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Sammanfattning  
 

I denna C-uppsats har vi undersökt hur lärare i förskolan ser på sin egen roll gällande barns 

språkliga utveckling samt i vilken mån förskollärarna anser att inomhusmiljöns utformning 

kan påverka språkutvecklingen på ett positivt sätt. Syftet med studien är att undersöka hur 

förskollärare tänker och gör för att erbjuda möjligheter till barns språkliga utveckling. Valet 

av metod föll på kvalitativa intervjuer. Syftet preciserades i två frågeställningar som sedan 

fördjupades genom intervjuerna. Tre informanter delade med sig av sina tankar och 

erfarenheter kring språkutveckling i förskolan. Ett hermeneutiskt förhållningssätt utgör 

grunden i studien, vilket innebär att den tolkning vi gjort av informanternas utsagor inte kan 

ses som en absolut sanning. Studiens resultat går givetvis inte att säkerställa statistiskt, vilket 

heller inte varit avsikten. Resultatet ger istället en inblick i hur tre förskollärare ser på 

inomhusmiljöns och sin egen betydelse för barns språkutveckling. Vad som tydligt 

framkommer i resultatet är hur stor betydelse förskollärares förhållningssätt har för att främja 

barns språkutveckling i form av att inspirera, utmana och stötta barnen i såväl rutinsituationer 

som planerade aktiviteter i förskolan. Inomhusmiljön kan med fördel utformas så att den 

innehåller och erbjuder mycket språkligt material, men resultatet av vår studie visar att 

miljöns utformning inte är avgörande för barns språkutveckling.  

 

Sökord: Förskola, Språkutveckling, Förhållningssätt, Inomhusmiljö, Hermeneutik  



 

 

Förord  

 
Vi vill börja med att tacka vår fantastiska handledare, Elisabeth Lundmark, för att hon varit ett 

oumbärligt stöd under vårt arbete. Hon har inspirerat, hjälpt och utmanat oss under hela 

processen. Utan hennes otroliga engagemang hade denna studie känts betydligt svårare att 

genomföra, varje tillfälle för handledning blev en otrolig ”skjuts framåt” och vi är henne evigt 

tacksamma. Tack! 
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oss mycket under arbetet.  

 

Ett varmt tack vill vi även ge våra familjer och våra klasskamrater som varit ett stort stöd 

under detta arbete, liksom genom hela utbildningen.  

 

Slutligen vill vi även tacka varandra! Inför denna C-uppsats hade vi förhoppningar om att vi 

skulle samarbeta bra, men det sätt vi kompletterat och stöttat varandra på hade vi inte riktigt 

räknat med. Vi hade inte kunnat tänka oss en bättre kamrat att skriva denna uppsats med och 

hela processen har gått över förväntan. 
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1. Inledning 

 
Språk är kommunikation, utan språket är vi hjälplösa i samspelet med andra 

människor. Samtidigt som språket är det mest självklara är det något unikt för oss 
människor. Det ger oss möjlighet att förklara våra innersta tankar, känslor och 

erfarenheter och dela dem med andra. Med språkets hjälp kan vi berätta om vårt 

förflutna och ge uttryck för våra drömmar om framtiden.  
(Gottberg, 2007, s. 13). 

 

Ovanstående citat fångar den syn på språket och dess funktion som vi har själva. Vi ser 

språket som ett verktyg som hjälper oss på många sätt genom livet och ger oss oändliga 

möjligheter till kommunikation med andra människor.  

 

Vi valde området språkutveckling för att vi under vår studietid till förskollärare, samt under 

den praktik som utbildningen inneburit, blivit särskilt intresserade av språkutveckling hos 

barn i förskolan. Vi har genom att läsa litteratur blivit varse om hur viktigt det är att börja 

stimulera språkutvecklingen tidigt hos barn. När vi sedan varit ute i verksamheten på praktik 

har vi fått ta del av olika uppfattningar om språkutveckling där en del förskollärare anser att 

utvecklingen sker ”av sig självt” medan andra anser att deras uppgift är att leda in barnen i 

den språkliga världen genom att stimulera, uppmuntra och vägleda barnen. Det är även vår 

uppfattning att det i dagens skola och arbetsliv finns många människor som har olika typer av 

språkliga hinder och vi såg det som intressant att undersöka hur lärare i förskolan idag 

stimulerar den språkliga utvecklingen hos barn, den kommande generationen. Det ligger 

självklart även ett ansvar på hemmet att stå för språkstimulans, men som blivande 

förskollärare ser vi det som mest intressant att undersöka vad vi kan bidra med i vår 

kommande yrkesroll.  

 

I Läroplan för förskolan (Lpfö 98, Skolverket, 2010) kan man läsa: ”Förskolan ska lägga stor 

vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets 

nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.” (Skolverket, 2010, s.7). Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2010) menar att det är vår uppgift som förskollärare att skapa 

dessa tillfällen för barnen där deras språkutveckling stimuleras och uppmuntras. De menar att 

förskollärarna ska möta varje enskilt barn just där det barnet befinner sig i sin språkliga 

utveckling. I och med detta har förskolan som verksamhet en mycket stor betydelse för hur 

barns språkliga utveckling sker. Vi har gjort ett nedslag hos tre lärare i förskolan för att 

genom att intervjua dessa få deras syn på hur vi som förskollärare kan främja barns 

språkutveckling och vi vill suga åt oss av all den kunskap som redan finns i förskolor ute på 

fältet.  

