänna tips samt inledning, 

faktatext och sidorna med information om begreppsträning vid sång och saga är skrivna i mer löpande 

text. Bilderna i boken är egenproducerade. 
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7  Utvärdering  

För att utvärdera min produkt lämnade jag ett utkast av handboken till pedagoger som arbetar med 

toddlare på förskola tillsammans med en enkät där pedagogerna fick fylla i vad de ansåg om 

handboken. Frågorna i enkäten skulle hjälpa till att ta reda på hur produktens utformning upplevdes, 

om aktiviteterna kändes anpassade till den tänkta målgruppen, om handbokens innehåll är relevant 

för förskolans verksamhet, om det saknas något i handboken samt om pedagogerna skulle kunna 

tänka sig att använda handboken i sitt arbete med barnen. Det var ett medvetet val att använda mig 

av en stor förskola i Visby som har två avdelningar i åldersgruppen produkten är anpassad efter. Sex 

pedagoger blev tillfrågade varav fyra ställde upp på att utvärdera produkten. Utbildningsnivån på 

pedagogerna var tre förskollärare och en barnskötare. Pedagogerna gav jag namnen Pedagog C, 

Pedagog G, Pedagog J och Pedagog P i sammanställningen av enkätsvaren.  

7.1  Etiska överväganden 

För att min utvärdering ska vara etisk försvarbar har jag tagit hjälp av Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer för att skydda mina uppgiftslämnare vilket konfidentialitetskravet tar upp 

(2010 s.7).   Jag har även varit noga med att de som deltar i utvärderingen fått information om vad 

deras medverkan kommer användas till och varför jag utförde utvärderingen vilket 

informationskravet kräver(2010. s.12) Samtyckeskravet tar upp att deltagarna i utvärderingen själva 

har rätt att bestämma över sin medverkan vilket jag anser att pedagogerna i utvärderingen av min 

produkt hade(2010, s.9).  Nyttjandekravet tar upp att det insamlade uppgifterna endast får användas 

till forskningsändamål är ett krav jag inte lagt så stor vikt vid då utvärderingen jag gjorde inte 

innehåller några personliga uppgifter (2010, s.14). Dock ska min utvärdering endast användas i 

forskningsändamål så därför anser jag att den uppfyller även det sista kravet. 

7.2 Sammanställning av enkätsvaren  

På frågan hur pedagogerna upplever handbokens utformning blev det mycket skilda svar. Pedagog C 

och pedagog P skrev att handboken upplevdes lättläst, tydligt samt trevlig. Pedagog J och pedagog G 

upplevde den som tunn och ofärdig. Dock har alla pedagoger upplevt att utformningen är tydlig.  
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Om aktiviteterna känns anpassade till målgruppen svarade Pedagog J att hen ansåg att de flesta var 

det, men att vissa verkade för svåra, t ex, Para ihop. Lekarna med spring i var pedagog G och J rädda 

för att de skulle skapa kaos i många barngrupper i den tänkta åldern. Pedagogerna C, P och J lyfter 

även att det är pedagogens jobb att anpassa lekarna till sin barngrupp eftersom alla barngrupper är 

olika. ”Man kan ofta i stunden anpassa en lek till de barn som deltar om man använder sin kreativitet. 

Det kanske inte blir precis som man tänkt sig, men det kan bli lärorikt ändå om man har roligt!” 

(Pedagog C). Pedagogerna var i övrigt överens om att aktiviteterna är anpassade till den tänkta åldern. 

  

På frågan om handbokens innehåll är relevant för förskolans verksamhet verkar alla pedagoger 

överens om att den är det. ”Det är lekar som är väl prövade och som barn gillar” (Pedagog P).  

Pedagog J kommenterade också att hen trodde att de flesta pedagoger i förskolan kan allt som finns i 

boken.  ”Det är viktigt att leka, det är viktigt att barnen får samspela i grupp under en vuxens ledning. 

Man kan aldrig få för många tips på bra konkreta lekar. Kanske kan denna handbok få även de 

pedagoger som känner sig osäkra när det gäller att leka med barnen att våga göra detta mer”( Pedagog 

C). 

 

På frågan om något saknades i boken blev det skilda svar, Pedagog J efterfrågade mer förankring till 

forskning och läroplanen.  Pedagog G saknade att få en aha-upplevelse när hen tittade i handboken. 

Det påpekades också att noter till sångerna var något som saknades och eventuellt lekar som kan 

göras utomhus (Pedagog C).  

 

På frågan om pedagogerna skulle kunna tänka sig att använda handboken som stöd och inspiration i 

sitt arbete med språk med toddlarna svarar pedagog G att hen kanske skulle göra det vid idétorka, då 

boken kan ge inspiration.  Pedagog J svarade att hen skulle kunna tänka sig att använda handboken 

om den hade mer förankring till forskning och förskolans läroplan.  Pedagog C ” ja det skulle jag, du 

tar upp hur lekarna kan utvecklas vilket är jättebra när planeringstiden är alldeles för kort! Bra konkret 

information på ett litet kick!”. Pedagog P såg handboken som en bra inspiration till hur man kan 

utveckla de traditionella lekarna som barnen gillar.  

