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Sammanfattning 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka ett urval vetenskapliga artiklar om förskolebarns 

minnesfunktioner när de lär sig språk. Samtliga artiklar är från USA. Metoden är en diskursanalys av 

tolv vetenskapliga artiklar med förskolebarn som ingår i språkliga aktiviteter. Studien använder sig av 

en analysmetod som diskursteoretikerna Laclau och Mouffe förespråkar. Denna analysmetod är 

ekvivalenskedjan som nystar fram navet i de diskurser som finns i de olika artiklarna. Frågeställningen 

är vilka föreställningar om barns minnesfunktioner som finns i forskning om barns lärande och hur de 

kan tolkas som olika diskurser? Resultatet utföll i att det exponerades flera olika diskurser i artiklarna, 

dock med många likheter med varandra. Gemensamt för de olika diskurserna om hur barn minns och 

lär sig språk blev, att förskolebarns positiva minnesfunktioner främjar barns lärande, då navet för de 

flesta diskurser som kunde påträffas i det empiriska materialet var positivt laddade begrepp.  
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Förord 

När jag var barn gick jag aldrig på förskola. Jag var hemma och ibland hos dagmamma efter min andra 

födelsedag. Framväxten av denna studie började med just detta, att jag inte gått på förskola. Jag minns 

nästan ingenting från min barndom, mina första minnen är från 5 årsåldern. När jag talar med bekanta 

som har gått på förskolan tycks det mig att de minns fragment från ännu längre tillbaka än vad jag gör 

och andra bekanta som inte gått på förskolan. Detta blev min ingivelse till denna studie. Resultaten i 

denna studie har givit mig ett alternativt svar på varför jag inte minns lika mycket som mina bekanta 

som har gått på förskola. Jag vill tacka min sambo för allt stöd han har givit mig även fast han har haft 

en tung period i livet, utan hans stöd hade inte denna studie genomförts.  
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Inledning 

Denna studie är en litteraturstudie/textanalys, vilket är en sammanställning av litteratur, i detta fall 

vetenskapliga artiklar. Denna studie har använt sig utav tidigare forskning i form av vetenskapliga 

artiklar som det material som skall granskas och analyseras. Den tidigare forskning som används som 

empiriskt material är de artiklar som används för att få svar på syftet och frågeställningen. Jag 

använder mig även av annan tidigare forskning som underlag för att få fram en frågeställning som det 

empiriska materialet sedan skall svara på. Området studien berör är förskolan och språkliga aktiviteter. 

Det empiriska materialet är vetenskapliga artiklar från olika delstater i USA. Detta urval gjordes för att 

vetenskapliga artiklar kring detta ämne inte hittades i svenska vetenskapliga artiklar. Därför användes 

vetenskapliga artiklar endast från USA då det fanns brett urval av artiklar att utgå ifrån. Förskolor ser 

annorlunda ut i olika delar av världen, därför valdes endast artiklar från ett land och inte flera olika 

länder, då denna studie inte fokuserar på att se skillnader mellan olika länder. Undersökningens 

problem bearbetades genom att finna diskurser om förskolebarns minnesfunktioner i relation till 

språkligt lärande. Detta är intressant då det är olika forskare, olika barn och olika språkliga situationer 

som fungerar som underlag för studien. I likhet med läsaren, eller pedagogen, kommer hon ha olika 

barn, kanske på olika förskolor, i olika språkliga aktiviteter. Därför är det empiriska materialet i denna 

studie bredare än i en studie där författarna arbetat med observationer med ett fåtal pedagoger på ett 

fåtal förskolor i olika kommuner med ett fåtal barn. På detta sätt ger detta empiriska material i denna 

studie en bredare syn på hur olika diskurser kan framställas i ett bredare spektrum.  

Språk är centralt för vad vi minns. Med hjälp av språket möjliggör vi för oss själva hur vi kan uttrycka 

oss verbalt för oss själva och för andra (Strander 1997, s. 84). Därför är någon form av språk och 

minne beroende av varandra. I läroplanen för förskolan står det: 

 

Förskolan skall sträva efter att alla 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 2010) 

 

Detta gör att pedagoger på förskolor är skyldiga att tillgodose barnen detta. Därför är det också viktigt 

att ha förståelse för att språket och minnet hänger samman. Genom att barnen får bättre ordförråd kan 

de också uttrycka sina minnen och får samtidigt tillgång till det instrument som behövs för att kunna 

minnas aktiviteter och situationer. Frågeställningen, vilka föreställningar om barns minnesfunktioner 

som finns i forskning om barns lärande och hur kan de tolkas som olika diskurser? blir alltså intressant 

då syftet är att undersöka förskolebarns minnesfunktioner när de lär sig språk. Om dessa 

föreställningar, eller diskurser, synliggörs kan också detta ge insikten att de är sammankopplade och, 

som pedagog, arbeta på olika sätt för att främja barns språkliga lärande.  
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Tidigare forskning 

I tidigare forskning om vad barn minns av sin förskoletid intervjuar Tullie Torstenson-Ed (1997, s. 2, 

89) i sin avhandling 23 ungdomar i åldrarna 15 till 16 år om deras daghemstid, som det då kallades. 

Hon försökte få fatt i vad ungdomarna mindes och vad de inte mindes. Hon använde sig av en tredelad 

metod som bestod av att ungdomarna först fick skriva om vad de ansåg vara viktiga händelser i sina 

liv, för att skapa en inre dialog med sig själv. Den andra delen bestod av en rundvandring med 

ungdomarna på det daghem de hade vistats på som små, syftet med detta var att miljön skulle ställa 

frågor till dem. Att ungdomarna skulle berätta utifrån vad han/hon hade framför sig, leksaker hon såg 

eller lukter hon kände kunde framkalla minnen av människor, känslor och händelser. I samband med 

rundvandringen kom den tredje delen i metoden att bli en intervju (Torstenson-Ed 1997, s. 79, 98, 

120). Minnet beskriver Torstenson-Ed (1997, s. 85) som en version av en händelse snarare än en 

sanning. Människan anpassar sig till nuet, vilka känslor som finns just nu kan få ett minne att ses ur ett 

nytt ljus. Hon fortsätter och menar att det är starka känslor som påverkar vad som personer minns, och 

talar om att minnena måste bearbetas genom att sätta ord på sina egna upplevelser tillsammans med 

andra. Känslorna vägleder minnet även i den återskapande processen. Genom att tala med andra om 

sina minnen kan man få ta del av andras tankar och värderingar för att klargöra sina egna och komma 

fram till nya sätt att tänka på (Torstenson-Ed 1997, s. 35, 37 refererar till Modell, 1990).  

Ett av syftena Torstenson-Ed (1997, s. 83, 93) använde, angående att intervjua ungdomar om sin 

daghemsvistelse, snarare än barn som befann sig på daghem just då, var att få fram ungdomarnas 

retrospektiva förståelse. Även deras större förmåga att uttrycka och tolka sina erfarenheter än barn i 

förskoleåldern. Emedan detta är en gammal avhandling där ungdomarna som intervjuades gått på 

förskola eller daghem under 1980-talet är detta material mycket gammalt och förskolorna är inte på 

samma sätt nu som de var då. Mycket har hänt, daghem har blivit förskola. Från år 1943 blev förskolor 

socialstyrelsens huvudaktör, så var fallet ända till 1996 då utbildningsdepartementet tog över och i 

samband med detta fick förskolan en läroplan med strävansmål och riktlinjer för förskollärare och 

deras ansvar för verksamheten (Vallberg Roth 2011, s. 81, 108, 115). Vilket tidigare inte funnits som 

en riktlinje för pedagoger på daghem. I Läroplanen står det också om vikten av barns inflytande för 

lärande i förskolan: 

 

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling 

förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. 

De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för 

utformningen av miljön och planeringen av verksamheten. (Skolverket 2010) 

 

Att ha detta i bakhuvudet i tolkningen av Torstenson-Eds avhandling, anses denna avhandling ändock 

ha relevans för denna studie. Dock skall det inte mörkas att förskolan har gått igenom många 

förändringar sedan Torstenson-Eds avhandling om daghem under 1980-talet. Resultaten som 

Torstenson-Ed (1997, s. 64, 160, 161, 236) framställer, exponerar att det barnen mindes mest var 

leken. Ungdomarna kunde i hennes avhandling beskriva innehållet i olika lekar de mindes, den egna 

aktiviteten samt det sociala, att vara med andra barn och med andra vuxna än familjen. Att 

ungdomarna mer utförligt kunde beskriva innehållet i leken på daghemmet än pedagogiska aktiviteter 
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med en vuxen, kan vara för att de upplevde leken som meningsfull menar Torstenson-Ed (1997, s. 

236). Hon menar även att för att minnas pedagogiska aktiviteter måste barnen själva tagit initiativet 

och haft känslor för aktiviteten för att dessa barn skulle minnas pedagogiska aktiviteter bättre som 

vuxna. Dock, för fyra ungdomar i studien uppskattades aktiviteter med pedagoger. Det var även dessa 

ungdomar som ansåg att lärare var viktiga för dem i livet (Torstenson-Ed 1997, s. 146, 155). Detta tror 

Torstenson-Ed (1997, s. 234) beror på att barnen och pedagogerna inte utvecklat ömsesidighet för 

varandra samt icke erkännandet av barnens eget inflytande och utrymme i verksamheten. Inte sagt att 

pedagogerna inte nyttjat aktiviteter med barnen, det kan inte spekuleras i om inte pedagogerna som 

arbetade just då tillfrågas. Ungdomarna mindes dock inte denna typ av aktiviteter de gjorde 

tillsammans med pedagogerna, vilket kan tolkas som att det inte var meningsfullt för ungdomarna och 

därför ej lagts på minnet (Torstenson-Ed 1997, s. 186).  Ungdomarna i avhandlingen mindes också 

många regler som begränsar dem, speciellt begränsningar som handlar om tider och rutiner 

(Torstenson-Ed 1997, s. 153). Torstenson-Ed (1997, s. 162) visar i en tabell vad ungdomarna i studien 

berättade om angående vad de lärt sig från sin daghemstid. Detta vill även jag visa i en tabell här 

nedan: 

 

Fig. 1. Vad ungdomarna lärt/har med sig från daghemmet. Källa: Torstenson-Ed 1997, s. 162. 

Vad man lärt/har med Lärt Ha med Totalt 

Att vara med andra 15 15 30 

Att göra, att få röra sig 4 2 6 

Läsa, skriva, rita, upptäcka 6 0 6 

Om daghem, pedagoger 1 3 4 

Vet ej, inget 4 3 7 

Totalt 30 23 53 

 

Tabellen visar vad just dessa ungdomar i Torstenson-Eds avhandling har diskuterat i intervjun. Vid 

andra frågor kanske ungdomarna hade beskrivit mer specifika kontexter där de lärt sig andra 

kunskaper utanför det som står i tabellen. Torstenson-Ed (1997, s. 234) menar att pedagoger nödgas 

möta barnen på deras nivå i en pedagogisk, lärande miljö. Pedagogerna måste våga visa sig sårbara, att 

de inte kan allt. Barnen skall accepteras för vad de gör i relation till den pedagogiska miljön, alltså, 

vad barnet tänker och gör, inte för att uppfylla vuxnas intentioner i form av prestation. Som tidigare 

formulerats om barns inflytande på förskolan ur läroplanen, som menar att den nutida förskolan skall 

sträva efter att lära barn kunskaper utifrån barnets intresse. Vad barnen anser vara roligt. Om en 

liknande studie, som Torstenson-Eds (1997) avhandling skulle utföras idag i form av intervjuer med 

ungdomar om sin förskoletid under slutet av 1990-talet, kanske dessa ungdomar skulle minnas 

lärandesituationer bättre. Detta om man ser till läroplanen och Torstenson-Eds egna resultat om hur 

och vad barn minns. 

I en liknande avhandling av Kerstin Strander (1997), som utkom samma år som föregående studie, 

behandlade Strander i sin avhandling ungdomar som gick på gymnasiet och hur de mindes sin tid på 

daghemmet. Studien omfattade 40 ungdomars version av sin barndom på daghemmet där de vistades i 

slutet av 1970-talet och början av 1980-talet (Strander 1997, s. 25, 550). Denna avhandling undersöker 
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minnen om daghem än längre bak i tiden än i föregående studie. Dessa två avhandlingar skall ses som 

ett komplement till varandra, de styrker varandra eftersom resultaten, även fast syftet med de olika 

avhandlingarna inte är identiska, är märkbart lika varandra, vilket skall redogöras för här nedan. 