 

Vi går sista terminen på vår utbildning och när den är avslutad ska vi ut i arbetslivet och sätta 

alla våra kunskaper på prov i praktiken. Med det som bakgrund tycker vi att det är viktigt att 

ha så mycket kunskaper som möjligt för att kunna utföra vårt uppdrag som förskollärare på 

bästa möjliga sätt. Detta arbete är en möjlighet för oss att fördjupa oss inom området 

språkutveckling för att ha så mycket kött på benen som möjligt när vi sedan kommer ut som 

utexaminerade och inspirerade förskollärare. Vi hoppas att den kunskap vi tillägnar oss i detta 

arbete kan hjälpa till att bidra till en förskola där språkutvecklingen hela tiden är i fokus. I 

detta arbete har vi haft ett delat jämlikt ansvar i arbetets alla delar. 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Vårt syfte med detta arbete är att undersöka hur lärare i förskolan tänker och gör för att 

erbjuda möjligheter till barns språkliga utveckling.  

 

 Hur beskriver förskollärare sin egen roll när det gäller barns språkutveckling? 

 Hur kan inomhusmiljön i förskolan ordnas för att på bästa sätt främja barns 

språkutveckling? 

 

Begreppsdefinition: Miljö är ett stort begrepp som ofta beskrivs utifrån de olika aspekterna 

psykisk och fysisk miljö. Med inomhusmiljö avser vi den fysiska miljön, det vill säga väggar 

och möblering.
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3. Bakgrund 
 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning med relevans för vår studie.  

3.1. Språklig utveckling – varför är det viktigt? 

Utbildningsdepartementet (2010) lyfter fram att det är både föräldrar och förskolan som 

lägger grunden för det livslånga lärandet hos barn. Det är därför viktigt att redan från början 

stimulera barns utveckling av språket så att de har en stadig grund att stå på för sin fortsatta 

läs- och skrivutveckling. ”Idag lever barn i en värld där symboler, tecken, text och bilder 

ingår i deras vardag. De inlemmas tidigt i en tecken- och bildkultur och förskolan har stor 

betydelse för barns möjligheter att förstå och kunna använda denna kultur.” 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 6). Att lära sig att läsa och skriva innebär i dagens 

samhälle så mycket mer än bara just de orden. Språk, gester, bilder och musik är några av de 

olika medlen som finns för att kommunicera. Söderbergh (1988) beskriver hur dagens 

samhälle med alla dess kommunikationsmöjligheter ironiskt nog ställer än högre krav på 

förmågan att kommunicera. Hon menar att alla möjligheter till kommunikation som finns 

borde underlätta, men istället är kraven högre än någonsin. Det gäller både i tal och skrift; vi 

ska medverka, påverka och styra både arbetslivet och i politiken, och kraven på utbildning 

som bara blir högre och högre förutsätter god förmåga att kommunicera. Språket blir därför en 

allt viktigare del av människors liv. Svensson (2009) betonar att språket är väsentligt för 

människans hela utveckling. Språket är ett av många sätt att kommunicera med sin 

omgivning. I och med att det handlar om kommunikation har språket i huvudsak en social 

funktion, men det har även en kognitiv funktion eftersom det påverkar vårt tänkande. Språket 

kan på många sätt fungera som ett problemslösningsverktyg eftersom det hjälper oss att 

diskutera med andra, oss själva samt att göra analyser. Språket fungerar dessutom som något 

sammanhållande i en grupp. ”Genom språket signalerar vi grupptillhörighet, inte bara etniskt, 

geografiskt och åldersmässigt utan även socio-ekonomiskt, d.v.s. språket signalerar 

intressegrupp eller yrkesutövning.” (Svensson, 2009, s. 12). I och med detta blir språket en del 

av identitetsutvecklingen, vilket är mer tydligt i vissa delar av livet. Ett exempel är i tonåren 

då många känner att det är väldigt viktigt att uttrycka sig på samma sätt som kamraterna.  

 

Dahlgren och Olsson (1985) betonar vikten av tidig stimulans för barn i dess språkutveckling. 

De barn som lär sig skriva och läsa tidigt har oftast vistats i skriftspråkstimulerande miljöer 

med läsande och skrivande människor. Författarna understryker liksom 

Utbildningsdepartementet (2010) att både föräldrar och förskolan har en viktig roll när det 

gäller att stödja barnens intresse för språket, det är deras uppgift att uppmuntra och inspirera 

barnen att tillägna sig språket. Barn som får många olika upplevelser av språkets funktioner 

såsom att kunna läsa skyltar, etiketter, vad som kommer härnäst på TV, att läsning kan leda 

till kunskap, att skriva brev och lyssna till sagoläsning, lär sig att tydligt se språkets alla 

nyttoområden. Westerlund (2009) beskriver hur högläsning kan påverka barns 

språkutveckling på ett positivt sätt. Hon menar att barn som tillsammans med vuxna tittar i 

böcker och också får höra det läsas ur dem tidigt utvecklar ett intresse för att själva lära sig 

läsa. Det finns även praktiska förhållningssätt att lära sig när det handlar om läsning såsom 

hur man håller boken, att man börjar framifrån och att man bläddrar en sida i taget. Barn lär 

sig också vad det innebär att läsa, exempelvis att bilder och ord har ett innehåll och en 

betydelse och den insikten får barnen att bli intresserade av att själva lära sig göra den 

tolkningen, det vill säga att lära sig läsa. Det är, enligt Dahlgren och Olsson (1985), när 

barnen ser nyttan med att lära sig att läsa och skriva som de motiveras att utveckla dessa 

färdigheter. 
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3.2. Barns lärande 

I detta avsnitt beskrivs barns tidiga språkutveckling, vilka teoretiska utgångspunkter vi använt 

oss av samt hur lärare i förskolan med hjälp av sitt eget förhållningssätt och utformningen av 

inomhusmiljön erbjuder barn möjligheter till språkutveckling.  