 

I utvärderingen kom det också fram många undringar om de delar som inte hunnit bli färdiga, t.ex. 

rutorna där jag skulle lägga in bilder vilket jag inte hade hunnit göra i ordning innan, samt att det 

saknades förankring vilket beror på att jag inte hade fått till faktasidorna fullt ut innan jag lämnade ut 

boken för utvärdering.  
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7.3 Sammanfattning och reflektion 

Efter att ha tagit del av pedagogernas utvärdering av handboken fanns det mycket att reflektera över 

och ta ställning till för att få fram handbokens budskap i produkten.  Påståendet där pedagogen hävdar 

att de flesta pedagoger kan det som boken tar upp fick mig att verkligen fundera på produktens 

innehåll och mina egna erfarenheter av detta. Jag har erfarit att många pedagoger sätter ord på det 

barnen gör men att de kanske inte har en medveten tanke på varför man gör det utan har istället 

uppfattat det mer som något de sett andra göra och kopierat det som ett sätt att möta barn på.  Det kan 

också vara lekarna i handboken som är något pedagogen redan kan. Men jag har inte sett speciellt 

många pedagoger under min VFU eller då jag jobbat på förskola, som hittar på varianter på lekarna 

för att träna barnens förmågor ytterligare.  Det man också kan börja fundera på är om denna pedagog 

som ansåg att det inte var något nytt i handboken, upplever den så för att jag beskrivit dennes sätt att 

arbeta och hen då utgår från att de flesta andra också känner till det sättet att arbeta. Möjligtvis fångade 

inte delarna med utvecklingar pedagogens intresse/uppmärksamhet när hen läste handboken och 

upplevde därför själva grundlekarna som är kända för de flesta som mest intressant. 

 

I utvärderingen framkom också att vissa lekar kändes för svåra för toddlare. Detta kan ju vara för att 

man inte har provat eller har erfarenheter av att liknande aktiviteter inte har fungerat med den berörda 

åldern.   En annan pedagog anser dock att lekarna är väl anpassade till åldersgruppen men att man 

alltid behöver anpassa aktiviteten efter barngruppen. Vissa lekar var jag även skeptisk till om det 

fungerade med så små barn men efter att ha provat med barn i den aktuella åldern på en förskola kom 

jag fram till att det gick hur bra som helst bara man anpassade innehållet till deras nivå.  Att anpassa 

innehållet till barnens behov och intressen är något som förskolans läroplan betonar (Skolverket 

1998/2016, s.6-7). Att även våga hitta på saker med de små barnen och se dem som kompetenta är 

väldigt centralt i förskolans verksamhet (ibid s.6).  

 

 Kommentarerna om att handboken inte kändes förankrad i forskning och läroplanen kan bero på att 

det var dessa sidor som inte var helt färdiga. Det är även ett medvetet val att skriva ut mer specifika 

kortare mål vid varje lek vilka tar upp områden läroplansmålen behandlar. Läroplansmålen blir så 

långa och tar så mycket plats om man hela tiden ska upprepa dessa i sin helhet. Eftersom man som 

pedagog i förskolan bör vara väl inläst på läroplanens strävansmål så kan man lätt koppla de mer 

kortfattat formulerande färdigheterna som står under rubriken ”leken tränar” till strävansmålen. För 

att tydliggöra detta i produkten så ska det även förtydligas i början av boken där innehållet i de olika 

rutorna beskrivs. 
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8 Diskussion 

Hur mycket av läroplanen man kan och ska anpassa till de yngsta barnen i förskolan råder det delade 

meningar om bland pedagogerna visar Jonsson i sin studie.  En del pedagoger i studien hade tyckt att 

man kan/bör vänta med vissa delar i läroplanen till barnen blir äldre (Jonsson 2011,s. 94,106).  Dessa 

åsikter kan man diskutera eftersom läroplanen för förskolan är ett styrdokument som man måste följa 

i förskolan och att då vänta med visst innehåll kan ses som att man bryter mot denna. Men självklart 

fungerar inte samma aktiviteter för alla åldrar i förskolan för att stimulera samma mål utan aktiviteter 

måste utformas både efter barnens mognad och lämpligt innehåll som kan vara av intresse hos de 

specifika barnen. Därför krävs det både kreativitet, ämneskunskaper samt didaktisk och innehållslig 

medvetenhet.  Några som också betonar detta är Johansson och Pramling Samuelsson som betonar 

att läraren måste vara aktiv och integrera lek och lärande för att läroplanens mål ska uppnås. 

Pedagogerna behöver för att lyckas med detta ta tillvara på barnens egna livsvärldar samt ha goda 

kunskaper om det som ska läras in (2006 s.203; 2007 s. 230). Genom att skapa bilder där figurerna 

är könlösa är tanken att symbolisera att barns könstillhörighet oftast är irrelevant då man ska leka 

pedagogledda lekar. Genom att vara medveten om detta hjälper vi till att motverka stereotypa 

könsroller i förskolan vilket är ett uppdrag förskolan har enligt förskolans läroplan (Skolverket 

1998/2016, s.5).  