Strander (1997, s. 71, 72) beskriver olika typer av minnen, explicit minne, som handlar om en 

medveten upplevelse, att ha starka minnen av en specifik händelse. Implicit minne handlar snarare om 

hur vi gör i en situation, det kan vara att få hjälp med melodin till en sång, som först trodde sig glömt, 

men vid hjälp minns igen. Hon talar också om perceptuellt representationssystem som används för att 

identifiera objekt i omgivningen utan att medvetet erinra sig. ”Ser vi en sax behöver vi inte medvetet 

erinra oss namnet och den situation när vi lärde oss ordet sax respektive vad den skall användas till. Vi 

vet vad det är” (Strander 1997, s. 72). En annan typ av minne är det episodiska minnet som bevarar 

specifika händelser i tid och rum i den form de upplevs. Vad vi minns med det episodiska minnet 

beror på graden av upplevelse (Strander 1997, s. 72, 73, 79, 80). Strander (1997, s. 73 refererar till 

Sterner 1991) menar att minnesbilder kring många specifika minnen, hur det brukar vara, blir till 

generaliserade minnen. Varför vi minns vissa saker och inte andra beror på våra känslor, människan 

tycks minnas händelser som fått personliga konsekvenser eller på något sätt varit unika. Att minnas 

innebär att i tanken vandra från ett nu till ett då, och kanske mot en framtid. Ofta är det en känsla som 

väcker minnen (Strander 1997, s. 80, 82 refererar till; Bruner 1993; Christianson 1994). Det som 

främst är centralt för hur vi minns, är språket. Det är språket om möjliggör för oss att uttrycka oss 

verbalt, både för oss själva och för andra om våra minnen (Strander 1997, s. 84). Strander (1997, s. 70) 

vill, precis som i föregående avhandling, understryka att det ungdomarnas berättelser om sina minnen 

är subjektiva upplevelser och inte en enda sanning.  

I de resultat Strander (1997, s. 14, 24) beskriver i sin avhandling, uppenbaras att det ungdomarna 

minndes av sitt daghem var de starka upplevelser de erhöll, vad de tyckte bra eller illa om och 

aktiviteter de aktivt deltog i. Leken och kamraterna var det som dominerade i ungdomarnas minnen. 

Beskrivningarna av dessa minnen var livfulla och glädjefulla. De mindes mest lekar som de själva tog 

initiativ till med sina kamrater. Det visade sig att den vuxenledda aktiviteten var ett fenomen som 

ungdomarna beskrev som att de inte förstod. Detta menar Strander (1997, s. 24 refererar till Jacobsson 

& Paulson 1991) kan ha påverkats av att vuxna och barn har olika syn på vad som är viktigt, barnen 

måste förstå syftet med en aktivitet för att kunna ta den till sig. Strander (1997, s. 26 refererar till 

Kärrby) menar att barnen minns sina egna lekar bättre eftersom det är de själva som skapar strukturer 

och kunskaper som för leken framåt. När Strander (1997, s. 92) sökte igenom det material hon samlat 

in fokuserade hon på fyra olika delar: den fysiska miljön, innehållet i verksamheten, den sociala 

miljön och den känslomässiga miljön. Det centrala, för dessa ungdomar, var det som var lustfyllt och 

roligt, många mindes aktiviteter som de fortfarande hade behållning av, som dans, musik och sång 

(Strander 1997, s. 170, 171). Ungdomarna mindes också negativa minnen, att personalen behandlade 

flickor och pojkar annorlunda och även specifika barn oberoende av kön på olika sätt. Pedagogerna 

visar större förståelse för flickor än för pojkar (Strander 1997, s. 140, 141, 164). I läroplanen för 

förskolan står det att förskolan skall sträva efter att alla barn utvecklar en förståelse för att alla 

människor har lika värde (Skolverket 2010). Vilket en pedagog måste visa genom att förhålla sig på 

detta sätt jämtemot barnen och andra som vistas på förskolan. Det står i läroplanen om lek och lärande 

att: 
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Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje 

barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda 

lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt 

tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande 

leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. (Skolverket 

2010) 

 

Detta innebär att förskolan skall sträva efter att använda leken som ett verktyg för lärande aktiviteter. 

Det står också att med hjälp av leken främjas barns minnen. Som tidigare formulerats, skulle denna typ 

av avhandling vara spännande att genomföra i nutid med ungdomar som gått på förskolan efter att 

förskolan fått sin läroplan. 

Strander (1997) beskriver olika minnen i sin avhandling, som explicit och implicit minne, perceptuellt 

representationssystem, episodisk minne och generaliserade minnen. Nelson Cowan (2014) beskriver, i 

en artikel, om ytterligare ett minne: working memory eller korttidsminnet även kallad arbetsminnet 

som är de svenska benämningarna. I denna studie kommer begreppet korttidsminne användas, vilket 

då refereras till Cowans (2014) begrepp working memory. Korttidsminnet används för att minnas 

kognitiva uppgifter, i motsats till långtidsminnet där en stor mängd information om sitt liv lagras. I 

korttidsminnet är det endast en liten del information som kan lagras, det kan vara allt ifrån talat språk 

eller skriven text, objekt eller abstrakta tankar. Korttidsminnets funktion är att bibehålla en liten 

mängd information på ett lättillgängligt sätt, vilket underlättar planering, förståelse, resonemang och 

problemlösning. I många olika studier har det visat sig att en vuxen människa kan hålla ungefär tre 

eller fyra ting i minnet på samma gång. Ett exempel kan vara olika sifferkombinationer som 582934 

som kan delas upp i tiotal som 58 29 34 för att minnas bättre. Talföljden 123654 delas upp och minns i 

hundratal, 123 654 (Cowan 2014, s. 197-201, 217). Korttidsminnets kapacitet ökar ju äldre en 

människa blir, det samma gäller kunskap. Det råder olika meningar kring om ökad kunskap ger ökad 

utveckling i korttidsminnet. Om så är fallet borde det vara möjligt att lära även små barn att använda 

sig av korttidsminnet som att kunna minnas talföljder, om det görs på ett familjärt sätt (Cowan 2014, s. 

206-208). Vuxna måste ha förståelse för att barns korttidsminne inte är lika utvecklat som en vuxens.  

Ett exempel som Cowan (2014, s. 205, 215) beskriver i sin artikel är att om ett barn i förskoleåldern 

blir tillbedd att lägga teckningarna i sin låda och sen gå och sätta sig i samlingen, kan det hända att 

delar av det som begärs av barnen faller bort från barnets korttidsminne. Det som kan hjälpa ett barn 

att minnas är att anpassa språket när man talar till barn, att alltid börja med kontexten, vilket gör det 

enklare att minnas. Detta hjälper även barnen att tala och senare skriva mer effektivt. Att minnas vad 

som skall göras och underliggande saker som skall göras, som att komma ihåg att stekpannan är het 

medan du tar ut en kniv ur kökslådan kan vara svårt för korttidsminnet (Cowan 2014, s. 201 refererar 

till Hebb 1949). Medan du är mitt uppe i en kontext där korttidsminnet måste minnas en eller flera 

specifika ting kan minnet bli avbrutet, sedan tas upp igen. Ibland kanske med lite hjälp av en antydan, 

som att stekpanna står på spisen, men ibland behövs inte någon antydan alls, minnet upptas ändå 

(Cowan 2014, s. 205). Korttidsminnet kan också hjälpa barn att exkludera. Exempelvis är en tiger en 

katt med ränder, vilket gör att det inte är ett lejon, för de har inga ränder och det är heller ingen zebra 

för det är ingen katt. Barnet måste hålla två aspekter i huvudet, aspekten katt och aspekten ränder. Om 

barnet enbart tänker på ränder och försöker komma underfund med vad en tiger är kanske barnet antar 

en zebra som en tiger. Detta koncept startar i korttidsminnet och när något är inlärt förflyttas det till 

långtidsminnet (Cowan 2014, s. 199, 200). 
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För att inte överarbeta korttidsminnet bör vuxna, när de talar med barn, men även med andra vuxna, 

inte brodera ut meningar med för mycket information om dess innehåll inte går snabbt att bearbeta. De 

vuxna har lättare att minnas om de får höra det som ska ihågkommas. Cowan understryker att det är 

lättast att minnas om man får höra det som skall minnas från en muntlig källa. Det som sägs sist har en 

tendens att fastna lättast i minnet (Cowan 2014, s. 203, 206). Det är mycket i korttidsminnet som 

utvecklas ju äldre ett barn blir: kapaciteten att kunna använda detta minne, snabbheten att kunna söka i 

minnet, kunskap och att använda sig av strategier som att minnas tiotal i en talföljd som tidigare 

beskrivits här ovan. Det är dock oklart vilket som är den primära för korttidsminnet, dock bidrar alla 

utvecklingar med att kunna lära och utbilda sig bättre (Cowan 2014, s. 209, 210). För att kunna lära sig 

något behöver korttidsminnet kunna lagra och bearbeta det som händer och fokusera på målet. Ett 

exempel från en studie används en metod som utvecklades av John Ridley Stroop där olika färgpennor 

användes där testpersonen skulle benämna färgen på bläcket när de till exempel med en röd penna 

skriver grön. Det visade sig vara väldigt lätt att tappa fokus på vad som är målet med uppgiften och 

istället läsa upp den skrivna färgen istället för färgen på bläcket (Cowan 2014, s. 211 refererar till 

Kane & Engel 2003). Det har visat sig att barn med inlärningssvårigheter eller språksvårigheter också 

har problem med sitt korttidsminne. Barn som beskylls för att inte följa anvisningar, visar sig ofta ha 

låg kapacitet på korttidsminnet. Barn som inte minns instruktioner eller har svårt att hålla sig till det 

utsatta målet och vara koncentrerade för en utsatt tid kan helt enkelt vara ett tecken på att 

korttidsminnet inte har utvecklats helt (Cowan 2014, s. 212). 

För att kunna lära sig något behövs också olika strategier, det kan vara som skrivits ovan, att minnas 

tio tal i en talföljd eller att rabbla ord som skall minnas i en ordslinga eller att minnas en sång i en 

logisk ordföljd. Det har visat sig i en studie att mindre barn inte kan rabbla ord spontant för att minnas 

orden så som äldre barn kan med hjälp av träning (Cowan 2014, s. 213, 214 refererar till Cowan 

1991). En pedagog kan anpassa material som anstår individen för att antingen arbeta utifrån det 

korttidsminne barnet redan har eller använda övningar för att förbättra barnet korttidsminne. Ett 

exempel är att barn med lägre kapacitet på sitt korttidsminne kan föredra att inta sin information på ett 

ytligt och ordagrant sätt snarare än att försöka utvinna kontentan (Cowan 2014, s. 213, 214). Det är 

viktigt att räkna in i korttidsminnet att barnets kognitiva utveckling och psyke spelar en viktig roll i 

korttidsminnets kvalitet och begränsning. Som pedagog måste det visas tolerans och ödmjukhet för 

barnen samt att kommunicera med dem på ett sätt som deras kapacitet på korttidsminnet behärskar, 

eftersom korttidsminnet är under utveckling hos barnen (Cowan 2014, s. 218). 

Sammanfattningsvis skulle kunna hävdas, utifrån dessa två avhandlingar, att med hjälp av Cowan 

(2014) får en högre grad av förståelse för Torstenson-Eds (1997) och Stranders (1997) 

avhandlingsarbeten. Barnen varken mindes eller förstod sig på de vuxenstyrdas aktiviteter. En 

anledning till detta kan ha handlat om att barnens korttidsminne inte varit utvecklat till den nivån 

pedagogerna talade med barnen vid dessa aktiviteter. Det är mot den bakgrunden som med Cowan 

som referens kan hävdas att barnens korttidsminne inte kunnat lagra information till långtidsminnet 

vilket resulterats i att barnen istället glömt bort dessa aktiviteter.  
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Syfte och frågeställningar  

Underökningens problemområde är förskolan och hur barn minns språkliga aktiviteter. I tidigare 

forskning har det visat sig att beroende på hur det talas till barn kan det hjälpa eller stjälpa barnens 

korttidsminne. Korttidsminnet används för att minnas kognitiva uppgifter, det kan vara talat språk, 

skriven text, objektiva eller abstrakta tankar. Funktionen för korttidsminnet är att bibehålla en liten 

mängd information på ett lättillgängligt sätt. Barns korttidsminne är inte helt utvecklat, kapaciteten, 

snabbheten att få fram minnet och strategier för detta minne är fortfarande under utveckling (Cowan 

2014, s. 197-201, 203, 206, 209, 217). Eftersom språk och minne hör samman, som nämnts i 

inledningen, är det viktigt att främja barns språk för att utveckla deras minneskapaciteter.  

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka ett urval vetenskapliga artiklar om förskolebarns 

minnesfunktioner när de lär sig språk. Samtliga artiklar är från USA. Utifrån syftet har en 

övergripande frågeställning formulerats: vilka föreställningar om barns minnesfunktioner finns i 

forskning om barns lärande och hur kan de tolkas som olika diskurser? 

