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Abstract 
 

This essay is about the subject of language development in preschool, where we have focused 

on the children’s group composition based on age and how that factor affects the children’s 

language development. The purpose of the study was to find out what experiences active 

preschool teachers have regarding this subject, this was done through eight audio recorded 

qualitative interviews. All of the participating preschool teachers were working in preschool 

classes at the time of the interviews. 

 

Our results show that five out of eight preschool teachers would prefer to split the children up 

into certain age groups to be able to adjust the activities in a more suitable way to fit their 

ages. The teachers have also shared many opinions and experiences about how the physical 

and social environment in the preschool should look to promote and encourage the use of the 

language. 

 

By comparing our results to the literature presented in this essay we have come to the 

conclusion that there are many pros and cons with having both split and mixed age groups and 

that there is no clear answer as to which is better. What we can conclude, however, is that 

most preschools seem to have children’s groups of mixed ages. 

 

Keywords: Language development, preschool, age groups, interviews. 



 

Abstrakt 
 

Studien vi gjort behandlar ämnet språkutveckling i förskolan, där vi lagt fokus på 

barngruppernas sammansättning utifrån ålder och hur eller om den faktorn påverkar barnens 

språkutveckling. Syftet var att undersöka verksamma förskollärares erfarenheter av ämnet, 

detta har vi gjort genom att genomföra åtta ljudinspelade kvalitativa intervjuer. Deltagande 

förskollärare arbetade vid intervjutillfället i förskoleklasser. 

 

Det vi fått fram som resultat är att fem av åtta förskollärare helst vill dela upp barnen i vissa 

åldersgrupper för att bättre kunna anpassa verksamheten. Vi har även fått ta del av många 

åsikter och erfarenheter om hur den fysiska och sociala miljön bör se ut i förskolan för att 

främja språket, barnen ska få möjlighet att leka med språket och få vara delaktiga i 

utformningen av den fysiska miljön. 

 

Genom att koppla resultaten till den tidigare forskning vi hänvisat till i bakgrunden har vi 

dragit slutsatsen att det finns många för- och nackdelar med olika ålderssammansättningar i 

förskolans barngrupper och att det inte finns något tydligt svar på om någon variant är bättre 

än den andra. Det vi däremot kan konstatera är att de flesta förskolor tycks ha barngrupper 

med blandade åldrar. 

 

Nyckelord: Språkutveckling, utvecklingspsykologi, åldersblandat, åldersindelat, 

barngrupper. 



 

Förord 

Vi vill börja med att tacka alla förskollärare som deltagit i vår undersökning. Ni har gett oss 

mycket av värdefull kunskap som vi inte bara haft nytta av i skrivandet av denna uppsats men 

även kan använda oss av i vårt kommande arbete som pedagoger. 

Vi vill även tacka de personer som har hjälpt oss att läsa igenom vår uppsats och kommit med 

respons, man blir lätt ordblind när man ser samma text om och om igen och missar lätt 

bristerna. 

 

Luleå, vårterminen 2013 

Christian Mäkimaa och Josefine Thiger 
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1. Inledning 

 
Vi har valt att arbeta kring ämnet språkutveckling i förskolan, barnens språkliga påverkan av 

barngruppens konstellation. Med det menar vi den språkmässiga skillnaden i både tal och 

skrift mellan barn som gått i åldersblandade barngrupper och barn som hela sin uppväxt fått 

vara i grupper med jämnåriga barn. Eftersom att barnen i förskoleklasser ofta har väldigt 

varierande nivå på sina språkkunskaper så vill vi undersöka om barngrupperna i förskolan 

varit en påverkande faktor utöver de många andra faktorerna, som till exempel tvåspråkighet 

och talfel. 

 

Två återkommande termer i rapporten är åldershomogent och åldersintegrerat. Med dessa ord 

syftar vi på barngrupper som är åldersindelade respektive åldersblandade. 

 

1.2 Arbetsfördelning 

 

Vi har gjort lika mycket var i denna uppsats. Vissa delar har vi skrivit tillsammans och vissa 

har delats upp mellan oss, men vi har haft kontinuerlig kontakt med varandra för att ta del av 

den andres texter. 
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2.  Bakgrund 
 

 

2.1 Vad är språk? 

 

Eriksen Hagtvet (2004) beskriver språket som ett verktyg för att kunna kommunicera, vilket i 

grund och botten handlar om utbyte av information eller tankar mellan människor. Språket är 

dock inte begränsat till tal utan finns som bekant i alla möjliga former, däribland skrift, 

teckenspråk, matematik, kroppsspråk och så vidare. Eriksen Hagtvet går även in på språkets 

beståndsdelar där vi hittar termer såsom fonem, morfem, semantik pragmatik. Dessa täcker allt 

från uttal och ljudning till ordbildning, meningsuppbyggnad och språkets användande. 

 

Även Svensson (2009) påpekar hur viktigt språket är. Det är ett sätt för oss människor att ta 

kontakt säger hon. Vidare säger Svensson att det är viktigt med kommunikation, att det är ett 

sätt att dela med sig till andra och att det är ett ömsesidigt byte av önskningar, tankar, behov, 

upplevelser, känslor eller information. Svensson säger även att om kommunikationen ska 

kunna fungera behöver man kunna samspela mellan varandra. Det kan göras på fler sätt än 

bara talet då kommunikationsformer också kan vara dans, bild, musik och andra konstformer. 

Söderbergh (2009) menar att det även finns tekniska hjälpmedel att kommunicera med så som 

mobiltelefonen där man kan kommunicera var man än är. Dock är det negativa med 

mobiltelefonen att kroppsspråket och tolkningar försvinner helt eller delvis. Även TV:n är ett 

sätt att kommunicera där man kombinerar bild med ljud och kan lagra den informationen, 

säger Söderbergh. 

 

Lindö (1998) tar upp betydelsen av skriftspråket som verktyg för kommunikation i dagens 

informationssamhälle, då TV:n inte längre är det enda mediet som förmedlar information, 

utan internet som nu finns överallt i både datorer och mobiltelefoner. Det gör så att det mesta 

kan förmedlas i skriftform. Det här gör så att utvecklingen av skriftspråket går snabbare än 

förut då tekniken inte var lika tillgänglig, eftersom att det utövas i stort sett varje dag. Det 

medför dock att även brister i språkets användande ökar då det i till exempel sms och chattar 

ofta används talspråk som inte alltid är korrekt om man ser till meningsuppbyggnad, 

grammatik och stavning. 

 

2.2 Perspektiv på barns språkutveckling 

 

Författarna Sheridan, Pramling-Samuelsson och Johansson (2010) menar att pedagogernas 

syn och handlingsätt påverkar barnets språkutveckling, författarna menar att man ska utgå 

ifrån individen och skapa aktiviteter som passar barnen. Att säga att ansvaret endast ligger hos 

barnen är fel, författarna menar att det är viktigt att man ser till hur pedagogerna förhåller sig 

till barnen, hur man beter sig mot dem och hur mycket man utmanar dem såväl språkligt som 

med allting annat. Sheridan, m.fl. skriver att barngruppens storlek och antalet pedagoger som 

arbetar på förskolan har stor del i barnens utveckling. Om barnen är i mindre grupper och har 

utbildade pedagoger så skapar det möjlighet till interaktion, chans till utforskande och barnen 

har lättare att kunna samspela med sina kamrater och lösa problem tillsammans genom att 

kommunicera. 
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Nordin-Hultman (2004) säger att omvärlden är viktig för barnens utveckling och menar att det 

är barnens närmiljö och familjemönster samt vilka de umgås med på förskolan som påverkar 

utvecklingen. Att man läser böcker är även det viktigt menar Sheridan m.fl., där får barnen 

lära sig en mängd olika saker som bland annat moral och etik och hur något fungerar, samt att 

de får möjligheten att utveckla sin språkliga förmåga genom benämning av objekt i pekböcker 

och genom hela meningar i sagor. 

 

Enligt Hwang och Nilsson (2003) menar psykologen och pedagogen Vygotskij att språket 

kommer före tänkandet, för det vi tänker kommer av att vi kommunicerar. Barn behöver sätta 

rätt ord på rätt föremål för att gå vidare i utvecklingen och Vygotskij menar att om barnen får 

begreppsligt tänkande och utgå ifrån konkreta egenskaper som färg, form och storlek så kan 

de bilda ”kollektioner”. Gaffel, sked och kniv är föremål som bildar en kollektion, vilket leder 

till samlingsnamnet bestick. Piaget å andra sidan menar att barns utveckling är universell, 

alltså att alla barn går igenom samma utvecklingsstadier i ungefär samma tidpunkter. 

Vygotskij anser däremot att miljön runt barnet är det som påverkar mest. Hit hör alltså inte 

bara den fysiska miljön där det kan handla om utformningen av lokalerna på en förskola utan 

även den sociala miljön. Människan lär sig genom samspel med andra människor, i det här 

fallet syskon, föräldrar, lärare och kompisar. På så sätt kan barnet bemästra konsten att 

kommunicera, vilket är en av grundstenarna i livet. 

 

Strandberg (2006) uttrycker det på ett mer konkret sätt när han talar om lärande: 

 
”För det tredje är människors aktiviteter alltid situerade; de äger rum i specifika 

situationer som kulturella kontexter, rum, platser. Det är lättare att lära sig till 

bilmekaniker i en bilverkstad än vad det är på en öde ö. Det är lättare att lära sig 

tyska i Tyskland än i Ryssland. Det är lättare att lära sig läsa i en miljö som 

innehåller texter än i en miljö som inte gör det.” (sid. 12) 

 

Strandberg beskriver här Vygotskijs syn på hur stor påverkan miljön har på utvecklingen, 

både i språket och i allting annat. 

 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad upplaga 2010) rekommenderar att miljön i 

förskolan ska vara sådan att barnen ska kunna utveckla sin iakttagelse- och 

reflektionsförmåga i en social och kulturell miljö som stimulerar initiativtagande och att 

barnens kompetens inom såväl social förmåga som kommunikation utvecklas. 