3.2.1. Barns tidiga språkutveckling 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2010) förklarar att barnet redan som spädbarn 

kommunicerar med omvärlden genom bland annat skrik, joller och gråt. Den språkliga 

utvecklingen hos barnet kan till stor del förstärkas och uppmuntras när vuxna bekräftar dess 

kommunikation. När barnet jollrar kan den vuxne härma och på så vis uppstår en 

kommunikation dem emellan. Genom detta utvecklas barns språk i situationer där samspel 

uppstår med andra människor. Hwang och Nilsson (2011) poängterar vikten av att barn under 

det första levnadsåret får höra språk och samtal i sin omgivning, då främst att den vuxne 

pratar med barnet. Detta främjar den språkliga utvecklingen såväl som den sociala 

utvecklingen. Eriksen Hagtvet (2004) beskriver barns språkliga utveckling som att barnens 

första ord egentligen bara är en utveckling på den kommunikation de haft det första året innan 

de lär sig prata. Hon beskriver ord som en förlängning av de ansiktsuttryck, gester och ljud 

som barnet använt tidigare. Språket är också uppbyggt på det sättet, att det består av såväl ord 

som kroppsspråk, även om orden är det som väger tyngst. ”Ord är det viktigaste medlet 

människor har för att nå varandra och för att formulera det som sker i världen.” (Eriksen 

Hagtvet, 2004, s. 50).  

 

Westerlund (2009) beskriver språkutveckling som ett träd där stammen består av barnets 

uppmärksamhet, koncentration och kommunikationslust. Stammen delar sedan upp sig i två 

delar; den verbala och den icke-verbala grenen. Barnen börjar sin utveckling på den icke-

verbala grenen och övergår sedan till den verbala som senare i livet kommer att vara den 

dominerande delen av språket. I likhet med Eriksen Hagtvet (2004) menar alltså Westerlund 

(2009) att både den verbala och icke-verbala delen av språket bidrar till språkets trädkrona, 

men att den största delen upptas av den verbala delen av språket.  

 

Såväl Johansson och Svedner (2003) som Hwang och Nilsson (2011) framhåller att de flesta 

barn säger sitt första ord någon gång mellan ett och ett och ett halvt års ålder. Hwang och 

Nilsson menar att det ord som barn oftast säger först är ett vanligt föremål som finns med i en 

handling som barnet gör. Utvecklingen av ordförrådet efter det första ordet går relativt 

långsamt. Ett barn i ettårsåldern kan oftast ett eller två ord och ett barn som är två år kan i 

genomsnitt 300 ord. Det här gäller det aktiva ordförrådet, det vill säga ord som barnen 

använder när de kommunicerar och det är till största delen substantiv. Den passiva delen av 

ordförrådet, det vill säga ord som de förstår, men inte själva kan använda, är ungefär tio 

gånger större. Det är dock viktigt att vara medveten om att spridningen mellan barn här kan 

vara väldigt stor. När barnet fyllt tre år går ökningen av ordförrådet ganska snabbt och ett barn 

som är sex år kan i genomsnitt ungefär 10 000 ord, enligt Hwang och Nilsson, som dock 

understryker att det finns olika teorier kring hur många ord barn kan i olika åldrar. Johansson 

och Svedner (2003) har funnit att det är när barnet är i tvåårsåldern som de utvecklar 

förmågan att sätta ihop ord till tvåordssatser. Satserna består av två ord i dess grundform utan 

vare sig böjningar eller småord. Med hjälp av dessa två ord kan de väl beskriva sammanhang 

och det handlar alltid som sådant som finns runtomkring barnen och som de redan känner till. 

Exempel på tvåordsatser kan vara ”David ont” och ”Pappa vinka”. Språkutvecklingen 

fortsätter härifrån ganska snabbt till treordssatser och när barnet har fyllt tre år använder de 

rent grammatiskt mer avancerade satser. De ordföljder som barnen här använder följer oftast 
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det vanliga mönstret som finns i det svenska språket. Westerlund (2009) framhåller att barn i 

mångt och mycket behärskar sitt modersmåls grammatik i fem till sexårsåldern, samtidigt som 

språket är något som utvecklas mer eller mindre under hela livet.  

3.2.2. Lärande i samspel 

I Lpfö 98 (Skolverket, 2010) framhålls att lärandet hos barnen i förskolan ska baseras såväl på 

samspelet mellan vuxna och barn som att barnen lär av varandra. SOU (1997:157a) lyfter 

fram att:  

 
Kunskap erövras genom lärande, ett lärande som sker på olika sätt och i olika 

sammanhang: Det kan ske genom tal, skrift, läsande och handlande; det kan ske 

genom texter och bilder, men lärandet finns också i drama, i lek, i sång och musik. 
Det är inte bara med hjärnan vi lär, vi lär med hela kroppen. Och allt vi lär kan inte 

verbaliseras. (SOU, 1997:157a, s. 54).  