 

Teoretiskt perspektiv och Metod 

Studien innefattar en närläsning av ett antal vetenskapliga artiklar, vilka har som en minsta gemensam 

nämnare att de analyserar språkliga aktiviteter och minne hos förskolebarn. Det handlar alltså inte om 

en egen studie där en författare varit ute på ett antal förskolor för att samla in det egna empiriska 

materialet, i form av transkriberad text utifrån observationer eller intervjuer. 

Den metod som använd i denna studie är en diskursanalys. En diskurs kan beskrivas som ett 

regelsystem som legitimerar vad som kan sägas om något och vem som får säga det (Bergström & 

Boréus 2012, s. 358, 362).  Brydon (2014, s.15) menar att en diskursanalys inte helt kan skiljas från de 

teoretiska grunder den står på. Därför är det teoretiska perspektivet i denna studie en diskursteori och 

metoden en diskursanalys. De begrepp som kommer användas i studien utifrån diskursteorin kommer 

även användas metodologiskt i analyskapitlet. Laclau och Mouffe är företrädarna för den diskursteori 

och diskursanalys som används i denna studie, där fokus ligger på hur språket används och hur språket 

sedan ger mening till det vi ser och det vi tänker (Brydon 2014, s. 16). Anledningen till valet av 

Laclaus och Mouffes diskursteori är för att förstå hur bilden av de olika språkliga aktiviteterna i de 

vetenskapliga artiklarna skapas eller blir till genom språket som används i dessa artiklar. Även 

konflikter och kampen om identitet är centralt i Laclaus och Mouffes diskursteori. Kampen om att 

finna mening och identitet utgörs av ett betydelsekrig eller antagonism mellan olika identiteter som 

aldrig kan konstruera en enda sann identitet. Därför kan inte en sann identitet existera då detta 

betydelsekrig råder. Det är betydelsekriget som utgör villkoren för den identitet som visar sig (Walton 

& Boon 2014, s. 353 refererar till Laclau 1990; Laclau & Mouffe, 1985). Detta betydelsekrig är inte 

begränsade till enbart ord. Materiella objekt, människor och händelser har en självständig psykisk 

diskurs vars mening enbart är tillgänglig genom diskurser. Dessa diskurser, vad som kan sägas, är 

olika beroende på tid, rum och kontext. De ord, eller signifikanter, som används i detta betydelsekrig 



9 

 

är obegränsade och oundvikliga (Walton & Boon 2014, s. 254 refererar till Laclau & Mouffe 1987; 

Glynos, Howard, Norval & Speed 2009). 

Eftersom diskursanalys och diskursteori inte helt kan skiljas från varandra kommer det beskrivas mer 

om diskursanalys och diskursteori under rubriken val av metod och databearbetning och analysmetod. 

Det kommer att beskrivas diskursanalytiska begrepp och tillvägagångssätt som även skall ses som 

diskursteori. Detta har gjorts för att inte upprepa, då teorin och metoden går hand i hand. 

Val av metod 

Metodvalet kom att styras utifrån syftet och materialet i studien. Eftersom materialet blev 

vetenskapliga artiklar blev valet av metod en litteraturstudie/textanalys. En litteraturstudie/textanalys 

beskrivs av Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2013, s. 70) som 

att undersökningsfältet är tidigare dokumenterad kunskap. Frågorna ställs till litteraturen snarare än till 

personer som är fallet i en intervju. Metoden är en litteraturstudie/textanalys, dock behövs en 

inriktning av metoden för att kunna bearbeta det empiriska materialet. För att använda sig av en 

litteraturstudie/textanalys som metod kan olika förhållningsätt användas för att sammanställa 

litteraturen på (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 25). Frågan blev då vilken typ av metod denna studie 

gagnades av. Utifrån syftet och frågeställningen i studien studerades olika typerna av textanalys i 

boken Textens makt och mening av redaktörerna Bergström och Boréus (2012). Här nedan presenteras 

den metod som gagnade syftet i studien, efter de andra typerna av analys närlästs, vilket visades bli en 

diskursanalys. Nedan kommer en övergripande beskrivning av diskursanalys och sedan en mer 

specifik beskrivning av den inriktning av diskursanalys som slutligen valdes. De styrkor som denna 

typ av metod kan ge är att ge en övergripande översikt över olika typer av vetenskapliga artiklar. 

Metoden kan visa på en bred geografisk översikt som kanske inte nödvändigtvis kvalitativa intervjuer 

och observationer kan ge, då de inte sträcker sig över lands- eller länsgränser. Det metoden inte ger är 

en lokal bild av barns minnesfunktioner i relation till språkligt lärande. På så sätt blir studien inte lika 

intim och nära som vid en studie som använt sig av metoder som intervjuer eller observationer. 

Diskursanalys är en typ av analys som Bergström och Boréus (2012, s. 353-416) beskriver i ett kapitel 

i boken. En diskurs beskriver de som något som säger något om vad som kan sägas, vem som får säga 

det och varifrån, alltså, från vilka olika positioner något sägs och hur det sägs. Det kan ses som ett 

regelsystem som legitimerar vissa kunskaper, men inte andra och även indikerar vilka som har rätt att 

uttala sig om en diskurs. Diskurser är aldrig fasta utan de är evigt föränderliga i tid och rum, och kan 

dessutom påverkas av andra diskurser, beroende på vilken kontext de ingår. En diskurs måste således 

ses i förhållande till andra diskurser (Bergström & Boréus 2012, s. 357, 358, 362, 366). Bergström och 

Boréus (2012, s. 356 refererar till Fairclough och Wodak 1997, s. 258) beskriver en diskurs som 

användandet av språket och skriftspråket som en form av sociala praktiker. Språket påverkar och 

konstruerar synen på vilka vi själva är och vår egen syn på världen och gör den meningsfull för oss 

(Bergström & Boréus 2012, s. 379 refererar till Ball, Farr & Hansson 1989, s. 1-2; Edelman 1988 

kapitel 6). Diskursanalys och diskursteori har ett speciellt sätt att se på språket; språket återger inte en 

given verklighet utan bidrar till att forma den. Språket är inget neutralt instrument för kommunikation. 

Att använda språket är en social aktivitet som formas i sociala kontexter. Sociala fenomen som 

identiteter, relationer och olika trosuppfattningar formas i hög grad av och genom språket. I 

diskursanalyser fokuseras det på diskursiva relationer, som är en form av språkliga uttryck snarare än 

relationer mellan grupper, språket står således i fokus i en diskursanalys och diskursteori (Bergström 

& Boréus 2012, s.354, 378 refererar till Fairclough 1995, s. 55). I en diskursanalys och diskursteori är 
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det inte subjektet i sig som är analysobjektet utan snarare hur subjektet beskrivs i förhållande till sin 

omgivning. Subjektsposition är ett begrepp som används snarare än begreppet subjekt, genom detta 

begrepp tas avstånd ifrån en uppfattning som tilldelar den materiella nivån en dominerande ställning 

(Bergström & Boréus 2012, s. 371). 

Laclau och Mouffe har utgångspunkt i den poststrukturalistiska inriktning, den anglosaxiska 

utgångspunkten, som utgår mer ifrån den lingvistiska nivån och ”the logic of sign” (Bergstöm & 

Boréus 2012, s. 364 refererar till Laclau 1993, s. 434-435). Denna inriktning är en mer radikal linje i 

fråga om relationen diskurs och icke-diskursiv. I diskursiv praktik riktas intresset mot hur texter 

produceras, distribueras och konsumeras. I en icke-diskursiv praktik riktas blicken snarare mot vad 

som inte sägs, produceras, distribueras och konsumeras i texter. Alla social fenomen behandlas 

diskursivt. Både språkliga och icke språkliga element är en diskurs (Bergström & Boréus 2012, s. 364, 

373 refererar till Laclau & Mouffe 1990, s. 100). Kampen om meningsskapandet är utgångspunkten i 

denna inriktning (Bergström och Boréus 2012, s. 400). Begreppet element belyser diskursers 

mångtydighet. Olika element kan vara ekonomiska, sociala och politiska som tillsammans kan bilda en 

diskurs. Denna form av praktik kallas artikulering och skapar en viss relation mellan olika element 

som utgör förutsättningen för en diskurs (Bergström & Boréus 2012, s. 365, 371 refererar till Smith 

1998 kapitel 3). Ett element i en diskurs kan spela en alldeles särskild roll, och utgöra en nod. Noder är 

ett nav i diskurser som skapar ordning bland elementen och bidrar med fixering av diskursen 

(Bergström och Boréus 2012, s. 367). Ett sätt att genomföra en analys i enlighet med Laclau och 

Mouffe, kan vara att konstruera ekvivalens- eller analogikedjor. Genom denna kedja framträder de 

tecken eller ord som är diskursens kärna, där ett speciellt tecken är noden. Om noden är ”same” kan 

utbytbara element vara ”lapp, nomad och renskötare”. Med hjälp av denna kedja kan forskaren säga 

något om diskursens gränser (Bergström & Boréus 2012, s. 367, 389 refererar till Mörkenstam 1999, s. 

59). Att använda sig av detta angreppsätt i en diskursanalys skulle kunna ge svar på kärnan i de 

diskurser som beskrivs om barns minnesfunktioner i relation till språkligt lärande. 

Genom att ha diskursanalysen i bagaget, studerades om användandet av denna typ av analys av det 

empiriska materialet gav svar på studiens syfte och frågeställning. Syftet var att undersöka ett urval 

vetenskapliga artiklar om förskolebarns minnesfunktioner när de lär sig språk. Den övergripande 

frågeställningen var vilka föreställningar om barns minnesfunktioner som finns i forskning om barns 

lärande och hur kan de tolkas som olika diskurser? Olika diskurser eller föreställningar om ett 

fenomen beror på vem man frågar, i vilken kontext och i vilken tid man frågar. Genom att analysera 

olika diskurser, om vad som beskrivs i det empiriska materialet i studien, kan således olika författares 

föreställningar eller diskurser om förskolebarns minnesfunktioner i relation till språkligt lärande 

belysas. I Laclau och Mouffes diskursanalys är kampen om meningsskapande mer centralt än makt. 

Sociala relationer kan aldrig få en objektiv identitet utan är alltid är utbytbar (Bergström & Boréus 

2012, s. 400; Walton & Boon 2014, s. 353 refererar till Laclau 1990; Laclau & Mouffe 1985). Det är 

inte enbart sociala relationer som inte kan få objektiva identiteter, det gäller också materiella objekt, 

även människor, har fysiska realiteter beroende av vilka diskurser som existerar just nu i en speciell 

kontext och kultur (Walton & Boon 2014, s. 354 refererar till Laclau & Mouffe 1987). Med hjälp av 

ekvivalenskedjan framställs kärnan i de diskurser som förekommer i studiens empiriska material. Det 

är med hjälp av deras analysverktyg som frågeställningen och studiens syfte besvaras. 
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Urval och avgränsningar 

I sökningen av urvalet i studien har utgångspunkten varit studiens syfte, att undersöka ett urval 

vetenskapliga artiklar om förskolebarns minnesfunktioner när de lär sig språk. Därför blev första 

avgränsning enbart artiklar angående barns lärande. Sedermera avgränsades detta ytterligare till 

språkligt lärande för en smalare avgränsning till valmöjligheterna av empiriskt material i studien. En 

annan avgränsning som gjordes var att söka efter forskning som inriktas mot minnet samt hur barn 

minns den information de anammar. Forskning kring barn i förskoleåldern var också en avgränsning 

för vilka artiklar som skulle ingå i det empiriska materialet. I studien nyttjas citat för att stärka 

resultatet i studien. De citat som valts är till hjälp för läsaren för att förstå att de föreställningar och 

diskurser som har exponerats i den aktuella studien är taget från det empiriska materialet, även för att 

ge en mer transparant text för läsaren. Ännu en avgränsning har gjorts till studier som varit belagda i 

USA, då det fanns större urval av vetenskapliga artiklar som var inriktade på språkliga aktiviteter och 

minnet än svenska studier.  

Undersökningsmaterial 

Det empiriska material som valts är uteslutande vetenskapliga artiklar som handlar om hur olika 

språkliga aktiviteter på förskolan som ämnar hjälpa barn att minnas. Samtliga artiklarna är i fulltext 

och har blivit peer reviewd. Alla artiklarna har handlat om studier som jämför och diskuterat två eller 

flera olika sätt att hjälpa barnen att minnas språkliga aktiviteter. De medverkande barnen i 

undersökningarna har varit mellan 3 och 6 år, både pojkar och flickor har undersökts. Samtliga 

undersökningar har ägt rum på förskolor i olika delstater i USA.   