 

Strandberg (2006) beskriver Vygotskijs syn på hur en lärorik och inbjudande språklig miljö 

kan se ut med att den fysiska miljön bör ligga på barnens nivå, det vill säga anpassa det 

konkreta till de åldrar som finns på förskolan. Bokstäver på väggarna för de lite yngre barnen 

som precis ska börja upptäcka skriftspråket, hela ord för de som börjar närma sig skolåldern. 

I exemplet med hela ord bör man förstås gå längre än att bara använda sig av barnens egna 

namn som ofta känns igen från bildminnet och inte nödvändigtvis tolkas som bokstäver som 

bildar ett namn. Man kan märka upp vanliga saker i rummet som dörr, fönster, vägg, lampa 

och så vidare, på så vis möts barnen av språket överallt. Pedagogens roll är också viktig, ställ 

frågor till barnen, visa intresse och utmana dem genom att hela tiden ligga ett steg före deras 

kunskapsnivå. 
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Fajerson, m.fl. (2004) säger att man redan i förskolan bör stimulera den språkliga 

medvetenheten som är en viktig del i språkinlärningen. Deras definition av språklig 

medvetenhet är att man ska inse att språket har både en form och ett innehåll, att kunna 

uppmärksamma hur något sägs och inte bara vad som sägs. Medvetenheten kan med barn 

tränas genom t.ex rim och ramsor, dela upp ord i stavelser, klassificering, det vill säga 

kategorisera ord som hör ihop, som de ”kollektioner” Vygotskij har talat om. Exempelvis 

skor, vantar, mössa hör alla till kategorin kläder. 

 

Vygotskij (1999) berättar om en flicka som heter Vera och hon såg sig själv i spegeln och 

säger att det inte är Vera i spegeln utan mamma eller pappa, Vera anser att hon ser vuxen ut i 

spegeln. Vygotskij menar att då kommer Vera alltid koppla ordet vuxen till kroppslängd och 

hur vuxna som hon har sett beter sig. Som vi tolkat Vygotskij så menar han att barnen 

behöver konkreta saker för att lära sig behärska språket. 

 

Tuomela har i en publikation från Lärarförbundet (2003) uttalat sig på följande sätt: 

 
”Språk är inte bara ord. Ska barn med svenska som andraspråk få samma 

språkliga kompetens som en infödd, måste de höra en rik, komplex och mångsidig 

svenska. Och få massor av tillfällen att prata själva och berätta själva.” (sid. 46) 

 

Tuomela pratar här om barn med svenska som andraspråk och hur deras utveckling påverkas 

utifrån språket. Tuomela säger att språket inte bara består av ord utan även 

meningsuppbyggnad och grammatik, det finns så mycket mer man ska kunna om hur man 

böjer orden, och prepositioner och även ordföljden på de meningar de ska förstå och säga. 

Tuomela poängterar även att det är viktigt att man jobbar med språket hela dagen och inte 

bara vid vissa tillfällen, exempelvis under samlingar och andra planerade aktiviteter. Barnen 

ska få träna hela dagen och få samma möjligheter till att prata som alla andra människor. Barn 

lyssnar mycket på omgivningen för att förstå och behärska språket. Tuomela menar också att 

man ska använda hela ord och förtydliga det man ska säga. Om man låter barnen göra något 

som att till exempel slänga sitt papper i pappersinsamlingen så bör man betona att det är 

pappret och pappersinsamlingen som är viktigt så att de lär sig rätt från början. 

(Lärarförbundet, 2003) 

 

När det gäller rim och ramsor säger även Arnqvist (1993) att just språklekar i alla dess former 

ger nödvändig stimulans för barn i förskoleåldern. Vissa lekar är mer lämpade för 

begreppsbildning och ordförråd medan andra lekar är bättre på att träna andra aspekter av 

språket, bland annat beskrivande och förklarande. Kontentan av det hela är att all träning är 

bra träning och språket självfallet bör användas så ofta och på så många sätt som det bara är 

möjligt, både hemma och i förskolan. Anledningen till detta är enligt Arnqvist att språket 

utvecklas som mest och snabbast i just förskoleåldern. 

 

Förskolläraren Larsson-Lunderquist (Lärarförbundet, 2003) anser, baserat på sina 

erfarenheter, att tecken är viktigt för barnens språkutveckling och att många barn har lätt att 

förstå tecken. Larsson-Lunderquist berättar om en flicka som hon mött i sitt jobb som inte 

ville prata, varken hemma eller i förskolan, tecken var däremot något som Larsson-

Lunderquist kunde använde sig av i kommunikationen med flickan. Det var vid treårsåldern 

hon fick träffa en logoped som sa att de skulle avvakta med åtgärd och använda tecken för 

man såg att flickan hade god språkförståelse. Senare började faktiskt flickan prata, men utan 

tecken hade flickan inte klarat av att kommunicera. Larsson-Lunderquist anser och har sett 
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inom sitt arbete att genom tecken har barn lärt sig alfabetet och ord för att de kan tecknet för 

det. 

 

2.3 Synen på barngruppens sammansättning 

 

I boken Åldersblandade barngrupper (Edenhammar, 1984) hittar vi tidigare forskning från 

1920-1930 talet, där finns de två psykologerna Charlotte Bühler och Arnold Gesell som ansåg 

att innan barnen hade nått åldrarna tre till fyra var de inte mogna att vara i grupp. De sa att 

barnen inte var sociala före den åldern och därför inte skulle vara i en grupp innan 

fyraårsåldern. De anser alltså att barn i samma åldrar ska vistas tillsammans för att följa 

barnens mognad. Även Anna Freud hade samma idéer som Bühler och Gesell, Anna Freud 

tyckte att jämnåriga barn skulle placeras tillsammans. Freuds forskning visade också att 

jämnåriga barn hade mer konflikter än om de var blandade. Freud menar också att om man 

har äldre syskon i familjen så är det ett bra tillskott till att hjälpa att uppfostra det mindre 

barnen. Små barn lär sig av de äldre helt enkelt. Gertrud Schyl-Bjurman (1976) håller med 

forskarna och säger att barnen utvecklas olika och behöver olika stimulanser och pedagogerna 

behöver ha olika utbildningar; ju yngre barnen är desto mer vårdande ska personalen vara. 

Små barn har mindre kontaktförmåga än äldre barn och bör då separeras för att uppnå bäst 

utveckling. 

 

Enligt Knut Sundell (1995) kan man beskriva ålderssammansättningen i de svenska 

förskolorna genom historien i några huvudsakliga milstolpar, som börjar med barnkrubban. 

Barnkrubban har under 1800-talet och under några in på 1900-talet varit öppna för barn i 

åldrarna 1-7. Psykologerna Charlotte Bühler och Arnold Gesell hade med sina teorier stort 

inflytande över de åldershomogena grupperna som infördes efter barnkrubborna kring 1920- 

och 1930-talen. För att maximera barnens utveckling delades barnen upp. Barngrupperna här 

var uppdelade i fyra olika åldrar; spädbarn (noll till ett och ett halvt år), koltbarn (ett och ett 

halvt till tre år), mellanbarnen (tre till fem år) blev även en grupp och slutligen fick de äldre 

barnen (fem till sju år) en egen grupp. 

 

Det dröjde ända till 1972 då barnstugereformen (SOU 1972:26 och 27) kom med nya 

rekommendationer för hur de långvariga avdelningstyperna skulle göras om. Istället för att 

dela upp barnen i många, väldigt åldershomogena grupper så ansågs det nu räcka med 

indelning i endast två grupper; småbarnsgrupp för barn upp till tre år samt en syskongrupp för 

övriga barn upp till sju år. Ett stort steg mot en ökad åldersspridning togs här, som Sundell 

ansåg vara ett viktigt steg. 

 

Familjestödsutredningen (SOU 1981:25) innehöll förslag om att införa ett nytt begrepp som 

Sundell (1995) kallar utvidgad syskongrupp. På så vis ökades åldersspridningen i 

barngruppen. I den utvidgade syskongruppen kunde barn ända upp till 12 år ingå, då förskolan 

också kunde användas som alternativ till fritidshem. 

 

Vi kan här se en utveckling där barn från början delats in strikt åldersspecifika grupper för att 

under åren i samband med de olika utredningarna som gjorts blivit mer och mer 

åldersintegrerade för att till slut få helt blandade åldersgrupper (utvidgad syskongrupp). Även 

idag, en bit in på 2000-talet, tycks åldersintegrerade barngrupper vara dominerande i 

förskolorna. Det finns dock fortfarande förskolor med åldershomogena barngrupper kvar, 

detta kan bero på olika saker, till exempel rent praktiska skäl som antalet barn i vissa åldrar 
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för just det området. I familjestödsutredningen (SOU 1981:25) motiveras syskongruppen med 

att en stor åldersspridning ökar samspelet barnen emellan, vilket i sin tur gynnar barnens 

sociala och känslomässiga utveckling. De yngre barnens inlärning gynnas förstås också vid 

interaktion med de äldre barnen, även om den inte diskuterades särskilt ingående i 

utredningen. Utvidgade syskongrupper skapar också fördelar för personalen i form av mer 

omväxlande och stimulerande arbete då barn i olika åldrar har olika behov och lekar, samt att 

personalen får möjlighet att följa barnens utveckling under hela deras förskoletid istället för 

att behöva skicka vidare dem till ”nästa” avdelning. Därmed får personalen en helhetssyn på 

barnets utveckling av såväl språket som den sociala- och motoriska utvecklingen. 

 

2.4 Förankring i dagens styrdokument 

 

Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (reviderad utgåva, 2010) trycker på flertalet punkter på 

språkutvecklingens betydelse för barnen. De ska utveckla ett nyanserat ordförråd, talspråk, 

kunna uttrycka sig och även intressera sig för skriftspråket, vilket ofta uttrycker sig i att skriva 

sitt eget namn. Allt detta påverkas som bekant av en mängd faktorer, däribland även sociala 

sådana där man genom interaktion och iakttagande av andra människor kan lära sig mer och 

mer. Att barnen inte behöver kunna läsa och skriva när de kommer till skolan vet vi redan, 

men talet är viktigt att man behärskar för att kunna göra sig förstådd hos sina nya 

klasskompisar. Läroplanen tar även upp att pedagogerna i förskolan ska uppmuntra och 

stimulera till lek och skapa en trygg miljö för barnen där de kan leka sig till lärande. Leken är 

en viktig del i barnens utveckling och bidrar alltså till lärande säger Läroplanen, och medvetet 

bruk av leken gör att det skapas utveckling i förskolan, inom språket och även 

identitetssökande hos barnen. 