 

 Eftersom vi har så många strävansmål i läroplanen för förskolan kan det bli att man fokuserar på 

olika aktiviteter för att få in alla mål, istället för att utgå från några få aktiviteter som barnen gillar. 

Om man utvecklar dessa så tränar vi många av målen samtidigt som barnen känner sig trygga i 

rutinerna och ramarna på lekarna. Forskning har visat att de dagliga rutinerna i förskolan är viktiga 

för toddlarnas kommunikation då de ofta använder dessa som utgångspunkt i kommunikationen med 

varandra (Hildén, 2016, s.78). Den didaktiska handboken som i detta arbete skapats utgår från ett 

specifikt läroplanmål för att lägga fokus på språket.  Utvecklingen av ordförråd är en viktig pusselbit 

för att lära sig kommunicera genom verbalt tal, vilket är något vi är i stort behov av för att förstå 

världen omkring oss (Bjare och Liberg 2003,s.18). Men i instruktionerna till varje lek finns det 

exempel på fler områden leken tränar vilka man kan koppla till andra strävansmål i läroplanen vilket 

gör att man genom leken interagerar olika typer av lärande.  

 

Många forskare betonar att barnet tar till sig språk i samspel med sin omgivning (Hildén, 2016, s.76; 

Strömqvist 2003 s.57) och de tar även upp att det är viktigt att vuxna sätter ord på det barnen gör och 
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känner, så att barnen så småningom ska kunna koppla ihop ord med saker och känslor (Niss & 

Söderström, 1996, s.56;). Men ingen av litteraturen eller produkterna jag hittat tar upp något om att 

använda sig av pedagogledda aktiviteter i förskolan för att främja det yngsta barnens språkliga 

utveckling. Detta kanske kan användas som metod med de stora barngrupper som det är i förskolan 

idag. För att hinna med att stimulera alla barns språk genom att t ex sätta ord på det de gör eller 

bekräfta deras försök till kommunikation kan styrda aktiviteter kanske vara ett bra komplement då 

man som pedagog omöjligt kan hinna med att följa varje barn och där stimulera deras språk.  Något 

mer man kan fråga sig är om det är något i förskolekulturen som säger att pedagogstyrda aktiviteter 

inte ska användas för mycket på de mindre barnen eller om det kan vara så att de yngre barnen kräver 

mer omvårdnad och därför tappar man lite av fokusen på lärandet. Det finns många frågor och 

funderingar om varför det finns så lite forskning om det pedagogiska arbetet med de yngsta barnen i 

förskolan. Men jag hoppas att mer fokus snart kommer läggas på de yngsta barnens lärande i 

förskolan, eftersom barn behöver uppleva på olika sätt för att lära, vilket även gäller lärandet av språk 

(Niss & Söderberg 1996, s.56). För att barnen ska få möjlighet att uppleva behöver vi vuxna 

presentera och ge dem möjlighet att delta i olika typer av aktiviteter och detta kan kanske produkten 

inspirera till. 

  

 

9. Vidare forskning  

Om och hur barns tillägnande/utveckling av språk under de första åren i förskolan påverkar deras 

fortsatta språkutveckling samt kommunikativa förmåga senare i livet, är något som skulle vara 

intressant att undersöka för att få veta vilken betydelse stimuleringen av språket har. 

 

 Något som man också kan forska vidare på vilket har väckt funderingar i detta arbete är hur man kan 

föra in mer lärande i toddlarnas vardag samt om pedagogstyrda aktiviteter behövs även bland de små 

barnen för att berika deras lärande och utveckling då det kan vara svårt att bekräfta alla barn och 

hjälpa dem vidare i den fria leken.  

 

Något annat som skulle vara spännande att undersöka vidare är hur de stora barngrupperna påverkar 

de mindre barnens utveckling. Vilken lärandepotential finns i förskolan om det inte är så många barn 

per pedagog? Tänk om pedagogerna hela tiden hann fånga barnens fokus och bekräfta deras 

upptäckter samt hjälpa dem vidare i deras utforskande och lärande.  
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 Bilagor  

 Bilaga 1.  

Enkät för utvärdering av produkten (utkast): utveckla 
ordförråd hos toddlarna- en didaktisk handbok med 
populära småbarnslekar som utgångspunkt.   

 

        

Hur upplever du att handbokens utformning? (upplägg, design) 

 

Anser du att aktiviteterna känns anpassade till den tänkta målgruppen? ( Varför/ varför inte?) 

Är handbokens innehåll relevant för förskolans verksamhet? (på vilket sätt eller varför inte?) 

Är det något du saknar i handboken? 

Skulle du kunna tänka dig att använda denna handbok som stöd och inspiration för att arbeta med 

språk med det yngsta barnen? Motivera gärna.  
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Bilaga 2: Sammanställning av lekar  
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10.3 Bilaga 3: Delar av produkten 
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