Genomförande 

Tillvägagångssättet i insamlandet av det empiriska materialet förflöt i att söka artiklar på Stockholms 

universitetsbiblioteks hemsida. Endast sökningar på fulltext och peer reviewd artiklar samt 

begränsningar till årtalen mellan 2010-2015 då studien skulle bearbeta så nytt material som möjligt. På 

detta sätt framkom fyra artiklar till det slutliga empiriska materialet. På universitetsbibliotekets 

hemsida där sökning av artiklar kan ske kan även väljas vart i texten det sökta ordet skall framträda. 

Det som kan väljas är: i hela texten, författare, titel, subjekttermer, journal, abstrakt, ISSB och ISBN. 

Det kan också sökas på AND, OR och NOT, vilket speglar de ord som valts att söka på, kan kopplas 

samman med dessa tre termer. Termen AND innebär att de två sökorden som står över och under 

varandra skall finnas med i artikeln. OR innebär att de två sökorden som står under och över varandra 

skall, åtminstone en av dem vara med i sökningsresultaten. NOT innebär att det sökordet som står 

under ett annat sökord skall exkluderas från resultaten som uppkommer genom sökningen. I sökningen 

av artiklar väljs själv vilka ord som skall sökas på. Om ett ord är uppdelat i två ord, eller om sökningen 

på en exakt fras skall finnas med i artiklar som till exempel working memory, skall, för att undvika att 

få resultat med artiklar som innehåller ordet working i en kontext och memory i ett annan, användas 

citattecken i sökningsordet. Om sökning på texter med ordkombinationen working memory som ett 

begrepp skrivs det då in mellan citattecken: ”Working memory” vilket resulterar i att de artiklar som 

sökningen ger är resultat där ordningsföljden är working memory. I denna sökning användes ett annat 

tecken som kallas trunkering, vilket innebär en sökning på en del av en ordstam. Ordet skrivs in med 

den del som det specifika ordet har gemensamt, då kommer olika böjningar av ordet med i sökningen. 

Om du söker på ordet child*, där * är tecknet för trunkering, kommer sökresultat som children och 

childhood med i ditt sökresultat. 
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Fyra artiklar av det empiriska materialet i denna studie hittades med hjälp av Stockholms 

universitetsbiblioteks sökmotor, som är på hemsidan http://www.sub.su.se/ sedan klickas på knappen 

”Artiklar (EDS)”.  Här nedan skall en genomgång av tillvägagångssättet för sökandet av det empiriska 

materialet: 

 

Sökte:  Stockholms universitetsbiblioteket 

Sökta ord:   Preschool* (in title) AND remember (in abstract) 

Mellan åren:   2010-2015 

Antal sökresultat:  18 

Hittade: Does an activity-based learning strategy improve preschool children’s 

memory for narrative passages?” av Biazaka, Marley och Levin. 

 

Sökte:  Stockholms universitetsbiblioteket 

Sökta ord:  illustration (in all text) AND Recall (in all text) AND preschool* (in all 

text) 

Mellan åren:   2010-2015 

Antal sökresultat:  550 

Hittade: The role of pictures and gestures as nonverbal aids in preschoolers’ word 

learning in a novel language av Rowe, Silverman och Mullan. 

 

Sökte:  Stockholms universitetsbiblioteket 

Sökta ord:   Words* (in all text) AND pictures* (in all text) AND preschool*(in all 

text) 

Mellan åren:   2010-2015 

Antal sökresultat:  17,358 

Hittade:  Enhancing preschool children’s vocabulary: Effects of teacher talk 

before, during and after shared reading av Gonzalez, Polland-Durodola, 

Simmons, Taylor, Davies, Fogarty och Simmons.  

 

Sökte:  Stockholms universitetsbiblioteket 

Sökta ord:  Words* (in all text) AND pictures* (in all text) AND preschool* (in all 

text) 

Mellan åren:   2010-2015 

Antal sökresultat:  17,358 

Hittade: Shovels and swords: How realistic and fantastical themes affect 

children’s word learning av Skolnick Weisberg, Ilgaz, Hirsh-Pasek, 

Golinkoff, Nicolopoulou och Dickinson. 

http://www.sub.su.se/
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De sista sökresultaten där flera tusen resultat visats i sökningen, studerades inte alla resultaten, enbart 

de första. Detta kan ha lett till att material kan ha exkluderats som hade kunnat inkluderas i denna 

studie. Det kan ha berott på att sökorden i studien varit för ospecifika. Resultaten visas dock i 

relevansordning, den artikeln som stämmer mest överens med sökningen hamnar alltså först. Dessa 

fyra artiklar som sökningen resulterade i är relevanta för denna studie. De åtta resterande artiklarna 

som använts som empiri hittades genom att studera referenslistan på de artiklar som sökningen på 

Stockholms universitetsbiblioteks hemsida resulterade i. Eftersom ett studerande av referenslistor på 

detta sätt förekom, resulterade det i att det empiriska materialet blev äldre än mellan åren 2010-2015. 

Detta av den anledningen att de artiklar som är mellan dessa årtal använder sig av referenser som är 

äldre än denna tidsram. Begränsningen av det empiriska materialet i studien resulterade i artiklar 

producerade under 2000-talet vilket ger ett spann på 15 år där det empiriska material för denna studie 

begränsades. De artiklar som hittades genom att söka igenom referenslistor på det empiriska materialet 

kom att bli dessa: 

 

I referenslistan från “Does an activity-based learning strategy improve preschool children’s memory 

for narrative passages?” av Biazaka, Marley och Levin, hittades “Do illustrations enhance 

preschoolers’ memories or stories? Age-related change in the picture facilitation effect” av Follmer 

Greenhoot och Semb producerad år 2007. 

 

I referenslistan från “Shovels and swords: How realistic and fantastical themes affect children’s word 

learning” av Skolnick Weisberg, Ilgaz, Hirsh-Pasek, Golinkoff, Nicolopoulou och Dickinson, hittades 

“Does Play Make a Difference? How Play Intervention Affects the Vocabulary Learning of At-Risk 

Preschoolers” av Han, Moor, Vukelich och Buell producerad år 2010. 

 

I referenslistan från “Enhancing preschool children’s vocabulary: Effects of teacher talk before, during 

and after shared reading” av Gonzalez, Polland-Durodola, Simmons, Taylor, Davies, Fogarty och 

Simmons, hittades “The Effect of Questioning Style During Storybook Reading on Novel Vocabulary 

Acquisition of Preschoolers” av Walsh och Blewitt producerad år 2006. 

 

I referenslistan “Shovels and swords: How realistic and fantastical themes affect children’s word 

learning” av Skolnick Weisberg, Ilgaz, Hirsh-Pasek, Golinkoff, Nicolopoulou och Dickinson, hittades 

“Learning From Fantasy and Real Characters in Preschool and Kindergarten” av Richeart, Shawber, 

Hoffman och Taylor producerad år 2009. 

 

I referenslitan “Does Play Make a Difference? How Play Intervention Affects the Vocabulary 

Learning of At-Risk Preschoolers” av Han, Moor, Vukelich och Buell, hittades “Beyond the Pages of 

a Book: Interactive Book Reading and Language Development in Preschool Classrooms” av Wasik 

och Bond producerad år 2001. 
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De sista tre artiklarna påträffades genom en sökning på universitetsbibliotekets databas där en 

intressant artikel exponerades i en sökning. Det visade sig sedermera vara en undersökning belägen i 

Kanada, vilket avgränsning i denna studie till USA inte tillät. Därefter studerades litteraturlistan i 

artikeln och fann en intressant artikel som visade sig vara en studie från Israel, vilket inte heller 

stämde överens med avgränsning i denna studie. Här nedan visas de två artiklarna som inte tilläts 

användas, som mina resterande tre artiklar som ingår i det empiriska materialet utgått ifrån: 

 

Sökte:  Stockholms universitetsbiblioteket 

Sökta ord:  increase* (in abstract) AND Preschool* (in title) AND memory*(in 

abstract) 

Mellan åren:   2000-2015 

Antal sökresultat:  42 

Hittade:  Preschoolers’ Attention to Print During Shared Book Reading av Mary 

Ann, Evans, Karen, Williamson och Tiffany, Pursoo. 

 

I referenslistan “Preschoolers’ Attention to Print During Shared Book Reading” av Mary Ann, Evans, 

Karen, Williamson och Tiffany, Pursoo, hittades “Early literacy interventions: The relative roles of 

storybook reading, alphabetic activities, and their combination” av Dorit Aram producerad år 2006. 

 

Dessa två artiklar användes, som sagt, inte som empiriskt material i denna studie, då begränsningarna 

inte tillät detta. Dock förelåg de resterande tre artiklar i referenslistan från den sistnämnda artikeln från 

Israel. Detta gör att denna genomgång av urval nödgas att båda ovanstående artiklarna presenteras för 

att visa tillvägagångsättet i sökandet efter vetenskapliga artiklar till det empiriska materialet i denna 

studie. Här nedan presenterats de tre sista artiklar som kom att bli det empiriska materialet i studien:   

 

I referenslistan från “Early literacy interventions: The relative roles of storybook reading, alphabetic 

activities, and their combination” av Dorit Aram, hittades “An Investigation into Teaching Phonemic 

Awareness through Shared Reading and Writing” av Teresa, Ukrainetz, Margaret, Cooney, Sarah, 

Dyer, Aimee, Kysar och Trina, Harris producerad år 2000. 

 

I referenslistan från “Early literacy interventions: The relative roles of storybook reading, alphabetic 

activities, and their combination” av Dorit Aram, hittades “Teachers’ Roles in Promoting Literacy in 

the Context of Play” av Saracho, Olivia producerad år 2002. 

 

I referenslistan från “Early literacy interventions: The relative roles of storybook reading, alphabetic 

activities, and their combination” av Dorit Aram, hittades “Effects of Alphabet-Letter Instruction on 

Young Children’s Word Recognition” av Roberts, Theresa producerad år 2003. 
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De problem som uppkommit är de ovannämnda, att resultatet på sökningarna på Stockholms 

universitetsbiblioteks databas gav många resultat som omöjligt kunnat sökas igenom. Det beror på att 

sökorden varit för ospecifika. Att avgränsningen till en början varit åren mellan 2010-2015 gick också 

i stöpet då det förekom intressanta artiklar i referenslistorna i artiklarna som kom att bli det empiriska 

materialet, vilket gjorde materialet som använts i denna studie bredare. Det empiriska material som 

slutligen valts kom att vara relevant för studiens frågeställning och syfte.  

Databearbetning och analysmetod 

Analysredskapet kom att bli ekvivalenskedjan, för att på bästa sätt besvara syfte och frågeställning i 

denna studie. Företrädarna för ekvivalenskedjan som ett analysredskap för diskursanalys är Ernesto 

Laclau och Chantal Mouffe som arbetar inom poststrukturalismen med inriktning mot den lingvistiska 

nivån (Bergström & Boréus 2012, s. 364 refererar till Laclau 1993, s. 343-345). Makt är en viktig del i 

diskursanalys och för Laclau och Mouffe är kampen om meningsskapandet i centrum (Bergström & 

Boréus 2012, s. 400). Genom en ekvivalenskedja framträder ett begrepps meningsskapande. Här nedan 

skall benas ut ett antal begrepp och en förklaring av ekvivalenskedjan, för att visa på hur materialet har 

bearbetats. 

Det första begreppet är ”tecken” eller ”signifikant”. En signifikant är våra tankar om ett begrepp. 

Signifikantet ”kopp” kan innehålla många olika betydelser såsom, cylinderformad, öra, kaffe, eller 

andra föreställningar om vad ”kopp” är, men ”kopp” för inte tankarna till sandstrand eller en bok, om 

inte motivet på koppen är ett av dessa. Meningarna för signifikantet ”kopp” kan bli obegränsade och 

ha olika betydelser i olika kontexter, därför är denna identitet/betydelsekrig oundvikligt (Bergström & 

Boréus 2012, s. 365; Walton & Boon 2014, s. 354 refererar till Laclau & Mouffe 1987). 

En annan typ av signifikant är en flytande signifikant vilket beskrivs som ett tecken som är särskilt 

öppna för olika betydelser (Bergström & Boréus 2012, s. 373). En tom signifikant innebär en tömning 

av dem själva och dess bundenhet till olika signifikanter och blir således ett renodlat begrepp. 