 

Förskolans arbetslag ska även stimulera och utmana barnen inom språket och till god 

kommunikation med de andra barnen. Det gäller då att skapa en miljö där allt material 

anpassas efter barnens kunskaper. Om det handlar om en åldersintegrerad avdelning så kan 

bilder på bokstäver på väggarna vara tillräckligt avancerat för de lite yngre barnen, medan de 

äldre kan behöva hela men ändå enkla ord på samma sätt för att bli intresserade och på så sätt 

utveckla sitt lärande genom sin nyfikenhet. Det arbetslaget också ska göra enligt Läroplanen 

är att ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera och förmedla tankar och 

erfarenheter med hjälp av exempelvis ord och bilder. Även här är det viktiga att utmana det 

enskilda barnet genom att anpassa den aktuella aktiviteten till barnets nivå för att barnet ska få 

en möjlighet att utvecklas inom till exempel språket. 

 

2.5 Lekens betydelse för barns lärande 

 

Leken har stor roll i förskolan, anser Svensson (1995). Som småbarn leker man med språket 

med hjälp av joller och när man blir äldre leker man sig till språket med hjälp av rim, ramsor 

och även visor och dikter. Detta utvecklas senare till det skriftliga språket där man tar nytta av 

det man lärt sig tidigare med hjälp av talspråket. Svensson menar att ju fler språklekar man 

gör med barnen desto mer förberedda är de inför skolan, lekar med språk är därför 

utvecklande. 

 

Språkforskaren Annette Ewald säger enligt Gottberg (2007) att leken är viktig för barnens 

utveckling. Ewald menar att ett lärande pågår hela tiden i leken och att det inte går att 
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förhindra ett lärande, det gäller både i skolan och i hemmet. Ewald säger att för att kunna 

förstå barnens värld måste deras egen lek stimuleras och förskolläraren måste vara lyhörd för 

vad barnen talar om och hur de uttrycker sig i leken. Men samtidigt ska man som pedagog 

inte vara helt frånvarande från den fria leken, för den blir bra först när man tar den på allvar 

genom engagemang och deltagande. Om man förstår barnets lek och vad de leker kan man dra 

nytta av det och se vad det har för intresse och fantasi. Därmed kan pedagogen utnyttja det i 

verksamheten under såväl samlingar och aktiviteter som i den fysiska miljön, på så sätt kan 

man öka deras vilja att lära sig. Björklund (2008) tillägger att barn imiterar varandra och att 

yngre barn lär sig mycket från de äldre barnen genom deras lek. 

 

Utöver leken är det fler saker som påverkar språkutvecklingen hos barn. Nordin-Hultman 

(2004) berättar att det är mer än vilken gruppkonstellation i förskolan de kommer ifrån som 

påverkar barns utveckling inom språket. Nordin-Hultman menar att man måste se det från ett 

annat perspektiv då barnens utvecklingsmönster baseras på deras tidigare erfarenheter av 

språket och omvärlden. En pedagog har svårt att se utvecklingsmönstret hos ett barn om de är 

tillbakadragna eller överaktiva. Nordin-Hultman skriver att lärare i skolan har svårt att se vad 

barnen kan utanför den miljö de är vana med, alltså förskolemiljön som de tidigare vistats 

många år i. 

 

2.6 Barn och medier i förskolan 

 

TV och media (bland annat radio och sociala nätverk) används i dag mer och mer i skolan och 

förskolan. Det är just det som Danielsson (1998) syftar på när hon säger att barn och 

ungdomar redan under 1998 var intresserade av rörliga bilder och att fler och fler lärare har 

börjat använda detta i undervisningen. Danielsson hävdar att barnen och ungdomarna ser mer 

än bara bilderna och ljudet från TV:n, de ser även att det är ett språk för sig självt. Danielsson 

menar att media har blivit ett sätt för lärarna att ge barnen chans att hitta sin egen kunskap 

med hjälp av dessa läroverktyg som de faktiskt är. Samtidigt som Danielsson forskar om 

medias påverkan är det en ständig debatt i skolan huruvida den kan skada barnens 

pedagogiska utveckling. Efter Danielssons bok från 1998 har det publicerats åtskilliga 

forskningsrapporter, artiklar och böcker i ämnet, till exempel författarna Alexandersson, 

Linderoth och Lindö (2001) bygger på Danielssons forskning. De säger att möjligheterna idag 

är större för barnen att förstå och ta in innehållet i det man som pedagog i både skolan och 

förskolan försöker lära ut, tack vare att tillgången till dator och TV är så utbrett. Detta genom 

de pedagogiska spel och program som en dator kan tillhandahålla, samt all information som 

finns att söka upp på internet. 

  

Alexandersson, m.fl. (2001) menar att grunden för att barnen ska lära sig något är att det som 

läraren undervisar om är meningsfullt för barnen. Valet av läromedel är viktigt för att skapa 

ett meningsfullt sammanhang för lärandet. Användning av media, datorer och TV ”spränger 

gränserna” för den traditionella interaktionen mellan lärare och barn och även för det fysiska 

rummet där lärandet traditionellt skett. Det öppnar upp för att se lärandet från ett annat 

perspektiv, barnet kan till exempel associera något de ser eller hör i olika medier med något 

som pedagogen samtalat med barnet om och vice versa. 

 

I läroplanerna för förskolan (Lpfö 98, reviderad utgåva 2010) och grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) står det precis som författarna sagt att det går att 

använda datorer och TV i undervisningen och att dessa är bra verktyg för att förmedla 
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kunskap i olika ämnen. Både skolans och förskolans läroplan påpekar att barnen/eleverna ska 

ha tillgång till datorer och TV. Det ska finnas lämpliga verktyg i verksamheten så att barnen 

lär sig använda nya sökvägar till kunskap. 

 

Dagens barn växer redan upp med datorer och för våra barn är det lika självklart att ha dator 

som att ha TV och telefoner menar Johansson (2000). Samtliga författare påpekar att 

multimedians utveckling är en del av skolan och förskolan och att det nu ställs krav på lärarna 

att använda sig av det för att det är en del av samhället. Johansson säger att barn som 

använder sig av spel och lekprogram förstår omvärlden bättre. Det finns mängder av 

informationsprogram som behandlar olika ämnen, Johansson menar att barn är intresserade av 

hur saker (exempelvis maskiner och fordon) fungerar och då är det bra att se ett program om 

hur dessa tillverkas, vilket gör att de förstår hur någonting fungerar. Att man som barn ställer 

ständiga frågor hur något är utbyggt och hur det egentligen fungerar blir nästan uttjatat. Även 

barnens intresse för hur världen fungerar är väldigt stort och IT, alltså datorer och TV, är en 

del av världen säger Johansson. Vidare påpekar Johansson att om man arbetar med 

multimedia genererar det till att man använder sig av aktiviteter där man kan läsa, skriva, 

skapa bilder lyssna på musik m.m. Både förskolan och skolan har som uppdrag att arbeta med 

alla dessa saker. Man kan självklart använda sig av andra verktyg än datorn till detta men 

eftersom skolan och förskolan även ska få barnen att förstå IT så är det ett bra sätt att 

kombinera det med lärande, säger Johansson. 

 

Det finns problem när det gäller användning av multimediala verktyg både i skolan och i 

förskolan skriver Johansson. Johansson menar att det finns för lite pengar till fortbildning till 

lärarna och att det tidsmässigt är svårare när det kräver mer tid än annan undervisning. Man 

behöver som pedagog längre pass till IT-utbildning än till annan undervisning, alltså längre 

lektioner för att hinna med samma sak som man gör på en vanlig lektion. Detta gäller i skolan 

då förskolan inte har specifika lektioner utan lärandet sker löpande under dagen och då kan 

det vara lättare att arbeta med multimedia, men på den nivån där barnen ligger menar 

Johansson. Alexandersson, m.fl., Danielsson och Johansson menar att använda TV, dator och 

media i undervisningen ska anses som ett hjälpmedel till lärande. Johansson tar även upp 

svårigheterna med dessa hjälpmedel som kräver att man som lärare förstår hur man ska 

använda utrustningen där tid och pengar sätter gränser. 

 

2.7 Högläsning 

 

Barn som får lyssna på mycket böcker får konkreta ord för föremålen eftersom barnböcker 

innehåller bilder. De får lära sig hur man handlar i olika situationer och vad för egenskaper 

man kan ha menar Sheridan, m.fl. (2010). Författarna menar även att man ska läsa till 

individen och så att alla förstår samt se till att man som pedagog är lyhörd för barnens  tankar 

under läsningen. Barnen ser orden, textens helhet och bilderna som tillsammans visar på det 

man läser om och detta kan hjälpa barnen med avkodningen av orden. Författarna menar på 

att barn ser hur man ska göra efter att ha sett hur en vuxen människa gör det. 

 

Det har även visat sig att ju mer man läser, gör språklekar och samtalar med barnen, desto mer 

gynnar det deras språkutveckling. Sheridan, m. fl. menar att det är viktigare att man läser högt 

för barnen än att ha språklekar. Genom läsningen är det lättare att konkret se hur barnen 

utvecklas inom språket. I böckerna kan barnen benämna sakerna som finns med i boken med 

hjälp av bilderna, barnen kan genom högläsning befinna sig i sagorna och kan leva sig in i 
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sagan och får möjlighet att överskrida tid och rum. Svensson (1995) skriver hur viktiga böcker 

är för barnen. Böcker är ett bra hjälpmedel för att få ett rikt språk, i böckerna får barnen 

komma i kontakt med saker de vanligtvis inte möter i vardagen och nya ord och utryck samt 

beteende finns med. Både Sheridan, m fl. (2010) och Svensson (1995) skriver nästan samma 

sak. Det alla författarna har gemensamt är att de tycker att böcker är viktiga för barnen för att 

de genom böcker kan se och ta på orden. 