 

Att den syn på lärande som finns i läroplanen på många sätt är samstämmig med den syn som 

Vygotskij (1896 - 1934) hade, vilken i sin tur till stor del stämmer överens med den 

sociokulturella teorin, synliggörs i SOU (1997:157a). När den läroplan som idag är gällande 

först utformades baserades synen på kunskap och lärande på den forskning som gjorts kring 

dessa begrepp under senare år. Resultatet blev att tre olika aspekter på kunskap lyftes fram. 

Den första aspekten är den konstruktiva, där barn ses som aktiva i sitt kunskapsskapande och 

”… där kunskap betraktas som det dynamiska samspelet mellan vad man vill nå för kunskap, 

den kunskap man redan äger, de problem man upplever och de erfarenheter man gör.” (SOU, 

1997:157a, s. 55). Den andra aspekten som lyftes fram är den kontextuella som beskriver att 

kunskap är beroende av ett sammanhang. Slutligen beskrivs den tredje aspekten av kunskap 

som en ständigt pågående konstruktion som är såväl social som kulturell. Kunskap ska 

därmed ses som en aktiv process där samspel och sammanhang är de stora delarna. Utifrån 

denna syn på kunskap utformades de fyra olika formerna av kunskap som går att finna i Lpfö 

98 (Skolverket, 2010), nämligen fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.   

 

Hwang och Nilsson (2011) skriver fram Vygotskijs teori om lärande som något som handlar 

om socialt samspel. Det sociala samspelet med andra är det som formar utvecklingen och 

hjälper oss framåt. Det finns inte universella utvecklingsfaser som är lika världen över, det är 

istället det sammanhang man föds in i som formar oss som människor. Språket blir ett 

psykologiskt verktyg för att lära sig hantera problem, samt att tolka och hantera omgivningen. 

Språket möjliggör också för barnet att delta i sociala samspel, både när det gäller konkreta 

samtal med andra människor, men också gällande att resonera med sig själv och föra inre 

dialog. Svensson (2009) beskriver att Vygotskij dock ansåg att språket till en början är åtskilt 

tanken, men att när barnet nått en viss språklig nivå börjar språket i större utsträckning 

påverka tänkandets utveckling. Vygotskij (2001) förklarar att redan från början är språket 

socialt och tydligt inriktat mot kommunikation. I språket förenas tanke och ord, det vill säga 

ordets inre mening och ordets yttre sida. Vygotskij menade att vårt tänkande sker verbalt, men 

fullbordas då vi sätter ord på tankarna.  

 

Den sociokulturella lärandeteorin är något som bland andra Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2010) lyfter fram. De menar att de erfarenheter som vi i förskolan kan ge barnen är 

grunden för det fortsatta lärandet. Vilka erfarenheter barn kan få beror på vilket sammanhang 

de befinner sig i. I gemenskap formas erfarenheterna och används sedan av barnen för att 

erövra sig kunskap inom ett annat område. Därmed är det enligt Pramling Samuelsson och 
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Sheridan viktigt att barnen får så många erfarenheter som möjligt för att kunna vidga sitt 

lärande och sin utveckling. Också Svensson (2009) framhåller vikten av att barn får många 

erfarenheter eftersom dessa hjälper till att utveckla barns språkliga förmåga. ”Rika 

upplevelser av olika slag ger mycket att kommunicera om, vilket i sin tur leder till språklig 

utveckling.” (Svensson, 2009, s. 34). Även Utbildningsdepartementet (2010) lyfter fram 

vikten av att barn får erfarenheter eftersom detta ger dem något att kommunicera om och barn 

har redan från början en vilja att kommunicera med sin omvärld, vi måste bara ge dem 

verktygen att göra det.  

 

Som den sociokulturella lärandeteorin beskrivs i SOU (1997:157a) är det i samspelet med 

andra barn och vuxna som meningen i tillvaron för barnen fördjupas och förklaras och 

därigenom blir tydlig. På så sätt existerar vi tillsammans i en gemensam värld med mening. 

”Det är utifrån detta gemensamma meningsskapande som vi bygger vår kultur. Den värld som 

barnet växer in i och blir delaktig i är ett samhälle där människor delar språk, kunskaper, 

kultur och etiska värden.” (SOU, 1997;157a, s. 44). Det betyder alltså att barn hela tiden söker 

en mening med sin tillvaro, det är därför barn härmar, undersöker och leker. Barnet kan dock 

inte ensamt erövra världen, utan behöver samspelet med andra människor för att kunna göra 

det. Westerlund (2009) beskriver att det samspel som barn behöver kan se väldigt olika ut 

beroende på var barn växer upp. Det sammanhang som barn befinner sig i blir avgörande för 

på vilket sätt samspelet kommer att se ut.  

3.2.3. Förskolans uppdrag och förskollärarens förhållningssätt 

Att som pedagog möta varje barn på den nivå där barnet befinner sig är enligt Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2010) en grundförutsättning för att skapa bra lärandetillfällen för 

barnen. Pedagogens förhållningssätt är a och o för barns språkutveckling. Det är viktigt att 

utgå ifrån barnens livsvärld för att språkutvecklingen ska bli meningsfull för barnen. Barnens 

livsvärld består av de erfarenheter som de fått sedan de föddes. Dessa erfarenheter utgör såväl 

grunden som målet för pedagogiken. Pedagogens uppgift är att utgå ifrån barnens perspektiv 

och samtidigt väcka barnens intresse och medvetet styra lärandet så att det överensstämmer 

med målen som finns skrivna i läroplanen för förskolan. Svårigheten ligger i att kunna förena 

barnens och samhällets mål för lärandet på ett sätt som får barnen att behålla viljan att lära för 

resten av livet. De mål som finns i läroplanen är något som i slutändan inte går att bortse 

ifrån. Att få in de målen och förmedla den kunskapen till barnen så att de lär på ett sätt som 

för dem är meningsfullt och motiverande är den stora utmaningen för lärare i förskolan.  