Begreppet kan beskrivas som en upphöjning av en nod (Walton & Boon 2014, s. 355 refererar till 

Laclau 1994, s. 171; Laclau 2000, s. 302). En nod innebär en signifikant som fungerar som nav eller 

kärna i en diskurs, alla andra flytande signifikant kan ses röra sig kring denna nod. Det är noden som 

bestämmer vilken mening de signifikanter som rör sig kring den får. Noden skapar mening bland de 

flytande signifikanten och fixerar diskursen, en nod kan också kallas för mastersignifikant (Bergström 

& Boréus 2012, s. 367, 373, 389; Walton & Boon 2014, s. 362). Här nedan görs en kort beskrivning av 

de begrepp som studien kommer innefatta, taget från Bergström och Boréus (2012, s. 373): 

 

Fig. 2. Begreppskarta. Källa: Bergström och Boréus 2012, s. 373. 

Signifikant:  Ett tecken. 

Flytande signifikant: Ett tecken som är särskilt öppen för olika betydelser. 

Nod/mastersignifikant: Nav i en diskurs. 

Tom signifikant:  En upphöjning av en nod. 

Antagonism:  Betydelsekrig. 

Artikulation:  Processen där olika tecken sammanfogas till en diskurs. 
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Efter att ha benat ut de begrepp som en ekvivalenskedja innefattar, skall en beskrivning av varför och 

hur denna kedja används. Brydon (2014, s. 17) beskriver denna kedja som en möjlighet att studera hur 

nyckelbegrepp eller noderna i en diskurs knyts samman med andra signifikanter i en kedja och på så 

sätt ger mening. Sara Walton och Bronwyn Boon (2014, s. 360) presenterar och beskriver 

tillvägagångssättet i arbetet med ekvivalenskedjan. Författarna tar upp sex steg som innefattar arbetet 

med analysen med hjälp av ekvivalenskedjan: 

 

Fig. 3. Tillvägagångssätt. Källa: Walton och Boon 2014, s. 360. 

1. Konstruktion av data. 

2. Sammanställa en kronologisk översikt att händelser. 

3. Identifiera nyckelantagonistiska diskurser. 

4. Analysera organisationen av nyckeldiskursen. 

5. Undersök subjektiviteten. 

6. Undersök processens hegemoniska ställning. 

 

Det första steget handlar om att samla ihop materialet, som ofta är textbaserad. I steg två handlar det 

istället om att skapa sig en helhetsbild av det insamlade materialet, då det är lätt att fastna i en viss 

diskurs i materialet och missa i vilket kontext den ingår. Signifikanten skall vara både för och emot, 

eller antagonistiska som är det begrepp författarna använder. I detta steg söks det efter flytande 

signifikant i materialet. I steg tre skall de viktigaste flytande signifikanterna identifieras och refereras 

till noder. En tom signifikant kan fungera som nyckel och samlar ihop noderna. I detta steg måste även 

kontexten tas hänsyn till. I punkt fyra handlar det om att undersöka ekvivalenskedjan som konstituerar 

och organiserar sociala relationer. I det näst sista steget handlar det om att fundera över hur textens 

funktion att skapa och samla subjekt, vem säger vad. I det sista steget handlar det om att se om den 

diskursiva artikulationen kan skapa mening för den flytande signifikanten. Utgångspunkten för detta 

steg är att kunna diskutera effekter av diskursen. Det är viktigt att de flytande signifikanterna betonar 

villkoren och ifrågasättandet för diskursernas natur och maktstrukturen förklarar hur aspekter av hur 

det sociala visar sig som statiska trots en konkurrens om vilka diskurser som skall existera (Walton & 

Boon 2014, s. 360-365). För att förtydliga ekvivalenskedjan lånas Walton och Boons (2014, s. 355) 

illustration av kedjan som förenklats och översatt till svenska:  
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Fig. 4. Ekvivalenskedjan. Källa: Walton och Boon 2014, s. 355. 

 

 

För att göra en sammanhängande förklaring av ekvivalenskedjan kan den sammanfattas med hjälp av 

figur 4 och det som ovan beskrivits: att det råder betydelsekrig om den process där olika tecken bildar 

en diskurs. Man skulle kunna använda sig av liknelsen två sidor av samma mynt. Låt oss säga att det 

finns en diskurs om förskolan. Diskursartikulationerna skulle kunna vara att barn mår bra av att gå på 

förskolan respektive barn mår inte bra av att gå på förskola. Den antagonistiska linjen delar av dessa 

två artikulationer. Nu finns det en sida som är för och en som är emot. Genom att läsa olika texter som 

skall verka som empiriska material skall det nu hittas flytande signifikant, noder och en tomt 

signifikant. Resultatet skall ses i sin kontext och inte som ett sant svar. 

I arbetet med ekvivalenskedjan som analysverktyg har det empiriska materialet studerats noggrant och 

belyst det betydelsekrig, eller den antagonist som finns i var artikel. När antagonisten påträffats har 

sedan två diskursartikulationer formulerats. De noder som påträffats markerades i de valda artiklarna 

som speglar navet i diskurserna. Utifrån noderna har det formulerats tomma signifikant, som i de flesta 

fall varit barn, men som i några enstaka fall varit pedagoger (se vidare i resultatet). Formuleringen av 

det flytande signifikantet har utgått ifrån de artikulationer som formulerats. 
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Forskningsetiska överväganden  

Arbetet med litteraturstudien har förhållit sig till god forskningssed som framställs i Vetenskapsrådet 

(2011, s. 12, 88, 109) där åtta punkter beskrivs: studien strävar inte efter att finna någon sanning, utan 

analyserar aktuella vetenskapliga artiklar för att få syn på vad som finns sagt om barn och barns 

minnen. Utgångspunkterna för studien är nyfikenheten för minnet och om förskolan främjar minnet. 

Studien har systematiskt redovisat tillvägagångsätt i metodval, vart och vad som sökts på i 

insamlandet av materialet, och varit systematisk och noggrann i resultatdelen. Den tidigare 

forskningen som sökts på har i vissa fall varit äldre, då inga liknande studier funnits valdes likväl 

dessa att ingå i studien. Det finns inga kommersiella bindningar till val av studie. Studien är noggrann 

med referenser. Om studien i fråga refererat till en annan artikel har referenserna även refererat till 

denne. Allt material som använts i denna studie har noggrant sparats i namngivna mappar på datorn 

och även i en dropbox utifall något oväntat datorfel skulle inträffa. Eftersom studien inte innefattar 

mänsklig kontakt i något avseende har inga människor skadats under studien. Dock innefattar studien 

artiklar och andra vetenskapliga dokument som människor har skrivit, därför har dessa artiklar 

systematiskt granskats och tolkats. Denna tolkning blir subjektiv och ingen objektiv sanning. Eftersom 

arbetat varit systematiskt kan läsarna även följa författarens tankar om vad denne anser vara viktigt 

eller intressant, om det valts eller setts andra intressanta teman hade studien sett annorlunda ut.  

De studier som använts, beskriver etiska överväganden de gjort i samband med studierna de utformat. 

Det empiriska materialet har valts ut genom begränsningar, inte genom att stärka eller varit för 

forskarens egna intressen (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 70). I Vetenskapsrådet (2011, s. 41, 42) 

läggs vikt på valet av metod och dess avgörande betydelse för resultatet i en studie. Eftersom det är 

enbart en författare som har sökt i databaser och valt sökord, kan det inte vara säkert att det material 

som samlats in alltid har varit det bästa för frågeställningen i denna studie. Det finns många artiklar 

som författaren kan ha gått miste om, antingen för att alltför många resultat funnits på de sökord som 

använts, eller att sökningen på olika ordkombinationer eller årtal begränsat studien. Därför ger denna 

litteraturstudie inte en sanning. Om en artikel varit en annan hade studien kanske utfallit på annat sätt.  

I samband med denna studie har en tabell av ekvivalenskedjan använts, som refererats till i Walton och 

Boon (2014). Tabellen har dock ändrats och översatts i ett illustrationsprogram på datorn. Detta för att 

inte plagiera deras illustration (Vetenskapsrådet 2011, s. 108), därför skickades ett mail till Sara 

Walton, som är en av författarna till artikeln, där hon blev tillfrågad om tabellen fick användas i ett 

självständigt arbete. Svaret blev positivt, vilket gjorde att denna studie kunde använda sig av deras 

tabell.  

Studiens kvalitet 

Valet av metod föll på textanalys med hjälp av diskursanalys, eftersom studiens empiriska material 

utgjordes av vetenskapliga artiklar. Detta som alternativ för att samla material på förskolor, som 

observationer eller intervjuer. Detta innebär att denna studie inte handlar om lokala svenska 

förhållanden utan snarare om amerikanska studier i olika stater. Detta gör att det inte ger en smal bild, 

som intervjuer eller observationer på några få förskolor i få kommuner skulle givit. Denna studie kan 

ge intryck av ett stort omfång av olika typer av material. Inte sagt att inga begränsningar gjorts. 

Arbetet i studien har begränsats genom användandet av vetenskapliga artiklar från USA som handlar 

om barn i förskoleåldern som placerats i olika språkliga kontexter. Vad gäller studiens tillförlitlighet 

och giltighet kan vidmakthållas vad Torstenson-Ed (1997, s. 113) beskriver, att en upprepning av 
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denna typ av studie skulle vara en omöjlighet då samma material som det i denna studie skulle vara 

svårt att finna om några år. Nya artiklar skulle tillkommit och det materialet som använts i denna 

studie blivit förlegat, ”vi kan inte stiga ned i samma flod två gånger, ty vi har förändrat oss och floden 

har förändrat sig” (Torstenson-Ed 1997, s. 113 refererar till Lübke 1993, s. 225; Heraklitos). Dock har 

en noggrann beskrivning presenterats under rubriken genomförande för att möjliggöra en eventuell 

liknande studie. 

Det som har fungerat bra med metodvalet är att genom metoden få ta del av forskares uppfattningar 

om hur de anser att barn tillägnar sig språkliga aktiviteter. Det är forskarnas ord och därmed deras 

föreställningar och diskurser som skrivs fram, som sedan tolkats och analyserats. Det är inte endast en 

persons diskurser och föreställningar som belyses, som fallet skulle varit om det var en författare som 

genomfört alla studier, som kom att bli det empiriska materialet i denna studie. Det som har varit svårt 

är att finna material som har speglat kriterierna för studien, detta kan bero på att endast en författare 

arbetat med denna studie och inte kunnat söka på databaser med andras ögon. Ett liknande arbete 

skulle ha kunnat genomföras vid ljudupptagning på förskolor i samband med högläsning. Då skulle 

forskaren, efter transkribering, kunnat få fram diskurser och föreställningar om hur pedagoger arbetar 

med språket under högläsning. 

Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer resultat utifrån det empiriska materialet läggas fram, sedan diskuteras och 

analyseras resultatet. I analysen av materialet har en diskursanalys använts där arbetet med 

ekvivalenskedjan för att få ut noderna, eller kärnan, i de diskurser som hittats om förskolebarns 

minnesfunktioner. Frågeställningen var vilka föreställningar om barns minnesfunktioner som finns i 

forskning om barns lärande och hur kan de tolkas som olika diskurser? det är resultatet av detta som 

skall laggas fram här nedan. Avsnittet kommer läggas upp genom att artikel för artikel redogöra för 

vilka de tolkade diskurserna som exponerats i vederbörande artikel och beskriva i vilket kontext 

diskursen byggts upp. Detta kommer göras genom citat från artikeln för att stärka att diskursen 

uppkommit ur artikeln. Artiklarna kommer inte inneha en speciell ordning, ingen hierarkiskt 

uppställning. Efter att resultaten har presenterats kommer analysen av resultaten i en sammanställning. 

De noder som skrivs ut under var presentation av resultatet kommer skrivas kursivt så att det tydligt 

framgår vilka begrepp som är noder. Under varje exempel kommer en illustration av ekvivalenskedjan 

presenteras där artikulationerna, flytande signifikantet, de båda tomma signifikanten och noderna 

presentera i sin helhet. Underrubrikerna speglar artiklarnas rubriker som har översatts till svenska. 

Funktionen för underrubrikerna är att ge läsaren en tydlig avgränsning för var diskurs kontext samt att 

ge en överskådlig blick. Översättningarna gjordes för enhetlighetens skull. 
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Förbättras förskolebarns berättarminne genom aktivitetsbaserade 

inlärningsstrategier? 

I artikeln ”Does an activity-based learning strategy improve preschool children’s memory for narrative 

passages?” (Biazak, Marley & Levin 2010) undersöks om barns minnen främjas av en 

aktivitetsbaserad kontext eller en kontext där barnen enbart lyssnar. Undersökningens omfång var 56 

barn i åldrarna mellan 3 år och 5:5 år. Resultatet som förekom efter att användandet av 

ekvivalenskedjan för att få ut noderna, som är navet i en diskurs, blev diskursen om att barn minns 

bättre när de ingår i en aktivitet. Noderna blev, konkret, uppmuntran och utvecklande. Å andra sidan 

fanns diskursen om att barn minns bättre när de lyssnar, där noderna blev abstrakt, sanna minnen och 

allvarlig. För att ge exempel på en kontext där diskurserna framställs ges två exempel från artikeln: 

 

Exempel 1: 

The potential efficacy of activity-based instructional strategies is supported by developmental 

theories of cognition, which theorize that providing young children with concrete representations 

will improve their learning. (Bruner, 1964; Piaget, 1962 i Biazak, Marley & Levin 2010, s. 515) 

 

Exempel 2. 