 

2.8 Matematikens språk 

 

Matematiken är enligt Björklund (2008) också ett språk, som kan vara ett redskap för det 

sociala och kulturella. Matematiken är ett redskap att lösa alla möjliga problem oavsett ålder. 

Allt från att dela upp något sinsemellan så att det blir rättvist, till att räkna på hur många barn 

det är i ett rum. Björklund menar att matematiken är ett redskap för oss människor för att 

kunna hålla reda på antal och hur man ska dela och jämföra och även kommunicera med 

andra människor. Björklund menar att hos ett nyfött barn finns redan matematiskt tänkande. 

Vidare säger Björklund att barnet kan förstå omgivningen och mönster om man som vuxen är 

uppmärksam och använder matematiken i vardagliga sammanhang när barnet visar intresse 

genom sin nyfikenhet för lärande. Detta kan göras på många sätt, till exempel att benämna 

antal potatisar som finns på tallriken eller fråga hur många godisar barnet ätit. Det gäller att 

inte vara rädd för att använda matematiken i vardagen och utmana barnet med frågor och 

matematiska begrepp. 

 

2.9 Barngruppens sammansättning i förskolan 

 

Ett ofta återkommande mönster inom forskningen vi tar upp i detta avsnitt är att barn 

utvecklar sitt språk bättre i åldershomogena barngrupper. Teorin är att barnen får en 

verksamhet anpassad för sin egen ålder där pedagogerna för de yngre barnen kan hitta på 

aktiviteter som är helt annorlunda jämfört med aktiviteterna som fyra- till femåriga barn gör. 

Risken med att blanda åldrarna är alltså att de äldre barnens utveckling stagnerar på grund av 

bristen på utmaningar, medan nivån kan ligga alldeles för högt för de yngre. 

 

Studier av Bailey, Burchinal och McWilliam (1993) har dock visat att det upp till en viss 

gräns är fördelaktigt att ha blandade grupper, främst för att de yngre barnen kan lära av de 

äldre genom lekar och samtal. Däremot har resultaten av de ovannämnda studierna visat att de 

barn som gått i åldershomogena grupper, och därför visat sig vara lite långsammare i sin 

språkutveckling, har kommit ifatt och passerat barnen som gått i blandade grupper när de 

uppnått ca femårsåldern. Den möjliga förklaringen som ges av Bailey, m.fl. är åter igen att de 

äldre barnen i åldersintegrerade grupper inte utmanas tillräckligt mycket språkmässigt på 

grund av bristen på åldersanpassade aktiviteter och miljö. De stannar därför av i utvecklingen 

av språket. Studien syftar här främst på det talade språket då skriftspråket ännu inte är så 

utbrett i just förskoleåldern som studien handlar om. 

 

Lindö (1998) menar att små barn ofta iakttar och observerar sin omgivning, i både beteende 

och språk innan de själva tar del i det sociala samspelet. De lär sig alltså av andra, vilket oftast 

är äldre barn och vuxna då jämnåriga tenderar att ligga på samma utvecklingsnivå och inte har 

lika mycket kunskaper att erbjuda. Skulle de små barnen inte ha äldre barn som de kan leka 

med minskar givetvis möjligheterna för att lära sig språket tidigare. Lindö påpekar även 
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vikten av att ge barnen uppmärksamhet och att visa genuint intresse för vad de gör för att 

barnen inte ska ”ge upp” sitt samspelsinitiativ. Lindö hänvisar till Söderbergh (2009) som i 

sin tur ytterligare förtydligar hur viktigt det är att ta tillvara barnens första år, då det mellan 

åldrarna två till fem år som de är som mest mottagliga för språkets grammatik. Detta avtar 

sedan vid sexårsåldern där Söderbergh menar att barnet är ”tillräckligt” kunnig inom språket 

för att klara sig rent kommunikativt. 

 

Ladberg (2003) som talar om språkutvecklingen hos barn från andra länder säger att tre till 

fyraåriga barn förenklar sitt språk när de talar med yngre barn. Detta bör rimligtvis även gälla 

för svenska barn och kan även det vara en orsak till varför man bör dela upp barnen i olika 

åldrar då de enda som här vinner rent språkmässigt är de små barnen, mottagarna av nya ord 

och meningar. De äldre umgås mindre tid med jämnåriga och vuxna och går då miste om en 

stor del av sin egen utveckling. Ladberg påpekar dock att barn (även inkluderat små barn) lär 

sig mycket genom att iaktta både vuxna och äldre barn, liksom Lindö menar ovan. 
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3. Syfte 

 
Vi vill undersöka förskollärarens erfarenheter av barns språkutveckling i förskolan. 

 

3.1 Frågeställningar 

 

 Finns det någon skillnad för barnens språkutveckling om de placeras i åldershomogena 

eller åldersintegrerade grupper? 

 Vilka fördelar och nackdelar finns? 

 Finns andra faktorer som har betydelse för barnens språkutveckling? 
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4.  Metod 

 

4.1 Undersökningsmetoder 

 

Patel och Davidson (2003) och Kvale (1997) menar att intervjuer är mer lämpade för 

undersökningar med litet urval av deltagare i undersökningen, ett större antal intervjuer skapar 

ett mycket mer tidsödande arbete i form av analyser och tolkningar. Enkäter vore i dessa fall 

mer lämpade då sammanställningen av svaren lättare kan göras med statistiska metoder. 

Enkäter tillåter alltså fler deltagare när undersökningen skall göras inom en tidsram, samtidigt 

som frågorna måste göras enklare för att statistik ska kunna användas för sammanställning av 

data. 

 

Forskningsstudier kan indelas i kvalitativa och kvantitativa studier. Trost (2005) beskriver 

kortfattat skillnaden att man med kvantitativa studier är ute efter information som är mer 

baserad på siffror (antal, mängd, statistik). Hade vi till exempel velat ta reda på hur många av 

barnen som varit väl förberedda för förskoleklassen utifrån deras ålderssammansättning i 

förskolan så hade vi gjort en kvantitativ undersökning. Nu när vi istället tar reda på om det 

ens finns någon skillnad på barnens språkliga utveckling baserat på ålderssammansättningen i 

förskolan så handlar det om en kvalitativ undersökning. 

 

En observationsstudie som pågår under flera års tid hade lättare kunnat visa barnens 

utveckling, till skillnad från intervjuer och enkäter där vi riskerar att få en felaktig tolkning av 

det vi vill ta reda på, på grund av intervjupersonernas subjektiva åsikter. Den tolkningen 

skulle kunna bero på en rad olika saker, men främst på grund av att pedagogen vi intervjuar 

kan bli hemmablind och inte ser saker på samma sätt som någon utifrån. Nackdelen med 

observation är enligt Patel och Davidson den enorma tidsåtgång som oftast krävs för att få ett 

tillförlitligt resultat, vilket i sig kan vara skäl nog att utesluta observation som 

undersökningsmetod. 

 

4.2 Metodval 

 

Baserat på ovanstående problematisering av de olika undersökningsmetoderna anser vi att 

intervjuer är den metod som ger oss bäst svar på våra forskningsfrågor och funderingar. Den 

intervjuade får då en chans att förklara och utveckla sina svar, vilket övriga metoder inte är 

det mest gynnsamma för. Enkäter tenderar att ge korta svar utifrån förbestämda 

svarsalternativ vilket vi inte är ute efter. 

 

4.3 Genomförande 

 

Vi frågade pedagogerna innan intervjuerna om de ville ta del av intervjun när vi sammanställt 

det. De flesta sa att de inte kände att de behövde göra det, men de som ville ha det fick en 

utskrift av intervjun i efterhand. Ett flertal av pedagogerna bad även om att få läsa studien när 

den är färdig. Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar att man före intervjun informerar 
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intervjupersonerna om att de ska få ta del av tolkningar innan den publiceras. Dessutom står 

det att det är bra ifall man frågar om intervjupersonerna vill ta del av det färdiga arbetet och få 

veta var det publiceras.  

 

Våra intervjuer har fokus på förskoleklasslärare då dessa rimligtvis bör kunna ge sin syn på 

saken efter att ha fått ta emot barn till sitt första steg in till skolvärlden från många olika 

förskolor. Barnen har på grund av detta haft olika förutsättningar under sina första år i livet. 

Även förskollärare som arbetat i - relevant för ämnet - olika barngrupper kan tänkas 

intervjuas. 

 

Utformningen av våra intervjufrågor håller sig på en kvalitativ nivå, det vill säga det som 

Patel och Davidson (2003) definierar som lågt standardiserade och öppna frågor där den 

intervjuade får stort utrymme att svara med egna ord. Detta för att vi är ute efter varje enskild 

persons uppfattning om det aktuella ämnet, därför kan vi inte ha ja/nej-nivå på frågorna. 

 

Intervjuerna har analyserats och sammanställts i form av ett resultat som skall försöka besvara 

frågeställningarna i syftet. Detta har gjorts genom ljudinspelning av intervjuerna för att få 

med vartenda ord och formulering och därmed minska mängden egna tolkningar av det som 

sagts. Det har gått bra för samtliga deltagare i intervjuerna, även om en del velat försäkra sig 

om att de inte ska behöva lyssna på inspelningarna själva. Vi har under intervjuerna turats om 

att ställa frågor och lyssna medan den andra antecknar, detta för att säkerställa att vi vid 

eventuella tekniska problem har någonting att ta med oss och inte går miste om allt som sagts. 

 

Bearbetningen av intervjuerna har gjorts i form av avlyssning från inspelningarna för att få en 

skriftlig version, som i sin tur har sammanfattats med det mest relevanta till ett resultat som 

kan kopplas till syftet med undersökningen. På så sätt har vi minimerat risken att missa något 

viktigt som sagts. 