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2007) beskriver svårigheterna med att som 

pedagog anta barns perspektiv. Författarna menar att det förutsätter att man fokuserar på 

sådant som upptar barnens värld. ”Det som barn blir engagerade och intresserade i säger helt 

enkelt mer om barns värld och hur de erfar denna än alla tester i världen.” (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2007, s. 85). Ett bra sätt att få syn på barns intressen och 

därmed barns perspektiv är genom leken, eftersom de i leken visar hur de erfar världen 

omkring sig. Även Johansson (2003) påtalar svårigheterna att fullt ut förstå barns perspektiv, 

intentioner och uttryck för mening. Kunskapen vi får ut av att tolka barns perspektiv är svår 

och komplex. När man ska tolka barns agerande är det därför viktigt att se hela situationen där 

andra barn såväl som den vuxne ingår, man måste ”…vara öppen för den tvetydighet och 

komplexitet som är karaktäristisk för livsvärlden.” (Johansson, 2003, s. 44). 

 

Vygotskij (1995) betonade betydelsen av att det är viktigt att utgå från barns perspektiv och 

att barnen själva är motiverade att utveckla sin språkliga sida. Om barn inte ser något behov 
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av att lära sig språket på ett bra sätt är det också svårt att som vuxen hjälpa barnet med det, 

något som även Dahlgren och Olsson (1985) lyfter fram. Enligt Vygotskij (1995) gäller det 

alltså att som vuxen skapa behovet hos barnet, få det att förstå att det är viktigt och att det 

hjälper barnet i livet. Att motivera barnen blir således den vuxnes uppgift. Vygotskij menade 

också att talspråket ofta inte behöver motiveras för att barn ska lära sig eftersom det finns 

runtomkring barnen hela tiden och barn snappar upp saker jämt och ständigt. Den skriftliga 

delen av språket är däremot knepigare: ”Därför kan man mycket lättare och mera 

framgångsrikt utveckla ett barns litterära förmåga om man förmår barnet att skriva om ett 

ämne som barnet omfattar med sitt inre, som upprör och framför allt inspirerar det till att 

uttrycka den egna inre världen i ord.” (Vygotskij, 1995, s. 55). Det handlar alltså återigen om 

att utgå från barns egna intressen när de ska erövra språket, i synnerhet gällande skriftspråket. 

 

Utbildningsdepartementet (2010) förklarar hur barn utvecklar sin förmåga att lyssna på andra 

när de själva känner att de blir lyssnade till. De behöver känna att föräldrar och andra vuxna 

är lyhörda och för samtalet framåt genom att benämna, ställa frågor och utveckla samtalet 

vidare till att handla om något annat än bara ”här och nu”. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2010) menar att de förväntningar vi har på barnen är viktiga för barns språkutveckling. Om 

de vuxna förväntar sig att barn har något viktigt att säga och förmedla lyssnar de på honom 

eller henne. Det har därför stor betydelse att se barnen som kompetenta individer som har 

mycket att ge. ”Barn som blir positivt bemötta i sitt lärande bevarar och utvecklar sin 

nyfikenhet och lust att lära genom hela livet.” (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2010, s. 

12). Pedagoger som lyssnar på vad barnen säger och respekterar deras åsikter visar att barnet 

är en individ att räkna med. Att bli bekräftad som barn på det sättet stärker både självkänslan 

och det språkliga självförtroendet. Det är viktigt att lärare i förskolan ”… låter dem få en 

känsla av att de är kompetenta och duger, just där varje barn befinner sig i sin utveckling.” 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2010, s. 74). Även Sommer (2005) beskriver hur 

barnsynen handlar om att se barn som kompetenta individer. Även om barnet i sig är en egen 

människa som själv också bidrar till sin utveckling, är det viktigt med ett bra stöd från vuxna.  

 

Ett av förskolans och därmed förskollärarens uppdrag enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2010) är att 

barnen ska stimuleras och utmanas i sitt lärande. Gällande den språkliga utvecklingen finns 

det hos barnen en inneboende nyfikenhet för språket och det är förskollärarens uppgift att 

locka fram och utveckla den. ”Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom 

egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter.” (Skolverket, 2010, 

s. 7). Hwang och Nilsson (2011) beskriver Vygotskijs uttryck proximal utvecklingszon som en 

utveckling som ligger steget före där barnet nu befinner sig, men inte alltför långt före. 