However, Salmon et al. (1995) also found that toy props can lead young children to generate false 

memories of the presented events. This effect may be a result of toy props priming children to 

engage in fantasy or thoughts of play. (Biazak, Marley & Levin 2010, s. 516) 

 

Fig. 5. 
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Bilders och gesters roller som ickeverbal hjälp för förskolebarns 

inlärning av nya ord 

I artikeln ”The role of pictures and gestures as nonverbal aids in preschoolers’ word learning in a 

novel language” (Rowe, Silverman & Mullan 2013) handlar undersökningen om huruvida barn minns 

bättre då de ser bilder eller gester i samband med talat språk än vid endast talat språk. 

Undersökningens vidd var 62 barn vars medelålder var 4:8 år. Resultatet kom att bli en diskurs om att 

bilder eller gester som resurs till talat språk främjar barns minnen. De noder som exponerades var, 

symboliskt, visuell och till hjälp för minnet. En annan diskurs handlar om att barn minns bättre med 

enbart tal där, fokus försvinner, överbelastning och överflöd är de centrala noderna. För att accentuera 

denna diskurs hävdar Rowe, Silverman och Mullan att: 

 

Exempel 3. 

Nonverbal supports may be particularly helpful for word learning because redundant semantic 

information may provide more robust representation of concepts associated with words. Pictures 

and gestures are two potential avenues through which to offer this nonverbal support. (Rowe, 

Silverman & Mullan 2013, s. 109) 

 

Exempel 4. 

In line with the above complexity hypothesis, it has been argued that processing redundant 

information from multiple simultaneous sources of information (e.g., verbal and nonverbal) may in 

fact cause cognitive overload or competition for cognitive resources and thus hinder learning for 

some learners. (Sweller, 1988 i Rowe, Silverman & Mullan 2013, s. 111) 

 

Fig. 6. 
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Med syfte att förbättra förskolebarns ordförråd: effekten av att 

pedagoger talar före, medan och efter lässtunden 

I atikeln “Enhancing preschool children’s vocabulary: Effects of teacher talk before, during and after 

shared reading” (Gonzalez, Polland-Durodola, Simmons, Taylor, Davies, Fogarty & Simmons 2013) 

deltog 100 barn mellan 4 och 5 år. Studien undersökte fyra olika sätt att öka barnens minneskapacitet 

att minnas ord. Undersökningen innefattar huruvida barn ökar sitt ordförråd om pedagogerna talar om 

orden före, under eller efter de haft lässtund med barnen. Samt en kontrollgrupp där pedagogerna 

endast läste utan att diskutera det nya ord som förekommit i texten med barnen. I denna studie 

framlades en diskurs om att barn ökar sitt ordförråd när det nya ordet diskuteras, vilket gav noderna, 

mentala representationer, förståelse och ordförråd. En annan diskurs som förekom var diskursen om 

att läsa för barn ökar barns ordförråd där, pedagogiskt, meningsfulla kontexter och uppmuntran var 

noder. Här nedan citeras ett citat från artikeln:  

 

Exempel 5.  

It is also possible that talk after reading when more associative tasks occurred cued the retrieval of 

mental representations constructed by the young listeners and, in turn, deepened lexical networks, 

thus enhancing their vocabulary. (Matute et al., 2011; vanKleeck, 2008 i Gonzalez et al. 2013, s. 

222) 

 

Exempel 6. 

Shared-book reading, generally defined as an interaction that occurs between an adult and a child 

when reading or looking at a book, is among the most robust ways of exposing young children to 

new words in meaningful contexts. (Hindman, Wasik, & Erhart,2012 i Gonzalez et al. 2013, s. 

214) 

 

Fig. 7. 
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Spadar och svärd: Hur realistiska och fantasifulla teman påverkar barns 

ordförråd 

I artikeln “Shovels and swords: How realistic and fantastical themes affect children’s word learning” 

(Skolnick Weisberg, Ilgaz, Hirsh-Pasek, Golinkoff, Nicolopoulou & Dickinson 2015) där 154 barn i 

åldrarna mellan 3:5 år och 5:5 år deltog. Studien syftade på att undersöka om barn lär sig ord bättre 

med fantasi-tema, som drakar, eller i mer verkliga teman, som bondgårdar. Underökningarna delades 

upp i dessa två teman och två grupper där pedagogerna i en grupp läste fantasifulla böcker om drakar 

och den andra gruppen läste böcker om mer verkliga händelser som livet på en bondgård. Sedan följde 

en lekaktivitet i förhållandet till temat. I denna artikel exponerades en diskurs om att barn ökar sitt 

ordförråd bättre i fantasifulla aktiviteter där noderna blev engagerar, fantasifull och flexibel. En annan 

diskurs var diskursen om att barn ökar sitt ordförråd i realistiska aktiviteter där noderna blev familjärt, 

vardagligt och verkligt. Ur artikeln framträder noderna i dessa två exempel: 

 

Exempel 7. 

 Engaging with fantastical elements may require greater cognitive processing than engaging with 

elements that are present in the real world, precisely because these elements defy the laws of 

reality. (Skolnick Weisberget et al. 2015, s. 10) 

 

Exempel 8. 

A fantastical theme, by definition, includes elements that are not present in children’s everyday 

lives and may thus encourage greater attention to the stories and hence to the words presented 

within the stories. (Skolnick Weisberg et al. 2015, s. 11) 

 

Fig. 8. 
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Ökar förskolebarns minnen eller berättelser genom bilder? Effekten av 

bilder med syfte att underlätta den åldersrelaterade inlärningsprocessen  

I artikeln “Do illustrations enhance preschoolers’ memories or stories? Age-related change in the 

picture facilitation effect” (Follmer Greenhoot & Semb 2007) deltog 60 barn i åldrarna mellan 3 och 5 

år. Barnen delades in i fyra grupper där varje barngrupp lyssnade på en berättelse som de sedan skulle 

minnas viktiga delar ur. I ena gruppen fick barnen höra berättelsen med endast tal. En annan grupp 

använde sig av tal och bilder. Den tredje gruppen använde tal och irrelevanta bilder och den sista 

gruppen användes endast bilder utan tal. I denna artikel visades en diskurs om att barn minns bättre när 

de hör och ser berättelser där de centrala noderna blev två modaliteter, uppmärksamhet och konkret. I 

en annan diskurs om att barn inte främjas av bilder i berättelser hittades noder som ej utvecklat 

symboliskt tänkande, begränsad koncentrationsförmåga och kan kopplar ej samman två modaliteter. 

Exempel på detta ges i följande två citat av Follmer Greenhoot och Semb: 

 

Exempel 9. 

Verbally and pictorially presented material should be easier to recall than information presented in 

only one modality because the two representations provide redundant retrieval routes. It has also 

been suggested that pictures increase motivation and attention to the material, make the material 

more concrete and comprehensible, and serve to organize verbal information. (Follmer Greenhoot 

& Semb 2007, s. 272) 

 

Exempel 10. 

Consistent with these broad developmental patterns, research on children’s use of visual imagery 

strategies suggests that very young children do not spontaneously combine verbal and pictorial 

information in memory. (Follmer Greenhoot & Semb 2007, s 274) 

 

Fig. 9. 
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Gör lek skillnad? Hur lek påverkar ordförrådet för barn med behov av 

särskilt stöd 

I artikeln “Does Play Make a Difference? How Play Intervention Affects the Vocabulary Learning of 

At-Risk Preschoolers” (Han, Moor, Vukelich & Buell 2010) deltog 49 barn i åldrarna mellan 4 och 5 

år i en studie där barnen blev uppdelade i två grupper där båda barngrupperna hörde böcker och 

upprepade de nya orden pedagogerna sade för barnen att minnas. Barnen fick benämna ordet och 

pedagogen förklarade ordets betydelse som sedan barnen uppmuntrades att upprepa efter pedagogen. 

Sedan visade pedagogen med hjälp av rekvisita som stödjer det nya ordet som sedan barnen fick 

upprepa. Dessa steg var lika för de båda grupperna, dock i ena gruppen fick barnen sedan leka en lek 

som skulle stödja förståelsen av ordet. I denna artikel fanns en diskurs om att leka i samband med 

berättelser ökar barnen ordförråd där ökat ordförråd, konkret och lär snabbare var noder. En annan 

diskurs var att föra dialog i samband med berättelser ökar barns ordförråd där noderna var 

ordförståelse, dialog och artikulation. Här nedan citerars från artikeln: 

 

Exempel 11. 

Singer and colleagues (2006) wrote that play is crucial for oral language skills, which is the basis 

for later reading skills, and that children learn best through playful, guided interactions. Specially 

guided interactions with adults in playful contexts increase children’s vocabularies. (Roskos, 

Tabors, and Lenhart 2009 i Han et al. 2010, s. 87) 

 

Exempel 12. 

In a later study, Sénéchal (1997) found that repeated readings enhanced preschool-aged children’s 

receptive (understanding the words) and expressive (being able to say the words) vocabularies. 

Sénéchal and her colleagues also studied the effects of different uses of storybooks on the 

development of children’s vocabularies. Sénéchal, Thomas, and Monker (1995) found that 

preschool-aged children who answered questions about target words during book reading made 

greater gains than those who simply listened to the readings. (Han et al. 2010, s. 85) 

 

Fig. 10. 
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Bortom bokens blad: En interaktiv lässtund och språkutveckling i 

förskolan 

I artiklen “Beyond the Pages of a Book: Interactive Book Reading and Language Development in 

Preschool Classrooms” (Wasik & Bond 2001) deltog 64 barn mellan 3:5 år och 5:5 år. Barnen var 

uppdelade i två grupper, en experimentellgrupp och en kontrollgrupp. I kontrollgruppen läste 

pedagoger valda berättelser för barnen inom en viss tidsram, medan barnen i den experimentella 

gruppen hade pedagoger som definierade nya ord för barnen och ställde öppna frågor om innehållet i 

boken och lät barnen vara deltagande i sagostunden. Syftet med denna studie förhöll sig till att se 

huruvida barnens ordförråd förändrades i de olika grupperna. I denna studie visades en diskurs om att 

barn lär sig nya ord genom att höra berättelser från böcker där kontext, vokabulär och osäkerhet var 

noder. I en annan diskurs om att barn lär sig nya ord i dialog kring berättelser i böcker exponerades 

noderna aktiv, levande och meningsfull. Här nedan ges två citat från artikeln: 

 

Exempel 13. 

Children in the intervention and control classroom were read the identical stories, yet in the control 

group, teachers did not systematically extend the use of the story vocabulary beyond the pages of 

the book. Instead, what we observed was the lack of repeated opportunities to learn the interactive 

book vocabulary in a meaningful context. This could explain the significantly lower performance 

of the control group on the receptive and expressive book vocabulary measures. (Wasik & Bond 

2001, s. 274) 

 

Exempel 14. 

Children whose teachers provided multiple opportunities to interact with vocabulary words learned 

more book-related vocabulary compared with children who were exposed to just the books. 

Through the interactive book reading, the teachers introduced vocabulary words in a meaningful 

context. Also, children were given the opportunities to talk and ask questions about the story and 

to listen to other children's conversations about the stories. (Wasik & Bond 2001, s. 247) 

 

Fig. 11. 
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Att lära från fantasi- och verkliga karaktärer i förskolan 

I artikeln “Learning From Fantasy and Real Characters in Preschool and Kindergarten” (Richeart, 

Shawber, Hoffman & Taylor 2009) deltog 127 barn som var 4 år. Barnen var indelade i två grupper i 

tre olika tester, där det berättades att en fiktiv sagokaraktär hade agerat på ett speciellt sätt vid ett 

problemtillfälle. Omedelbart efter denna berättelse fick barnen ett liknande problem som de skulle lösa 

konkret med ett antal konkreta objekt. Den andra gruppens koncept var i princip densamma, men 

skillnaden var att den första berättelsen förhöll sig med en verklig familjär karaktär som stötte på ett 

problem som denne löste på ett speciellt sätt. Omedelbart efter denna berättelse fick barnen ett 

liknande problem att lösa konkret. Diskurserna som uppenbarades här var diskursen om att barn lär sig 

om verkligheten genom fiktiva karaktärer där noderna var fantasi, uppmärksamhet och njutning. Den 

andra diskursen var att barn lär sig om verkligheten genom verkliga karaktärer där verklighet, koppling 

och tillförlitlig källa var noderna. Här nedan är två citat som forskarna skriver i sin artikel: 

 

Exempel 15. 