 

Vi upptäckte ganska fort att vissa frågor var antingen överflödiga eller behövde 

omformuleras. Den borttagna frågan är nummer 8 (se bilaga 1) som vi efter första intervjun 

själva insåg orsakade missförstånd då den för de intervjuade pedagogerna var för svår att 

förstå och vi kunde själva inte heller förklara den tydligt nog. 

 

4.4 Urval 

 

Intervjuerna har gjorts i två kommuner i Norrbotten med totalt åtta förskollärare som för 

tillfället arbetade i förskoleklass. Tanken har varit att prata med pedagoger som har erfarenhet 

av att arbeta med barn i åldersintegrerade barngrupper och även pedagoger som arbetat med 

åldershomogena barngrupper. I vissa fall finns erfarenheter av bägge varianterna. 

 

Vi hade från början planerat att intervjua 10 pedagoger, två har dock fallit bort av olika skäl. 

Med stöd från Kvale (1997) har antalet intervjuade begränsats till ett lågt antal då vi främst 

varit ute efter personliga erfarenheter och inte resultat i form av statistik. Vi har från början 

tänkt intervjua fler förskollärare än de 10 vi nämnde ovan, men med tiden blev svaren väldigt 

lika varandra så vi beslöt oss för att nöja oss med de åtta intervjuer vi genomförde då 

resultaten helt enkelt blev mättade. 

Varför vi valde att intervjua förskollärare från två olika kommuner var främst för att kunna 

bedöma om våra resultat var unika för en enda kommuns förskolor och inte bara den 
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individuella pedagogens synsätt. Sedan har det underlättat sökandet efter de pedagoger som 

har erfarenheter av de ålderindelade förskolornas barn då de flesta förskolorna i dagsläget är 

åldersblandade. 

 

Enligt respektive kommuns hemsida är endast 20 % av de kommunala förskolorna i den ena 

kommunen åldersindelade, medan närmare 42 % gäller för den andra kommunens förskolor. 

Båda kommunerna har alltså en minoritet när det gäller åldersindelade barngrupper. 

Vi har inlett varje intervju med vad vi kallar bakgrundsfrågor för att få reda på vem det 

egentligen är vi intervjuar; antal år i yrket, vilken utbildning personen har och så vidare. Efter 

det har vi gått in på ämnesfrågorna. Samtliga frågor finns i bilaga 1. 

 

4.5 Etik 

 

Intervjupersonerna har informerats om att intervjuerna inte kommer att användas till något 

annat än detta arbete och att de förblir helt anonyma, samt att vi endast kommer använda oss 

av deras svar och inte avslöja vem som har sagt vad. Vetenskapsrådet (2002) menar att det är 

viktigt att det framgår tydligt att uppgifterna man samlar in bara kommer förekomma i 

forskningen och ingen annanstans. Vidare skriver Vetenskapsrådet att man måste tänka på vad 

man skriver så att det inte finns någon möjlighet att svaren i intervjun kan spåras till en person 

som valt att vara anonym. Lagen gäller inte bara de anteckningar intervjuaren gjort utan även 

ljudet man spelar in intervjuerna. En till regel som Vetenskapsrådet pratar om är att det är 

viktigt att man lagrar personuppgifter på så sätt att det går att förstöra på bra sätt och att ingen 

annan kan få tag på det. Och att ingen utomstående kan koppla det till den enskilda personen i 

intervjun. 

 

Kvale (1997) talar om ämnet konfidentialitet där man kan välja att bland annat använda 

fingerade namn i rapporten för att bibehålla anonymiteten och på så sätt skydda den 

intervjuade. Vi har dock valt att helt undvika namn och annan information om individerna, vi 

ser helt enkelt ingen anledning till att nämna specifika saker utöver svar på våra frågor och 

uttalanden. Det sistnämnda är i förekommande fall något som den intervjupersonen själv kan 

känna igen, men ingen annan vet vem som sagt vad. 
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5. Resultat 

 

5.1 Bakgrundsfrågor 

 

Samtliga intervjupersoner hade flera års erfarenheter av yrket. Detta inkluderade alltså 

erfarenhet från arbete inom både förskola och förskoleklass. De allra flesta hade jobbat inom 

förskola eller förskoleklass i minst 30 år eller mer. Endast en pedagog hade jobbat färre än 30 

år, så det var det enda undantaget från resten av pedagogerna i den aspekten. 

 

Alla pedagogerna hade själva valt att arbeta inom förskoleklass, motiveringen för detta val var 

i många fall större intresse för arbete med lite äldre barn, för att få prova något nytt och 

samtidigt få nya utmaningar. I vissa fall stängde deras tidigare arbetsplats och de blev tvungna 

att hitta något annat, men då valde de själva att börja arbeta i förskoleklass. 

 

När det gäller utbildningar så var det väldigt dåligt med språkrelaterade sådana utöver det som 

ingår i lärarutbildningen. Enstaka språkkurser på ett fåtal poäng och oftast var det några år 

sedan kurserna lästes. En pedagog hade under sin utbildning haft praktik hos talpedagog som 

gett många olika verktyg för arbetet med språket. Pedagogen säger att det är något som har 

hjälpt i arbetet med språket och pedagogen använder sig än i dag av dessa verktyg. 

Att extra utbildning är viktigt var det ingen som helst tvekan om bland pedagogerna, det som 

skiljde var dock tankarna om varför det är viktigt. En del sa att det öppnar upp för nya idéer 

och språklekar så att man som pedagog inte fastnar i gamla rutiner. En av pedagogerna 

nämnde även att man som pedagog behöver utbilda sig för att inte hindra sin egen utveckling i 

yrket och vara uppdaterad med nya rön från forskningen inom läraryrket. 

 

Datorkurser och även ASL-inriktade utbildningar blir allt viktigare i samband med datorns 

intåg i förskolorna. En av pedagogerna tyckte att det inte erbjuds tillräckligt med utbildning 

inom vissa områden och att pedagoger får lära sig själva, för det kommer nya uppdrag som 

pedagogerna ska göra, så som datorn, och då behövs även utbildning på det. Samma pedagog 

berättar om hur viktigt det är att vidareutbilda personalen mot bättre förståelse för språk men 

även ämnen som är relevanta i förskolan och skolan, matematik bland annat. En annan 

pedagog säger att det är viktigt att vidareutbilda sig och att mer möjligheter för detta skulle 

ges till lärare. Pedagogen säger att språket är så grundläggande och genom utbildning kan 

man ge barnen trygghet i sin väg att lära sig språket. Vi talade även med en pedagog som sa 

att extrautbildning inom språket och språkinlärning är viktigt när det finns många barn med 

annat språk som inte kan svenska så bra och utan utbildning blir det svårare att stötta dessa 

barn.  

En av pedagogerna svarade så här när frågan om utbildning var viktigt kom: 

 

 ”Jo det är det. Det ger kickar så man kan fokusera åt olika håll. Man får en 

bättre grund att stå på själv. Även om man vet vad barnen behöver så ger 

utbildning kickar.” (Pedagog 7) 
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5.2 Orsaken till förskolebarnens varierande språkutveckling 

 

Pedagogernas svar på denna fråga var olika hos alla pedagoger, eftersom de alla hade olika 

synsätt angående språkutvecklingen hos barn i förskolan. En del påpekade att det hade med 

mognaden att göra att barn är individer och utvecklas olika fort och detta är svårt att påverka 

som pedagog. De faktorer som däremot går att påverka handlar mest om mycket läsning för 

barnen och även om att prata med dem och ge barnen tid att få prata. Alltså måste man läsa 

mycket både hemma och i förskolan och sedan samtala kring det man läst säger pedagogerna. 

 
”Något som påverkar språket är vilken stimulans barnen har haft. Och hur mycket 

man har pratat med barnen och även låtit barnen prata tillbaka, alltså en dialog 

mellan vuxna och barn. Man ser tydligt vilka barn som inte har läst eller hört 

sagor. Barn som inte har hört så mycket sagor kommer efter i språket. Att när barn 

svär så fattas det något i språket, vi pratar mycket med föräldrarna om barnens 

utveckling och att det är viktigt att man diskuterar med barnen hemma. Språk är 

döviktigt.” (Pedagog 7) 

Ännu viktigare är det om barnet i fråga är flerspråkigt och därmed inte har full fokus på 

svenskan. Pedagogerna säger att miljön i hemmet och i förskolan kan vara avgörande, de 

förespråkar en miljö som lockar och skapar intresse för språket och verkligen bjuder in till 

lärandet. En pedagog sa även att genetiska arvet och förlossningsskador kan påverka 

språkutvecklingen, vilket då handlar om fysiologiska faktorer. En av pedagogerna nämnde 

även att matematiken har blivit så utbrett att språket fått mindre utrymme i förskolan. 

Pedagogen har märkt skillnad på ordförråd och tal hos de barn som kommit till 

förskoleklassen som arbetat mycket med matematik och mindre med språk. Användandet av 

datorn och TV:n nämner pedagogerna som negativa inslag i vardagen som i dagens läge tar 

mer och mer av både vuxnas och barns tid, på bekostnad av bland annat läsning. En pedagog 

påpekade även att det kändes som böckerna håller på att försvinna och det på grund av tv och 

dator.  

 

”Datorn har tagit över för mycket, de sitter vid datorn och 

kommunikationen mellan varandra faller.” (Pedagog 5) 

Författarna Danielsson (1998), Alexandersson, Lindö och Linderoth (2001) och Johansson 

(2000) pratar om hur viktig datorn och TV:n är för utvecklingen, pedagogerna vi intervjuat 

har däremot endast talat negativt om datorn och TV:n men det kanske är så för att datorn och 

TV:n tar så mycket tid i anspråk. En av pedagogerna säger: 

 

”Man ger varandra inte tid att prata sen datorn och TV:n används allt mer. 