Pedagogens uppgift blir att ge barnen utmaningar som de klarar av på egen hand, alternativt 

med hjälp av en mer erfaren person. Eriksen Hagtvet (2004) varnar dock för hur det kan 

uppstå en krock mellan ambitionen att tidigt stimulera barns språkutveckling samtidigt som 

lärande inte ska tvingas på barnen. ”En aktivitet får aldrig större pedagogisk kraft än barnets 

förutsättningar och intressen kan skapa utrymme för.” (Eriksen Hagtvet, 2004, s. 23). Hon 

menar alltså att barn i förskoleåldern är sårbara och att det är viktigt att stimuleringen sker på 

rätt sätt och läggs på rätt nivå. Det har tidigare varit något av ett tabu att ha aktiviteter i 

förskolan som påminner om skolans undervisning, men Eriksen Hagtvet menar att det inte 

finns någon större risk med att arbeta med liknande ämnen i förskolan. De förväntningar och 

krav som ställs på aktiviteten blir dock avgörande för hur barnen upplever språkliga 

aktiviteter. Om det ställs krav på att exempelvis fyra- och femåringar ska kunna skriva 

bokstäver lägger man förväntningarna på en sjuårings nivå. Detta kan leda till att barnen i 

bästa fall bara upplever det som en tråkig aktivitet och i värsta fall att barnen tappar 
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självförtroendet helt. Sker detta har barnet blivit berövad sin lust att lära och den inneboende 

nyfikenheten som finns hos alla barn har fått sig en rejäl törn. Eriksen Hagtvet menar därför 

att det är av stor vikt att pedagogerna anpassar aktiviteterna så att de dels sker på ett lustfyllt 

sätt samt att förväntningarna överensstämmer med barnens rådande kunskaper.  

3.2.4. Det viktiga samtalet 

Johansson och Svedner (2003) poängterar en annan viktig del i pedagogens förhållningssätt 

när det gäller att stimulera barns språkutveckling, nämligen samtal med barnet. De menar att 

samtal med barnet ska starta redan när barnet föds och att det kan ske i alla vardagliga och 

vanligt förekommande situationer som finns mellan barn och vuxen, såsom exempelvis 

blöjbyte vid skötbordet, lunch eller påklädning. Westerlund (2009) menar här att det är viktigt 

att som pedagog vara lyhörd och för barnets nyfikenhet och lust att pröva och undersöka. ”Att 

i ord och handling uppmuntra detta samt att uppmärksamma barnet på detaljer och funktioner 

hos de föremål som väcker intresse, är att ge barnet en god grund för fortsatt inlärning.” 

(Westerlund, 2009, s. 43). Det handlar alltså om att ”vara med” i stunden och genom ord och 

handling bekräfta det barnet intresserar sig för.  

 

Johansson och Svedner (2003) menar precis som Westerlund (2009) att det är viktigt att som 

pedagog bekräfta det barn säger, inte bara i handling utan också i ord. I samtalet med barn kan 

den vuxne på ett bra sätt korrigera det barnet säger som inte är korrekt, för att på så sätt lära 

dem. Ett exempel kan vara om ett barn säger ”Jag skärde ett äpple”, då kan pedagogen svara 

barnet med ”Jaha, skar du ett äpple?”. Med hjälp av det vardagliga samtalet bekräftas barnet 

samtidigt som barnet får höra, och därmed lära sig, det korrekta sättet att böja ordet skära. 

Svensson (1993) anser också att positivt bemötande från vuxna stärker barnet i dess samspel 

med andra människor. Barnet vågar då prova nya uttryckssätt inom språket och intresset och 

nyfikenheten ökar, något som i förlängningen oftast leder till en bättre språkutveckling. SOU 

(1997:157a) beskriver också hur bemötandet av barn är av stor vikt och till stor del kan 

påverka dess fortsatta språkutveckling. ”Barn som möts av respekt och får positivt gensvar 

från sin omgivning utvecklar sitt självförtroende.” (SOU, 1997:157a, s. 59). Det är genom att 

utveckla det språkliga självförtroendet och lusten att lära som förskolan kan lägga grunden för 

ett livslångt lärande. Westerlund (2009) skriver även om ett annat sätt att hjälpa barnens 

språkutveckling och det är att utveckla det som barnen säger. Här handlar det inte om att 

korrigera, utan om att ge barnen en fullständig mening till det de försöker beskriva. På så vis 

blir barnens ord och meningar mer avancerade. Ett exempel kan vara att ett barn säger ”Nä 

bi”, den vuxne kan då säga ”Nej, det finns ingen bil här. Bilen är borta.” Meningen utvecklas 

helt enkelt grammatiskt.  

 

Johansson och Svedner (2003) understryker hur viktigt samtalet är, men menar också att det 

kan finnas former av samtal som, istället för att uppmuntra, hämmar barnets språkutveckling. 

Dessa samtal är av negativ karaktär och innehåller mestadels förmaningar, förbud eller hot. 

Istället för att bekräfta barnet och dess handling blir det något negativt som kommer från den 

vuxne. Det kan exempelvis vara om ett barn kommer in i köket, lycklig över att ha hittat en 

daggmask, och den vuxne fokuserar på att barnet lortar ner och måste gå och tvätta sig. Även 

Svensson (1993) menar att barn som blir bemötta och tilltalade med förmaningar eller på 

annat sätt tillrättavisade får färre tillfällen att själva formulera tankar, ta initiativ och komma 

med egna idéer. Beroende på om barn blir positivt eller negativt bemötta av vuxna påverkar 

det deras språkutveckling, framförallt intresset för att utvecklas språkligt.  
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Hwang och Nilsson (2011) beskriver att en annan del av Vygotskijs tankar kring lärande är att 

barn kan bli medvetna om sitt eget lärande genom att utveckla sitt tänkande och sin 

problemlösningsförmåga. Detta kallas idag för metakognition och handlar alltså om att tänka 

om sitt eget tänkande: ”…det vill säga hur man bär sig åt när man löser problem, fattar beslut 

och tolkar något som händer eller letar i minnet efter något man har varit med om.” (Hwang 