For example, preschool teachers often embed their curriculum within a fantasy context; and fantasy 

characters are used in educational television to communicate important real-world information to young 

children. The assumption is that children will pay attention and learn better because fantasy is engaging 

and makes the material interesting. (Lepper, Aspinwall, Mumme, & Chabay, 1990; Parker & Lepper, 

1992 i Richeart, Shawber, Hoffman & Taylor 2009 s. 41-42) 

 

Exempel 16. 

They judge some sources of information to be more reliable and trustworthy than others. For example, 

they distinguish between the kinds of knowledge that different people are likely to have as a function of 

expertise (e.g., a doctor knows more about a broken arm than a car mechanic). (Lutz & Keil, 2002 i 

Richeart, Shawber, Hoffman & Taylor 2009, s. 42) 

 

Fig. 12. 
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Effekten av olika frågestrategier med syfte att utöka förskolebarn 

ordförråd i samband med lässtund 

I artikeln “The Effect of Questioning Style During Storybook Reading on Novel Vocabulary 

Acquisition of Preschoolers” (Walsh & Blewitt 2006) deltog 32 barn som var 3 år i en studie om olika 

effekter av barns minnesförmåga vad gällande ord där de under fyra sagostunder fick höra samma bok. 

Barnen delades upp i två grupper där pedagogerna förhöll sig på olika sätt när de läste för barnen. I 

ena gruppen förhöll sig pedagogerna på så sätt att de ställde frågor där barnen skulle tvingas svara med 

det nya ordet, då pedagogen pekar på en illustration och frågar vad det är. I den andra gruppen ställer 

pedagogerna istället frågor där det nya ordet ingår, exempelvis vad har en pagoda för färg. Då behöver 

inte barnet tala det nya ordet, utan enbart höra det. I denna artikel visades en diskurs om att barn lär sig 

nya ord genom att tala ordet, där noderna hjälper minnet, ger fokus och aktiv framhölls. I en annan 

diskurs om att barn lär sig genom att höra ordet är uppmärksamhet, fokus och aktiv, noder som 

används. Här nedan är exempel på citat ur Walsh och Blewitts artikel: 

 

Exempel 17.  

Sénéchal’s (1997) study also suggests that asking children questions that require them to use the 

novel vocabulary themselves may be especially helpful, benefiting both their receptive and 

expressive vocabulary. (Walsh & Blewitt 2006, s. 274) 

 

Exempel 18. 

It is reasonable to conclude, however, that teachers and parents should be encouraged to enhance 

children’s vocabulary acquisition by asking questions that actively engage children’s attention to 

novel vocabulary during storybook sharing sessions. (Walsh & Blewitt 2006, s. 277) 

 

Fig. 13. 
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En undersökning av att lära fonologisk medvetenhet genom läs- och 

skrivstund 

I artikeln “An Investigation into Teaching Phonemic Awareness through Shared Reading and Writing” 

(Ukrainetz, Cooney, Dyer, Kysar & Harris 2000) deltog 36 barn i åldrarna mellan 5 och 6 år i en 

studie om barns fonologiska medvetenhet. Barnen var indelade i en experimentell grupp, där 

litteracitet-aktiviteter som skulle öka barnens fonologiska medvetenhet, samt en kontrollgrupp. 

Litteracitet är ett vidgat begrepp på läs- och skrivinlärning. Aktiviteterna för barnen i den 

experimentella gruppen varade i 30 minuter, tre gånger i veckan, i sju veckor. Aktiviteterna var korta 

rimsagor där barnen skulle identifiera de rimmande orden. I denna artikel exponerades en diskurs om 

att barn som konverserar om fonologiska företeelser ökar den fonologiska medvetenheten. Noderna 

som visades var utveckling, meningsfullt och medverkar. En annan diskurs var att barn inte behöver 

konversera för att öka den fonologiska medvetenheten där naturligt, gagnar ej små barn och ökar ej 

litteracitet var noder. Här nedan ges två citat ur artikeln: 

 

Exempel 19. 

Richgels, Poremba, and McGee (1996, p 632) provide a descriptive study demonstrating how 

educators can involve young children in meaningful and functional reading and writing while 

simultaneously teaching the skills and knowledge particular to print, including phonemic 

awareness: “they can play an active role in guiding children’s attention to print during functional 

and holistic experiences with written language”. (Ukrainetz et al. 2000, s. 333) 

 

Exempel 20. 

The NAEYC/IRA (1998, p 34) position statement is congruent with this, stating that conventional 

training in phonemic awareness is not appropriate for young children. The position statement 

suggests such structured training is most beneficial for children “after they have learned some 

letter names, shapes, and sounds and can apply what they learn to real reading in meaningful 

contexts”. (Ukrainetz et al. 2000, s. 332, 333) 

 

Fig. 14. 
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Pedagogers roller i främjandet av litteracitet i lekkontexter 

I artikeln “Teachers’ Roles in Promoting Literacy in the Context of Play” (Saracho 2002) deltog 4 

hemmahörande pedagoger i en kindergarden (förskola) och barnen i dessa. Samtliga barn var i 4 år. 

Pedagogerna förhöll sig på olika sätt i användandet av lek för att främja barns litteracitet på olika sätt. 

Litteracitet är ett vidgat begrepp på läs- och skrivinlärning. I denna artikel kunde det ses en diskurs om 

att barn lär sig litteracitet i lek utifrån två tomma signifikanter, barn och pedagog. I den första 

diskursen om att barn lär sig litteracitet i lek där barn är den tomma signifikantet fanns noder som 

meningsfull, inkludering och konkret. I den andra diskursen om att barn lär sig litteracitet i lek där det 

tomma signifikantet är pedagog fanns noder som, deltagande, individuell och lekfull. Utifrån Sarachos 

artikel gers två exempel här nedan:  

 

Exempel 21. 

In examining the children, the teacher uses concrete experiences to help the children relate to the 

concept in a meaningful way. (Saracho 2002, s. 28) 

 

Exempel 22. 

The teacher makes spontaneous or reflective decisions in relation to children, materials, activities, 

and goals. Teachers perform the role of thinker and actor (Spodek and Saracho, 1994). Their 

actions are based on their thoughts. This role is evident throughout the episodes. For example, 

teachers make reflective decisions when the teachers plan the classroom environment and set up 

the materials. Their spontaneous decisions are evident when they are observing, teaching, or 

interacting with children or when an incident occurs such as in the latter episode. (Saracho 2002, s. 

33) 

 

Fig. 15. 
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Bokstavsinstruktioners inverkan på unga barns ordförståelse  

I den sista artikeln “Effects of Alphabet-Letter Instruction on Young Children’s Word Recognition” 

(Roberts 2003) deltog 33 barn med ett annat modersmål än engelska där tre barn var 3 år och 

resterande 4 år. Barnen var uppdelade i två grupper där ena gruppen deltog i aktiviteter med ”letter-

name-rhyme” instruktioner och den andra gruppen med ”förståelse instruktioner”. I den första gruppen 

behandlades ord som rimmade för att öka barnens bokstavsförståelse. I den sistnämnda gruppen fick 

barnen se bokstäver och benämna dem. I denna artikel framträdde en diskurs om att barn lär sig 

bokstäver genom rim. Där belystes noderna fonologisk, konkret och kontext. En annan diskurs som 

exponerades var diskursen om att barn lär sig bokstäver genom ordförståelse där visuell, konkret och 

aktivitet var noder. Här efter skall ges två exempel ur Roberts artikel: 

 

Exempel 23. 

Children in the letter–rhyme group learned more words phonetically spelled with taught letters 

than words phonetically spelled with letters that were not taught and words with visually distinct 

spellings. (Roberts 2003, s. 47) 

 

Exempel 24. 

Knowledge of the shapes of letters may also serve as a concrete representation to associate with 

later learning of letter sounds — an important instructional support for English Learners. (Roberts 

2003, s. 42 refererar till Hohn & Ehri, 1983) 

 

Fig. 16. 
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Sammanställning av analys 

Härnäst skall en sammanställning av det analyserande resultatet ges. För att göra detta så översiktligt 

som möjligt presenteras studiens resultat i form av en tabell. Denna studie har bearbetat 

ekvivalenskedjan med olika signifikanter, eller tecken, som funnits i det empiriska materialet. Där har 

det exponerats antagonistiska artikulationer som mer eller mindre står i varandras kontraster. Den 

flytande signifikantet handlar i samtliga fall om en språklig handling, med undantag för bild 8 där 

barns uppfattning om verkligheten är den flytande signifikanten. Den tomma signifikanten är i alla 

fallen, utom i fall 3 och 11, barn. I fall 3 och 11 är den ena av de tomma signifikanterna pedagoger. I 

resultatet har det uppstått 72 noder som fungerar som nav för de diskurser i det empiriska materialet. 

Här nedan presenterats en tabell för de olika diskurser där bild 1 är den första presentationen av 

resultatet, bild två är den andra presentationen och så vidare. 

 

Fig. 17. Ekvivalenskedjorna utifrån artiklarna. 

Bild 1. Bild 2. 

Bild 3. Bild 4. 
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Bild 5. Bild 6. 

Bild 7. Bild 8. 

Bild 9.   Bild 10. 

Bild 11.  Bild 12.   
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Alla dessa diskurser om språk och barn ingår i olika kontexter, som beskrivits i resultatet. Om 

artikulationerna lyfts fram och placeras i en enda gemensam diskurs, som innefattar samtliga diskurser 

i det empiriska materialet om hur barn i förskoleåldern minns språkliga situationer, så tydliggörs 

resultatet på ett överskådligt vis. Det empiriska materialet genererar 72 noder där det övergripande 

navet i de tolkande diskurserna framställs i tabeller. Här nedan visas i figur 18 de noder som 

framställts i ekvivalenskedjorna utifrån det empiriska materialet. Utav de 72 noder som framkommit 

har de noder som varit desamma och de som bildat synonymer med varandra, tagits bort i tabellen 

vilket resulterade i 52 olika noder. Sedan studerades noderna och fem kategorier skapades för vilka 

noderna placerades i förhållande till dessa. Detta ledde till den översikt av noder som illustreras i 

tabellen här nedan. Anledningen till kategoriseringen av noderna var att få en översikt av vilka 

begrepp som det empiriska materialet belyste. I figur 18 kan tydligt skönjas att det positiva noderna är 

de överlägsna noderna som används. Det som menas med positiva noder i denna sammanställning är 

att det är de noder som är positiva i relation till barns språkliga lärande. Det som kommer efter är de 

övriga noder och sedan de negativa. Analysen av resultatet blir sedermera att den tolkning av diskurser 

som finns om förskolebarns minnesfunktioner är överhängande positiva noder. Diskurser om 

förskolebarns minnesfunktioner är alltså positivt laddade noder.      

 

Fig. 18. Noder utifrån artiklarna. 
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Koppling  

Tillförlitlig källa 

Levande  

Betydelsefull  

Medverkar  

Naturlig   

Lekfull  

Diskussion  

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka ett urval vetenskapliga artiklar om förskolebarns 

minnesfunktioner när de lär sig språk. Den övergripande frågeställningen var vilka föreställningar om 

barns minnesfunktioner som finns i forskning om barns lärande och hur de tolkas som olika diskurser? 

Det analyserade resultatet utföll i att de aktuella artiklarna gav olika diskurser om förskolebarns 

minnesfunktioner i relation till språkligt lärande. Med hjälp av analysen kan ett angeläget mönster i 

diskurser om förskolebarns minnesfunktioner i relation till språkligt lärande skönjas. Mönstret visade 

sig bestå av de positiva noderna. Detta innebär att förskolebarn minns positiva händelser i relation till 

lärande, vilket kan ses i figur 18 här ovan. För att göra det lättare för läsaren att se vilka noder som 

används från figur 18, kursiveras noderna i diskussionen här nedan.  