Utbildning inom dator och media förekommer inte och kravet att använda 

dator och media i skolan har tillkommit men att man inte utbildar lärarna i 

dator och mediaanvändning och det är därför hon pratar negativt om dator 

och tv.” (Pedagog 5 ) 
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5.3 Skillnader mellan barn från olika ålderssammansättningar i förskolan 

 
Majoriteten av de intervjuade pedagogerna har bara tagit emot barn från blandade 

åldersgrupper och kunde därmed inte ge något riktigt svar på frågan om de märkt någon 

skillnad på språkutvecklingen hos barn som kommit från åldersindelade respektive 

åldersintegrerade barngrupper. Svar som ”individuellt” och ”mognadsfråga” kommer från 

dessa personer, där de syftar på att alla barn är olika och inte kan dras över en kam. 

 

”Vi har inte märkt någon skillnad, när de kommer är det jättesvårt att säga 

eftersom de kan komma från nio olika förskolor och från olika avdelningar  

och det är jättesvårt. Vi har inte den möjligheten att gå tillbaka och 

analysera och göra kopplingar, den tiden har vi inte” (pedagog 8) 

De pedagoger som däremot har fått möjlighet att ta emot barn från bägge gruppindelningarna 

har faktiskt kunnat se en liten skillnad till de indelades fördel. De som kommer från fyra- till 

femårsgrupper har upplevts som mer frågvisa och vågar ta för sig mer jämfört med barnen 

som kommit från blandade grupper. I detta fall har det alltså handlat om barn från olika 

förskolor som i förskoleklassen gått ihop till en klass, vilket underlättat observationerna. 

 

”Det är så inviduellt från barn till barn. Så  jag vet inte om jag kan säga att 

det ena är bättre än de andra. Men det finns en annan eftertanke när man 

har barn i samma åldersgrupp än när man har de utspridda på olika 

avdelingar. Så det man gör blir mer kontinuerligt.”  (pedagog 6) 

 

5.4 För- och nackdelar med åldershomogent och åldersindelat i förskolan 

 

Det vanligaste svaret till fördelar är att de små barnen lär sig mer tack vare interaktionen med 

de äldre barnen när de får leka tillsammans. Nackdelen för de äldre barnen i blandade grupper 

kan istället vara att de små barnen kräver mer tid och uppmärksamhet från pedagogerna och 

de stora då hamnar i skymundan. Ett svar handlar om att det är lättare med en fyra- till 

femårsgrupp då detta förenklar planering av aktiviteter. Samma pedagog säger också att de 

barn som kommit från blandade åldersgrupper till förskoleklassen har haft svårt att hitta sin 

plats då alla plötsligt är jämngamla. Pedagogen skulle alltså föredra en renodlad femårsgrupp 

i förskolan. Intressant här är att de flesta intervjuade skulle dela in i åldrar om de fick välja, 

trots att de flesta av dagens förskolor ser ut att vara åldersblandade. Förslagen är lite olika 

dock, ett- till treåringar tillsammans och fyra- till femåringar i en annan grupp. Alternativt ett 

till två och tre till fem. 

 

”De yngre lär sig av de äldre. Och jag skulle inte tro att det skulle kunna 

vara någon nackdel för de äldre heller om det var blandade grupper”  

(pedagog 2) 

Pedagogerna säger även att yngre lär sig av de äldre och tvärt om men samtidigt kan det även 

vara bra att ha indelat så barnen får mer tid att utvecklas om de är med jämngamla. En 

pedagog sa även att om det ska vara åldershomogena grupper eller syskongrupper, som hon 

kallade det för, så ska det vara jämnt fördelade grupper med stora och så barn så de äldre inte 
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behöver agera hjälpfröknar. Pedagogen menar att de då inte riskerar att komma i skymundan 

och hamna efter i utvecklingen. 

 

”Kan både ha för- och nackdelar. Om det till exempel är en grupp med ett 

till två äldre barn och en massa små barn som är ett till två år gamla, då 

går det mycket tid till de yngre barnen, och de större barnen får hänga med 

och kanske bli hjälpfröknar. Och då tror jag att det finns en risk att man 

inte hänger med dem på alla områden. Och det kan hämma dem 

språkmässigt, man hinner inte med de äldre barnens språkutveckling.” 

(pedagog 6) 

 

5.5 Hur ser en bra språklig miljö ut? 

 

Det allra vanligaste svaret handlar om att göra miljön tilltalande och lärorik med hjälp av 

mycket läsning, sagor, bilder, teater, sjunga, återberättande med hjälp av ritande. Tillgång till 

mycket sådant skapar nyfikenhet som bara fantasin sätter stopp för, leka med språket helt 

enkelt. 

 

”Mycket sagor, mycket böcker. Att man har egenskrivna sagor, bilder och 

figurer.” (pedagog 1) 

 

En del av pedagogerna önskar sig också mindre barngrupper, förslagsvis 12 barn, detta för att 

ge mer tid till varje barn. Det är även viktigt med utbildad personal som är lyhörda för vad 

barnen vill, låta barnen vara delaktiga och tillsammans med pedagogerna bestämma hur 

avdelningen ska se ut utifrån barnens intressen och behov. Med det menades konkreta saker 

såsom vilka leksaker som ska vara tillgängliga eller vilket rum som passar för dockhörna eller 

legorum. 

 

”För de första ska man ha mindre barngrupper. Så man hinner med alla 

barn, hinna se och bli lyssnad på varje dag är A och O, tyvärr är vi inte 

påväg mot det utan tvärtom. Så för det första absolut mindre barngrupper. 

Sen nummer två, rätt utbildad personal, det ska vara folk med universitets 

utbildning.” ( pedagog 5) 

 

5.6 De intervjuade pedagogernas övriga kommentarer 

 

Mycket läsning hemma med barnen utgör ett bra komplement så det inte bara görs i förskolan. 

Samt att även stanna upp i läsningen då och då för att se så barnen förstår och hänger med. 

Pedagogerna påminner om att inte glömma återberättandet när man läst böcker, för att öka 

barnens förståelse. 

 

För att utveckla barnens ordförråd och språkliga kunskaper ska man som förälder och 

pedagog inte vara rädd för att använda svårare ord ibland, ”duscha” med ord i allmänhet. 

Även matematik är ett språk så att träna begrepp är att rekommendera då matematik och 

talspråk går in i varandra. 
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”Språket är döviktigt. Och att vi jobbar medvetet hela tiden med barnen.” 

(pedagog 7) 

 

Att hitta på egna sagor med hjälp av spökskrift på datorn är bra träning för både språket och 

fantasin. Spökskrift innebär att barnet skriver en text på datorn på det sätt de vill och kan, 

vilket oftast resulterar i en salig blandning av slumpmässiga bokstäver. Barnet berättar sedan 

för pedagogen vad som skrivits, varvid pedagogen agerar sekreterare och ”översätter” så att 

texten blir läsbar. 



20 

 

6. Diskussion 
 

 

6.1 Metoddiskussion 

 

Vi har använt oss av Patel och Davidson (2003), Kvale (1997) samt Trost (2005) och Ahrne 

och Svensson (2012), utifrån det har vi diskuterat om vad som varit bästa metoden för oss. De 

har alla skrivit om kvalitativa forskning och inom det området kom vi att välja intervjuer. 

Anledningen till det var att vi ville få så utförliga och beskrivande svar som möjligt och då 

passade intervjuer vårt syfte. Vår främsta källa för att kunna genomföra bra intervjuer och få 

ut det vi ville från pedagogerna har varit Patel och Davidson. (2003). Där fick vi tips på hur 

man formulerar frågor så att de är öppna för att få så utförliga svar som möjligt och så att 

pedagogerna ska förstå vad ämnet handlar om. 

 

I metodavsnittets genomgång av olika undersökningsmetoder kom vi fram till att intervjuer 

för oss var den bästa metoden med hänsyn till våra forskningsfrågor. Vi anser också att vi fått 

välformulerade svar och förklaringar, vilket enkäter med sina mer färdigformulerade 

svarsalternativ inte hade kunnat ge. Vi tror också att vår önskan att se skillnaden mellan de 

olika kommunerna inte gått att genomföra utan att märka enkäterna på något sätt, vilket skulle 

kunna medfört att anonymiteten inte kunde garanteras. Tänkbara metoder som observation 

och barnintervju föll helt bort, de senare  eftersom vi ville se vad förskollärare tyckte var den 

mer fördelaktiga barngruppen att komma ifrån när det gäller språkutveckling. 

 

Observationer är enligt Ahrne och Svensson (2012) den metod som kan ge ett väldigt tydligt 

resultat till studien genom att välja den variant som passar oss bäst. Som Patel och Davidson 

dock nämnt så är observationer väldigt tidskrävande för att få ett rättvist resultat och det är 

därför vi valt att göra intervjuer istället. 

 

Att även intervjua pedagoger i förskolan som vi hade tankar på att göra valde vi till slut bort 

på grund av att vi misstänkte att de inte kan vara opartiska nog med tanke på att de arbetar 

med antingen åldershomogena grupper eller åldersintegrerade och inte både och. 

 

Eftersom vi var påverkade av Patel och Davidson. (2003) till att hålla intervjuerna så öppna 

som möjligt blev det automatiskt så att intervjupersonernas svar på fråga 3a och 3b gick 

samman och att de två frågorna framstod som en fråga (se bilaga 1). När vi upptäckte detta 

ställde vi bara en fråga om det område som 3a och b täckte så att intervjupersonerna slapp 

svara på samma ska två gånger. 

 

Fråga 11 som handlade om hur pedagogen skulle utforma en förskolemiljö om denne fick fria 

händer visade sig vara svår att besvara utan förberedelser. Detta tyder på att det kanske hade 

varit fördelaktigt för oss om vi hade skickat ut frågorna i förväg för att på så sätt fått ett mer 

uttömmande svar. Visst var det en öppen fråga men den var kanske svår att svara på eftersom 

pedagogerna för tillfället inte arbetade i förskolan på ett tag. Många hade arbetat inom 

förskolan men det var några år sen de slutade i förskolan och blev lärare i förskoleklass.  
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När vi gjort intervjuerna har vi fått fram mycket intressanta svar på hur förskoleklassen agerar 

och tänker i frågan om språkutveckling och det är något vi kommer ta med oss i framtiden. 