& Nilsson, 2011, s. 259). Lindö (1998) beskriver att metakognition är när barn kan ”… 

verbalisera sina reflektioner kring sitt eget lärande”. (Lindö, 1998, s. 118). Vidare förklarar 

Hwang och Nilsson att barn genom att utveckla den metakognitiva förmågan kan bli 

medvetna om hur de lär sig på bästa sätt och därmed kan styra sitt eget lärande genom att 

planera och kontrollera inlärningsprocessen. Ett sätt att som lärare i förskolan hjälpa barnen 

utveckla sin metakognition kan vara att ställa frågor till barnen utan att komma med lösningar, 

detta för att utmana barnen att själva testa sin förmåga till problemlösning. En annan viktig 

del för pedagoger när det gäller att medvetandegöra barnen om sitt lärande är att finnas till 

hands för återkoppling, genom att ställa frågor och öppna påståenden som får barnen att tänka 

efter. Det är en fördel om barnen när de tänker och resonerar med sig själva, talar högt så att 

den inre dialogen blir synlig. En viktig förutsättning för metakognition är motivation och det 

är pedagogens uppgift att se till att denna hålls uppe genom att intressera sig och ställa frågor. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2007) beskriver det metakognitiva samtalet som 

något som skiljer sig från det ”vanliga” samtalet. Pedagogen har här en avsikt med samtalet, 

då det handlar om att få barnet att tänka, reflektera och kommunicera sina tankar. När barn 

kommunicerar sina tankar får pedagogen möjlighet att se den variation som finns i 

barngruppen. Fokus ligger inte på lärandeobjektet i sig utan hur barnen lär sig och hur de 

tänker kring sitt lärande.  

3.2.5. Inomhusmiljön 

Att forma inomhusmiljön i förskolan så att den uppmuntrar språkutvecklingen är enligt 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2010) av stor betydelse. Det är viktigt att barnen omges 

av det skrivna och talade språket eftersom språket då blir synligt för dem. Det är när barn får 

erfarenheter av språket, talat som skrivet, som kunskaper om språket kan formas. Precis som 

nämnts tidigare av såväl Söderbergh (1988) som Utbildningsdepartementet (2010) finns det 

idag många möjligheter till kommunikation och dessa ställer högre krav på förmågan att 

kommunicera. Utbildningsdepartementet förklarar hur dessa möjligheter också måste 

synliggöras i förskolan genom att utforma en miljö där barns kommunikation får möjlighet att 

utvecklas via exempelvis dans, sång, drama, tal, skrift och IKT. (IKT betyder informations- 

och kommunikationsteknik.)  

 

Vidare påpekar Pramling Samuelsson och Sheridan (2010) betydelsen av att inomhusmiljön 

inte blir statisk och oföränderlig. Miljön ska kunna förändras och användas på olika sätt 

beroende på vad som pågår i verksamheten för tillfället och de intressen barnen har. Det ska 

finnas utrymme för aktivitet både för flera barn tillsammans samt för barnen att ha möjlighet 

att vara för sig själva. Eftersom barnen ska vara delaktiga i sitt lärande är det också viktigt att 

de får påverka inomhusmiljön. De olika rummen ska därför utformas gemensamt av barn och 

pedagoger, utifrån barns intressen, för att stimulera barnen till olika sorters aktiviteter, enligt 

Pramling Samuelsson och Sheridan. Nordin-Hultman (2005) beskriver dock att många av de 

saker som vanligtvis finns i många hem och som barnen är intresserade av som till exempel 

datorspel, science fiction- och rymdfigurer inte alls är vanligt förekommande i de svenska 

förskolorna. Nordin-Hultman anser att materialet ska se inbjudande ut och ger förslag på vad 

ett inbjudande material kan vara. Att ordna materialet i stora mängder som fångar ögat kan 

vara ett sätt och ett annat är att pedagogerna redan innan barnen kommer till förskolan lägger 
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fram leksaker och annat material så att det ger intrycket av att någon redan varit där och lekt. 

Enligt Nordin-Hultman är det traditionellt sett i svenska förskolor ofta prydligt ordnat längs 

väggarna i raka rader, men det kan alltså vara en fördel att sakerna ser välanvända ut.  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2010) beskriver att det är viktigt att förskolan erbjuder ett 

rikt och varierat material som finns lättillgängligt för barnen. Materialet ska finnas i olika 

svårighetsgrad, så att det finns något som passar alla, både enskilt och tillsammans med andra. 

Det ska vara material som inbjuder barnen att tillsammans undersöka, jämföra, tolka och på 

olika sätt samtala. SOU (1997:108b) ger andra förslag på bra miljöer att ha i förskolan såsom 

en läshörna med böcker som exempelvis handlar om saker man arbetat med tidigare under ett 

tema och böcker som överensstämmer med barnens intressen. Det är bra om barnen har 

tillgång till inspelade rimsagor som de kan lyssna på. De tränar då på att skifta fokus mellan 

innehållet och språkets form. En annan fördel är om det finns flera exemplar av samma bok 

eftersom barnen då kan sitta några stycken tillsammans med varsin bok och ”läsa” högt 

tillsammans eller lyssna på ett kassettband samtidigt som ögat följer texten i boken. I SOU 

framhålls att utöver en läshörna är även en skrivhörna en plats som lockar barnen till 

språkande. I en skrivhörna kan det finnas olika sorters attraktivt skrivmaterial såsom block, 

pennor, brevpapper, kuvert, stämplar med mera. Även telefon och dator är saker som är bra att 

ha, där skriver barnen meddelanden, brev, inköpslistor och skyltar som de sedan använder sig 

av i leken. Läs- och skrivhörnorna fyller en viktig funktion eftersom de stimulerar och 

utvecklar barnens språkliga medvetenhet. 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2010) ger ytterligare exempel på skriftspråkstimulerande 

material som är bra att ha i förskolan. Några av dem är datorprogram, skrivböcker, 

blädderblock och whiteboard-tavlor. Även ordbilder har en viktig funktion: ”Det skall finnas 

skyltar med en kommunikativ funktion, ordbilder som visar text med bild på skåp, lådor och 

hyllor i ett meningsfullt sammanhang.” (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2010, s. 78). 