I tidigare forskning har både Strander (1997, s. 73) och Torstenson-Ed (1997, s. 64, 160, 161, 236) fått 

liknande resultat; att barn minns det som de tycker är roligt, eller andra starka känslor, som fått 

personliga konsekvenser eller varit unika. Denna studie visar en stark diskurs om att barn minns det 

positiva kontexter bättre än andra kontexter. Att göra något familjärt har också positiv inverkan på hur 

barn minns i korttidsminnet enligt Cowan (2014, s. 206-208) som hävdar att barn med hjälp av 

familjära kontexter kan lära sig nya ord. Förståelse, uppmuntran och utveckling är noder som speglar 

vad barnen behöver för att kunna minnas bättre vilket också Cowan (2014, s. 206-208) antyder, att 

barn inte har lika utvecklat korttidsminne och att vuxna måste ha förståelse för det. En kontext för att 

barn skall minnas måste vara meningsfull, vilket är en viktig nod i denna studie. Torstenson-Ed (1997, 

s. 64, 160, 161, 236) menar att barn finner den egna aktiviteten och leken som meningsfull i hennes 

avhandling. Ungdomarna minns och kan beskriva leken på ett utförligt sätt som de inte kan med 

pedagogiska aktiviteter. Hon menar att det kan bero på att den pedagogiska aktiviteten kan kännas 

tvingande och inte njutnings- eller meningsfulla. Det är i likhet med denna analys viktigt för barnen, 

att känna njutning och att de, i pedagogiska aktiviteter, behöver känna att det är meningsfullt för dem. 

Stranders (1997, s. 14, 24) resultat visar att ungdomarna inte förstod de vuxenledda, pedagogiska 

aktiviteterna, vilket hon kopplar till barns och vuxnas olika syn på vad som är viktigt. Hon menar 

också att barn måste förstå syftet med en aktivitet för att kunna ta den till sig. I likhet med denna 

analys behöver barn något som engagerar dem för att de ska minnas en lärandesituation samt att 

barnen förstår kopplingen mellan lärande och aktiviteten.  
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Torstenson-Ed (1997, s. 234) menar att pedagoger måste möta barnen på deras nivå i en lärande miljö. 

Barnen måste accepteras för vad de gör i relation till denna miljö och inte dömas efter deras 

prestationer. Hon är också inne på att barnen själva måste få inflytande och få lära sig saker utifrån sitt 

eget intresse, utifrån vad barnet tycker är roligt eller lekfullt, vilket är en nod som resulterade i denna 

studie för att barn skall minnas lärandesituationer. Inflytande för barnen är inget begrepp som specifikt 

är ett ord i denna studies analys, dock, finns andra begrepp som syftar på att ge större inflytande för 

barnen. Dessa begrepp är förståelse, flexibilitet, uppmärksamhet, betydelsefullt och pedagogiskt, vilket 

ger barn inflytande i lärandesituationer. Att tänka på som pedagog i lärandesituationer kan vara att inte 

överbelasta korttidsminnet för barnen. Detta genom att prata på ett sätt som inte är för utbroderat och 

att det som är navet i anvisningen eller instruktionen i en lärandesituation skall läggas fram i slutet, 

eftersom det är lättast att minnas det som sades sist. Instruktioner eller anvisningar som har flera steg 

kan, för barn, vara svårt att minnas eftersom barn har lägre kapacitet på korttidsminnet (Cowan 2014, 

s. 203, 205, 206, 212, 215). Detta exponerades även i analysen om viktiga noder i diskursen om 

förskolebarns minnesfunktioner i relation till språkligt lärande, att barn behöver förståelse och ges 

utveckling i lärandesituationer. Att finna meningsfulla pedagogiska aktiviteter för barn att minnas kan 

vara en sång eller rim och ramsor (Cowan 2014, s. 213). 

De negativa noder som exponerades, som överbelastning, fokus försvinner, begränsad 

koncentrationsförmåga och överflöd kan kopplas till Cowan (2014, s. 203, 205-210, 215) som 

beskriver att barn inte har kapacitet att minnas flera saker samtidigt. Detta på grund av att barns 

korttidsminne inte är helt utvecklat. Strander (1997, s. 14, 24) och Torstenson-Ed (1997, s. 186) 

beskrev att de vuxenledda aktiviteterna var något som barnen inte förstod eller som de inte fann 

meningsfulla, vilket kan koppla till noderna att barn inte kan koppla samman två modaliteter. Två 

modaliteter i den bemärkelsen att pedagogiska vuxenstyrda aktiviteter inte kan kopplas till den 

lustfyllda leken som ses som meningsfull, då kanske även fokus försvinner och barnen blir osäkra.  

Osäkerhet, som är en nod i denna studie, kan även ges till barnen genom att barnen blir behandlade på 

olika sätt av pedagogerna som Strander (1997, s. 140, 141, 164) diskuterade i sin avhandling.  

De noder som jag har valt att benämna som övrigt, blev de noder som kan vara både positiva eller 

negativa beroende på i vilken kontext de används i. Alla barn är olika och fungerar på olika sätt, därför 

kan något visuellt, som är en nod i studien, hjälpa ett barn att minnas, medan det inte hjälper ett annat 

barn. Ett barn lär sig av abstrakta tankar, medan ett annat barn lär sig utav konkreta ting. Därför har 

dessa noder placerats i en separat kategori. Torstenson-Ed (1997, s. 35, 37 refererar till Modell, 1990) 

menar att människan i dialog med varandra klargör sina egna tankar. Hon menar alltså att minnet 

främjas av att inkludera andra personer i sina minnen. Detta kan låta positivt, men för barn som inte 

har bemästrat språket till fullo kan detta vara svårt. Ett litet barn kan inte alltid sätta ord på sina tankar 

eller minnen. Cowan (2014, s. 203, 206) beskriver i sin artikel att det är lättast att minnas något som 

får höras av en muntlig källa. Om en pedagog individuellt för dialog med barnen om deras 

gemensamma minnen kan kanske detta hjälpa barnen att minnas aktiviteter då även barnens ordförråd 

ökar i takt med att barnen får bekanta sig med nya ord i meningsfulla kontexter. 

I de två resterande kategorierna, ord och minnet, är det endast två begrepp var dessa kategorier 

innehar. Dessa ord är ordförråd och ordförståelse samt hjälper minnet och till hjälp för minnet. Det är 

spännande att se att språkliga aktiviteter för barn i förskoleåldern inte i första hand fokuserar på noder 

om minnet utan främst på de positiva noderna. Detta kan bero på att det viktigaste för att minnas något 

är att få starka känslor för det som skall minnas. Detta kan ses i detta resultat, men även i Torstenson-

Eds (1997, s. 85) och Stranders (1997, s. 73 refererar till Sterner 1991) resultat. Om barnen tycker 

något är meningsfullt och roligt lagras det i minnet, så att säga, av sig själv. När något är inlärt i 
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korttidsminnet förflyttas det till långtidsminnet (Cowan 2014, s. 199, 200). Vad gäller noderna 

ordförråd och ordförståelse är dessa begrepp beroende på hur många ord ett barn förstår eller kan 

själv. Ordförrådet och ordförståelsen kan hjälpa barnet att minnas och prata om sina tidigare minnen 

och hjälpa dem att bearbeta dem (Torstenson-Ed 1997, s. 85).  

Sammanfattningsvis kan analysen tillsamman med tidigare forskning och syfte samt studiens 

frågeställning exponera en trolig föreställning om förskolebarns minnesfunktioner i forskning kring 

barns lärande, vilket kan tolkas som diskursen om att förskolebarns positiva minnesfunktioner leder 

till språkligt lärande. Detta utifrån studiens syfte och frågeställning: att undersöka ett urval 

vetenskapliga artiklar om förskolebarns minnesfunktioner när de lär sig språk och vilka föreställningar 

om barns minnesfunktioner som finns i forskning om barns lärande och hur det kan tolkas som olika 

diskurser? Med annat material, andra ögon eller metoder, hade en annan diskurs troligtvis exponerat 

sig. Ändock är en möjlig diskurs att förskolebarns positiva minnesfunktioner leder till språkligt 

lärande. 

Det resultatet denna studie belyser visar en stark diskurs om vad som är ett bra sätt att lära barn 

språkliga aktiviteter på. Forskarna har, i det empiriska materialet, fokuserat på språkliga aktiviteter 

som varit positiva och lekfulla för barnen. Torstenson-Ed (1997, s. 85) beskriver i sin avhandling att 

starka känslor underlättar minnet. Hon menar att ungdomarna i hennes studie mindes minnen från sin 

daghemstid där starka känslor varit involverade. Men starka känslor är inte enbart känslor av glädje. 

Att skrämma barn i studier, eller göra dem ledsna eller obekväma är inte etiskt försvarbart. Men det 

finns många starka känslor som skulle kunna användas utöver glädje, skräck och sorg. Förväntan, 

nyfikenhet och spänning skulle kunna vara känslor som språkliga aktiviteter skulle kunna främjas av 

för att barnen skulle minnas dem senare i livet. Tidigare forskning och det empiriska materialet som 

använts i denna studie har lagt fokus på känslan av positivitet. Detta kan ses som en diskurs i allt det 

material som denna studie har använt sig utav. Nutida forskare om språkliga aktiviteter och minne 

synes ha en diskurs om att barndomen skall vara lustfylld och positiv. I en annan tid kanske denna 

diskurs ändras. Forskare kanske då har diskurser om att barn lär sig språkliga aktiviteter genom 

förväntan, nyfikenhet och spänning.      

Betydelse för praktiken och professionen 

Resultatet i studien är viktigt för förskolan och förskollärare för att kunna skapa en uppfattning om hur 

olika diskurser beskrivs i vetenskapliga artiklar i nuläget. Diskurser är inte något fast och bestämt, 

utan ändras under tid och är beroende av kulturen. Det är ingen sanning som beskrivit i denna studie, 

snarare tolkningar av hur diskurser om barns minnesfunktioner i relation till språkligt lärande ser ut i 

nuläget. Det resultatet kan visa för förskollärare är att barn lär sig i positiva situationer. Bidraget blir 

att hjälpa förskollärare att lägga upp meningsfulla och positiva pedagogiska aktiviteter för att främja 

barns minnen i språkliga kontexter. Därmed inte sagt att det beskrivits konkreta förslag på aktiviteter 

som främjar barns minne och lärande, vilket skulle vara en omöjlighet då olika barn har olika 

förutsättningar och intressen. 

Genom att studera resultatet i de olika kontexter och olika språkliga aktiviteter kan förskollärare med 

hjälp av noderna se hur barn upplever en speciell aktivitet. Med hjälp av analysen i studien skapa egna 

språkliga aktiviteter som är positiva för barn och i praktiken hjälper dem att minnas språkliga 

aktiviteter. Det kan också hjälpa förskollärare att arbeta på olika sätt i språkliga aktiviteter och själva 

använda sig av en ekvivalenskedja. Kanske genom att filma eller observera barn i en språklig aktivitet 

för att sedan transkribera. Alternativt undersöka inspelningen och själv ta fram artikulationer, flytande 



38 

 

signifikant, tomt signifikant och noder för att själva se hur just denna barngrupp reagerar på de olika 

arbetssätten.  

Slutsatser 

I de vetenskapliga artiklar som använts som empiriskt material i denna studie föreligger det många 

olika föreställningar om förskolebarns minnesfunktioner i samband med språkliga aktiviteter. I en 

sammanslagning av alla diskurser som beskrivs i studiens resultat, i form av noder, syns ett tydligt 

mönster, vilket visade sig vara de positiva noderna. Således kan man utifrån undersökningen 

konstatera att förskolebarns positiva minnesfunktioner främjar språkligt lärande. Detta kan hävdas 

baserat på de 12 artiklarna där 12 ekvivalenskedjor, som utgör 24 artikulationer och 72 noder skrivs 

fram. Dessa noder ger en översikt av de begrepp som används i de olika språkliga aktiviteter som 

beskriv i det empiriska materialet. Noderna kan sedermera sammanställas till en gemensam diskurs, då 

samtliga är språkliga. 

Sammanfattningsvis kan två slutsatser dras utifrån denna undersökning. Det finns många olika 

föreställningar om barns minnesfunktioner när de lär sig språk. Dessutom kan de diskurser som 

föreställningarna exponerar tolkas på en mängd olika vis. Vidare kan man tolka studiens resultat som 

att förskolebarns positiva minnesfunktioner främjar språkligt lärande. 

Vidare forskning 

De tankar som uppkommit efter denna studie är en vilja att veta mer om hur barn idag minns sin 

förskoletid. Att på samma sätt som Strander (1997) och Torstenson-Ed (1997) intervjua ungdomar 

idag, som gått på förskolan efter den första läroplanen tillkommit. En frågeställning skulle kunna vara 

vad barn som gick på förskolan under början av 2000-talet minns om sin tid på förskolan. Det skulle 

vara intressant att se om det finns likheter eller skillnader mellan dessa minnen och de minnen som 

Strander (1997) och Torstenson-Ed (1997) beskriver i sina avhandlingar. Sedan skulle läroplanerna 

från de olika årtiondena, den reviderade läroplanen från 1998 och den läroplanen från slutet av 1970-

talet, studeras. Detta för att se om läroplanernas innehåll påverkat pedagogernas förhållningssätt 

jämtemot barnen vid eventuella skillnader mellan en nutida intervju och de intervjuresultat 

Torstenson-Ed och Stranders erhållit. 
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