 

 

När man ser till resultatet vi kommit fram till ser man att det inte alltid är så som man själv 

tänkt sig att det går till i förskolan. Även fast majoriteten av förskolorna i kommunerna är 

åldersintegrerade vill alltså många att de ska vara indelade, och det finns nog både för- och 

nackdelar både med att dela upp grupperna och ha blandade grupper. Det beror säkerligen till 

stor del på det individuella barnet vad som är bäst för denne. Därför hade kanske någon 

enstaka barnintervju gett oss mer insikt i frågan om vad barnen tyckte om gruppindelningen.  

 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

6.2.1 Åldersindelning 

 

Som vi sett bland resultaten så skulle 6 av de 8 intervjuade pedagogerna helst vilja dela upp 

förskolebarnen i åldersgrupper med motiveringen att pedagogerna då kan genomföra mer 

lämpliga aktiviteter där man inte behöver ta hänsyn till de olika åldrarna. Vi ser också att de 

yngre barnen behöver mer omsorg och uppmärksamhet än de äldre, vilket resulterar i att de 

äldre inte utmanas tillräckligt mycket och samtidigt hamnar i rollen som ”hjälpfröknar”. 

Denna syn stämmer dock inte överens med utvecklingen i den svenska förskoleverksamheten 

historiskt sett som Sundell (1995) beskrivit den, där har barngrupperna istället gått från 

indelat till mer och mer blandade åldrar genom åren för att gynna barnens utveckling inte bara 

socialt och känslomässigt utan även intellektuellt. Vi själva ser både fördelar och nackdelar 

med de olika åldersammansättningarna. I åldersblandade grupper kan främst de yngre barnen 

dra stor fördel av att vara tillsammans med äldre då de interagerar mer med andra som är äldre 

men ändå är närmare deras nivå än vuxna pedagoger. De äldre kan å andra sidan gå miste om 

möjligheter till mer åldersanpassat lärande när de istället leker med de yngre barnen. 

 

Hur skulle en förskola kunna se ut då? Åsikterna går isär då en del pedagoger och forskning 

helst vill blanda åldrarna medan andra vill dela upp dem. Det tycks även definitivt finnas 

fördelar med de olika varianterna på barngruppens sammansättning. Till exempel Bailey, m.fl. 

(1993) har i sina studier upptäckt att barn i åldershomogena grupper hamnar något efter i 

språkutvecklingen de första åren men tar igen det när de närmar sig femårsåldern. Samtidigt 

som Lindö (1998) lutar mer åt åldersintegrerade barngrupper med förklaringen att de yngsta 

barnen behöver äldre barn att interagera med och lära av. 

 

Det vi kan se utifrån svaren från våra intervjuer är att om barnen ska delas upp så ska de allra 

yngsta definitivt vara i en egen grupp, det vill säga åldrarna ett till två eller ett till tre, medan 

barnen mellan tre (eller fyra) och fem då får vara i en egen grupp. Bara en sådan sak som 

motoriken skapar en väldig begränsning för de yngsta barnen i praktiska aktiviteter genom att 

rörelser oftast blir stelare och långsammare, de behöver hjälp och det orsakar väntan för de 

äldre barnen som då kanske hinner tappa intresset. Yngre barn behöver göra saker i sin egen 

takt och bör därför separeras i vissa lekar och aktiviteter. De äldre kan istället få mer 

utmanande uppgifter där de faktiskt kan lära sig mycket. Om vi går tillbaka och hänvisar till 

den forskning vi tagit upp i bakgrunden ser vi att bland annat Schyl-Bjurman (1976) anser att 
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de yngsta barnen inte bör sättas i samma grupp som de äldre, dels på grund av den extra 

omvårdnaden barnen behöver i den åldern, hur kan man då ha åldersblandade grupper på 

förskolan och inte indelade? 

 

Vi anser själva att det finns en viss poäng i argumenten för åldersindelade avdelningar som 

både forskarna Schyl-Bjurman (1976), Edenhammar (1984), Bailey, m.fl. (1993) Sundell 

(1995), Lindö (1998) och Ladberg (2003) har när de talar om språkutveckling och 

åldersanpassning och det som pedagogerna vi har intervjuat säger. Samtidigt anser vi att om 

man inte blandar grupperna så skapar man osynliga band mellan åldrarna och det kan 

förhindra lek mellan åldrarna. Det finns alltså två sidor av myntet med för- och nackdelar med 

allting. 

 

Självklart kan man dela upp barnen som vi nämnt tidigare bara av den anledningen att de 

utvecklas olika snabbt, men det finns även barn som kanske är tre år men ligger 

utvecklingsmässigt på en femårings nivå. Delar man upp grupperna efter åldrar kan det även 

hämma de som ligger före de andra i utvecklingen. Grupperna bör kanske skapas efter var 

barnen ligger i utvecklingen och inte åldersmässigt så som både forskarna och pedagogerna 

nämnt. Detta är tre olika sätt att se på hur man kan forma grupper i förskolan så det gynnar 

barnen mest, det är trots allt de som är i centrum i förskolan. 

 

De barn som vinner minst på att vara i åldershomogena barngrupper tycks som vi tidigare 

kommit fram till vara de yngsta barnen, för att de går miste om den potentiella kunskap de 

kan få ifrån de äldre barnen som de i dessa grupper inte umgås med. Dessa yngre barn tar 

dock enligt tidigare nämnda studier (Bailey, m.fl, 1993) senare igen det de initialt förlorar 

genom att inte få interagera lika mycket med de äldre. De yngre barnen är även de som kan 

hindras i sin generella utveckling, om de inte utmanas på rätt sätt, om man skulle dela in 

barnen i grupper utifrån deras ålder. 

 

Det andra rimliga alternativet som flertalet av av de intervjuade håller fast vid, är en helt 

åldersintegrerad barngrupp. Det vill säga barn från ett till fem år. De stora vinnarna här är de 

yngre barnen som får ta del av kunskaperna från de äldre, både språkligt och i övriga aspekter, 

inte bara genom interaktion i lekar utan även efterapning där de yngre ser vad de äldre gör och 

tar efter. Risken här är att även ”dåligt” eller olämpligt beteende tas efter, vi skulle dock vilja 

påstå att påverkan hemifrån med äldre syskon eller andra i bekantskapskretsen påverkar minst 

lika mycket och kan till och med motverka positivt beteendefrämjande i förskolan, oavsett 

åldersgrupper. Detta är därmed en faktor vi inte tar med i beräkningen och därför inte heller 

diskuterar djupare. 

 

6.2.2 Gruppstorleken 

 

Mindre barngrupper önskas, som vi fått höra under intervjuerna. 12 barn per avdelning har 

varit antalet som föreslagits. Vi misstänker att den absoluta majoriteten av lärare i både 

förskolor och skolor gladeligen skulle vilja ha mindre grupper om det alternativet fanns då vi 

inte kan se någon fördel med grupper om 17-18 eller fler, som ofta är den övre gränsen för 

barnantal på avdelningar med tre pedagoger. Tvärtom så styrks betydelsen av mindre 

barngrupper av Sheridan, Pramling-Samuelsson och Johansson (2010) som påminner oss om 

att pedagogerna på förskolan får mer tid till interaktion med varje barn och att barnen får 

större möjlighet att utveckla sitt språk och sin individ som helhet. Möjligtvis att barnen i 
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större barngrupper däremot får lite fler kompisar och på så vis utvecklar sin sociala förmåga 

något mer än i mindre grupper, men det i sig självt är inte något som väger upp fördelarna 

med mindre grupper. 

 

Fördelarna är främst att man kan ge varje enskilt barn mer tid och uppmärksamhet och man 

får sannolikt en lugnare miljö vilket gynnar både läraren och barnen. Problemet är dock att det 

på många orter är kö till förskolorna, vilket innebär att små grupper blir mer eller mindre 

omöjligt utan att öppna fler förskolor och anställa fler förskollärare. Detta vore förstås en bra 

lösning om inte pengar vore ett hinder som det ofta är. Men samtidigt skulle denna lösning 

vara mest optimal för barnen då kan de få mer tid med pedagogerna så de utvecklas mer och 

blir sedda på ett helt annat sätt än om man är för många barn i relation till antal pedagoger. I 

dagsläget är det för många barn och för få pedagoger och det säger även vissa pedagoger vi 

talat med, man kan inte göra allt man kanske hade velat göra på grund av gruppens storlek. 

 

Utflykter och andra aktiviteter kan vara svåra att genomföra på grund av att gruppen är för 

stor. Tyvärr så är det nog så att i dagsläget får alla barn inte samma uppmärksamhet, och det 

har vi märkt på praktikerna vi haft under utbildningen. Om det är en stor barngrupp kan man 

göra desto mer saker med barnen ju fler pedagoger man är, alltså passa på att göra saker som 

man inte kunde ha gjort om man inte hade studenter som gjorde praktik. 

 

Detta tyder på att mindre grupper skulle gynna både barnen och pedagogerna, och barnen 

skulle kanske även då komma längre i utvecklingen än vad de gör i dag, för det inte är lätt att 

utmana 21 elever jämfört med 12. Vi tror att det är lättare att skapa en verksamhet som 

utmanar till lärande när man är färre barn på förskolan och därmed får pedagogerna chans att 

ge dem mer praktiska exempel på vardagsaktiviteter så som att besöka platser där barnen kan 

få se hur vuxna jobbar eller platser som de kan lära sig saker om teknik, djur med mera. 

 

6.2.3 Miljön 

 

Som vi nämnt i bakgrunden så var Vygotskij (2003) en stor förespråkare av miljöns betydelse 

för lärandet. För språkutvecklingens skull kan man forma miljön så att språket finns med 

överallt, inte bara i form av bokstäver på väggen utan även lappar med namn på saker i 

rummet, till exempel lampa, dörr, stol, bord och så vidare. Detta för att skapa nyfikenhet och 

stimulera barnen att fråga vad det står om de inte kan läsa själva. Alla dessa passiva saker bör 

givetvis göras så färgglada och barnvänliga som möjligt för att vara lockande. Det här var 

bara två vanliga metoder som många och förmodligen majoriteten av landets förskolor 

anammat redan, bara fantasin sätter gränsen. Ovanstående handlar om den fysiska miljön, 

men vi får inte glömma den sociala miljön som vi vill kalla den aktiva sidan av språket i 

vardagen, den som handlar om att benämna objekt och saker man gör på ett tydligt sätt. Den 

pedagogiska lunchen tar vi som exempel, där man är tydlig med att be något av barnen skicka 

ketchupen, sedan också säga varsågod och tack. Där kommer förutom benämnandet även 

etiketten in, vilket är en del av det som gör lunchen till just en pedagogisk lunch. 

 

Vid påklädningen inför utevistelsen har man som lärare också ett ypperligt tillfälle man bör 

utnyttja för språkträningen. Att be barnet hämta sin overall som hänger på kroken under 

hyllan, sina skor som finns på skohyllan i hallen, eller bara tänka högt när tummen ska finna 

sin väg in i rätt hål i vanten. Allt sådant är just språkutveckling (och även lite matematik 
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förstås, så som antal och former med mera) som finns i vardagen utan att behöva ha specifika 

”lektioner” för det. 

 

Svensson (1995) påpekar betydelsen av att som förälder, släkting eller lärare vara lyhörd inför 

barnens tankar och att aktivt delta i samtalen med dem då hon anser att dessa personer hör till 

den viktigaste delen av miljön för språklig utveckling, främst tal men i längden även skrift. 

Svensson menar som jämförelse att den språkliga medvetenheten hos till exempel 

fotbollstränare, simlärare och liknande personer inte är lika kritisk då de träffar barnen mer 

sällan och under ämnesspecifika sammanhang där språket inte är i fokus. 

 

6.2.4 TV och dator 

 

Då våra intervjupersoner uttalade sig om TV och datorer lyftes den negativa påverkan av 

dessa medier fram. Samtidigt vill vi påpeka att vi uppfattar det som fullt möjligt att vi kunde 

fått en mer nyanserad bild av deras åsikter om vi frågat mera ingående om detta. Forskare som 

Alexandersson, m.fl. (2001) har en annan syn. De menar att informationsteknikens intåg i 

skolan gynnar barn och elever. Enligt forskarna spränger användandet av datorn gränserna i 

det fysiska rummet och får barnen att se saker från ett annat perspektiv. Författarnas ord 

bygger på Danielssons (1998) forskning som visar att barnen ser mer än bara rörliga bilder 

och ljud i TV:n och datorn. Danielsson säger att barnen ser det som ett språk för sig självt och 

på så sätt får en större bild av vad språk egentligen är för något och att det finns i så många 

former och varianter. Även Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad utgåva 2010) 

påpekar att barn ska ha tillgång till dator i verksamheten för att denna är ett lämpligt verktyg 

för nya sökvägar till kunskap. 

 

Även Ljung-Djärf (2004) menar att datorn i förskolan kan ses som en möjlighet till lärande 

under förutsättning av att den används på ett genomtänkt sätt. Gör man inte det, finns en risk 

för negativa effekter som tar för mycket tid från andra aktiviteter utan att ge några 

pedagogiska fördelar. Som vi ser det är risken att både TV:n och datorn tar upp mycket tid om 

man använder TV som barnvakt åt barnen istället för att läsa och prata med dem. Men på 

samma sätt som med exempelvis böcker kan pedagogen ta upp och bearbeta och diskutera det 

barnen ser på TV eller upplever då de exempelvis spelar på datorn. Med det menar vi att man 

kan föra en diskussion om man exempel ser på Pippi Långstrump genom att fråga barnen vad 

de säger och vad som hände i filmen och att man som vuxen är uppmärksam på svåra ord och 

frågar om barnen förstår vad som menas. Det anser vi utgör ett lärande. Sak samma på datorn, 

prata om exempelvis spelet och hjälpa dem om de stöter på problem. 

 

Datorn kan alltså användas som komplement och då främst för pedagogiska spel med språk, 

matematik och ren ämnesinlärning snarare än som en lekmaskin. Rönnberg (1997) som främst 

skriver om barns TV-tittande argumenterar för att TV:n faktiskt har många fördelar, barn kan 

varva ner och samtidigt få inspiration till nya lekar och tankar. Rönnberg har också sett att 

barn inte tittar på TV hela tiden utan gör andra saker samtidigt under en stor del av tiden, allt 

från att läsa serietidningar till att leka något. 
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6.2.5 Högläsning 

 

Som vi såg i resultatdelen så är det enligt de intervjuade pedagogerna viktigt att läsa mycket 

för barnen, både hemma och i förskolan för att träna på språket från ytterligare ett håll, utöver 

TV, socialt samspel och leken. Det här håller vi förstås med om, läsning är knappast en 

nackdel i utvecklingen. Lindö (2005) säger att pedagogen vid sagostunden blir en språklig 

förebild som barnen kan lära av, det handlar alltså om uttal, meningsuppbyggnad, ord och 

begrepp som de kan ta till sig. Sagan blir samtidigt kunskapsförmedlande genom själva 

handlingen. Lindö säger även att sagostunden är träning för koncentrationsförmågan då det 

faktiskt kräver att barnen håller sig tysta och inte håller på med annat, vilket vi själva sett kan 

vara väldigt svårt för många barn som tycks ha ”myror i byxorna”. Det är alltså inte bara 

språkutvecklande utan syftet är också att samla ihop barnen och varva ner lite efter dagens 

aktiviteter. Även Svensson (1995) är inne på detta ämne där Svensson säger att den vuxna bör 

vara förberedd inför läsningen genom att ha läst boken själv i förhand för att veta vad den 

handlar om och därigenom bedöma om den är lämplig för den specifika åldern eller just det 

barnet. Om man läst boken innan kan man också lättare förmedla känslor och tonlägen under 

läsningen, mörk röst för hemska troll, pipig röst för små möss, ökat tempo när det börjar 

hända mer saker i berättelsen och så vidare. 

 

Lindö berättar om en situation där hon förberett läsmiljön inför sin högläsning, med kuddar 

och dämpad belysning för stämningens och sinnesrons skull, vilket tycks ha underlättat 

mycket för just koncentrationsförmågan bland de livligare barnen. Miljön har här skapat mer 

inlevelse och känsla för en än mer lärorik och roande upplevelse för barnen, vilket kanske 

lockar dem till att basera nästa lek på sagan de just hört och därigenom ytterligare träna på sitt 

språk och samhörigheten med gruppen. 

 

6.2.6 Sammanfattande tankar 

 

Det verkar inte finnas något entydigt svar bland pedagogerna på frågan om hur barngruppen 

bör se ut åldersmässigt. Däremot tycks de flesta pedagoger vara överens om att färre barn per 

grupp bör vara ett mål för att kunna ge varje enskilt barn möjlighet till stillsamma aktiviteter. 

Miljön på förskolan i övrigt är oerhört viktig och ska ha språket överallt, i varje rum, i varje 

situation, läsa mycket, sjunga mycket, ramsor och rörelser, berätta och lyssna på vad barnen 

säger och framförallt benämna vad det är man gör och varför. De pedagoger vi intervjuat 

påpekar vikten av att barnen också får en rik språklig stimulans också i hemmet. Vi kan inte 

annat än hålla med om detta. Den fysiska miljön kan vara ett hinder rent utrymmesmässigt, 

men språket kan man alltid använda aktivt på många sätt. 

 

Ett passande uttryck vi fick höra under intervjuerna som är värt att repetera: Duscha barnen 

med ord! 

 



26 

 

7. Framtida forskning 
 

I en mer omfattande studie hade intervjuer i både förskolor och förskoleklasser varit intressant 

att genomföra för att få en jämförelse och för att eventuellt se om det framgick skillnader och 

likheter i de olika förskoleverksamheterna. Detta hade dock krävt en omformulering av syftet 

och intervjufrågorna, men det skulle vara intressant att följa detta ämne i några års tid och 

använda olika metoder för att få fram bästa resultatet. Observationer av barn i både förskola 

och förskoleklass samt observationer av hur pedagogerna agerar i de olika förskolorna tror vi 

skulle ge tydligast resultat på en sådan studie. Detta kombinerat med ytterligare intervjuer för 

att jämföra pedagogernas egna uppfattning med den verklighet en observatör bevittnar. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 

 

Förberedande frågor: 

 

1. Hur länge har du varit aktiv inom arbete med yngre barn? (Förskola respektive förskoleklass) 

 

2. Varför arbetar du i förskoleklass nu? (Självvalt, placerad?) 

 

3. a) Har du någon utbildning (fortbildning, etc.) utöver den grundläggande lärarutbildningen? Vilken 

då? (Eget initiativ eller skolan som ordnat?) 

 

3.b) Har den utbildningen haft innehåll om barns språkutveckling? 

 

4. Tycker du att extra utbildning inom språkutveckling är en nödvändighet för läraren? 

 

 

Huvudfrågor: 

 

5. Vad tror du är orsaken till barns varierande utveckling i språket? (Vilka faktorer påverkar?) 

 

 

6. Du har ju erfarenhet av att ta emot barn som kommer från olika barngrupper till förskoleklassen – 

har du upplevt några skillnader då det gäller barnens språkutveckling beroende på vilken typ av 

barngrupp de kommer från? 

Vilka skillnader? 

 

7. Kan det finnas någon för- eller nackdel med att ha åldersintegrerade grupper gentemot åldersindelat 

på förskolan? 

 

8. Vad har du för erfarenheter från förskolan när det gäller barnens språkutveckling? 

 

9. Vad är din erfarenhet – får barn med större språkliga behov det stöd de behöver i förskolan för att 

vara bättre förberedda för förskoleklassen? Mer tid med logoped till exempel 

 

10. Hur gör du som lärare i förskoleklassen när ett barn visar tecken på problem i språkutvecklingen? 

 

11. Om du fick bestämma, hur skulle du vilja utforma en miljö där barnen ges optimala möjligheter till 

en god språkutveckling? 

 

12. Hur skulle du vilja att barngruppen var sammansatt? 