Eriksen Hagtvet och Pálsdóttir (1993) framhåller dock att det är viktigt att ordbilderna 

används aktivt så att de inte bara blir skyltar som sitter uppe och blir en del av inredningen. 

Skyltarna måste få ett informationsvärde för barnen och användas i deras vardag. Om 

exempelvis ett barn frågar hur ett ord stavas kan pedagogen peka på skyltarna och barnet kan 

då själv se bokstäverna och bekanta sig med ordet och kanske till och med skriva av det. Ett 

annat sätt är att ge barnen i uppgift att leta reda på en viss bokstav i de ordbilder som sitter 

uppsatta.  

 

Enligt Eriksen Hagtvet och Pálsdóttir (1993) är det en fördel att sätta upp hela ord istället för 

att bara ha alfabetet på väggarna, som är det vanligaste sättet att synliggöra bokstäver. Orden 

blir därmed meningsfulla för barnen. Det är när barnen ska förstå sambandet mellan talat och 

skrivet språk som ordbilder är lämpliga eftersom orden får ett meningsfullt sammanhang som 

de kan relatera till, exempelvis en hylla eller ett bord, som därigenom blir konkret för dem. 

Alfabetet visar på den mer tekniska sidan av skrivning och läsning, vilket också är en viktig 

del, men den delen kan med fördel komma senare i skolgången menar Eriksen Hagtvet och 

Pálsdóttir.  

3.2.6. Lekens betydelse för språkutveckling 

I Lpfö 98 (Skolverket, 2010) betonas att: ”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.” (Skolverket, 2010, s. 6). Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2010) menar att det inte går att skilja lek från lärande eftersom barn erövrar sin omvärld via 
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leken och även utforskar sig själva genom leken. Leken är en hörnsten i allt lärande barnen 

gör, den utvecklar den sociala förmågan, motoriken, samt den känslomässiga och 

intellektuella förmågan. Lindö (1998) beskriver leken som förskolebarns viktigaste 

kunskapsform.  

 

Pedagogens roll i leken beskrivs av Pramling Samuelsson och Sheridan (2010) som menar att 

det är dennes uppgift att möjliggöra för barn att vara med i leken. Vissa barn har inga problem 

med att vare sig initiera egna lekar eller att ta sig in i en redan befintlig lek, medan andra barn 

sällan eller aldrig får vara med i leken. Pedagogen måste då finnas där som ett aktivt stöd 

både för att hjälpa barnet att komma in i leken, men också genom att själv delta i leken. När 

den vuxne själv är med i leken fungerar denne som en förebild för hur man gör för att ta sig in 

i lek och för att delta i lek. Pedagogen kan dessutom genom att vara med i leken stödja barn i 

dess utveckling när det gäller hur leken ska hållas vid liv. Barn behöver tid till lek, utan 

avbrott, för att kunna gå in i olika roller och föra leken framåt. För att leken ska kunna 

utvecklas behöver den ”stoff och näring” som kan bestå av sagor, upplevelser och genom att 

barnen får möjlighet att lära sig olika saker. ”Det är nämligen omöjligt att vara pilot i leken 

utan någon som helst kunskap om vad en pilot gör.” (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2010, 

s. 88). Det är alltså pedagogens uppgift att hålla leken vid liv och få den att vidareutvecklas. 

 

Lekens betydelse för just lärandet betonas av Eriksen Hagtvet (2004) som menar att barn får 

träna på olika färdigheter utan press att behöva prestera något speciellt. Leken har egna ramar 

och inom dessa är allt tillåtet. Den tidigare beskrivna proximala utvecklingszonen som 

Vygotskij företrädde är väl lämpad för leken. Där får barnen utmana sig med något som de 

inte riktigt behärskar än, men som de med rätt stöd från vuxna kan klara av, och skulle de 

misslyckas gör det ingenting eftersom barnen känner sig trygga i leken. Westerlund (2009) 

understryker att leken och barnets språkförmåga och språkutveckling berikar varandra. I 

rollek är språket en stor del när exempelvis rollerna ska fördelas och utföras och språket 

används då olika beroende på vilken roll barnen har. Barnen använder till och med ofta ett 

mer avancerat språk i rolleken än vad de gör i vanliga fall. Ett vanligt inslag i rollek är att det 

uppkommer situationer där barn med hjälp av språket måste lösa en konflikt, de kanske inte är 

överens om hur leken ska fortgå och måste då tillsammans kommunicera med hjälp av språket 

för att komma fram till en lösning.  

 

Eriksen Hagtvet och Pálsdóttir (1993) beskriver det tidiga lekläsandet och lekskrivandet som 

en viktig del i barns språkutveckling. Barn sitter ofta och låtsasläser högt antingen för sig 

själva eller för ett gosedjur eller ett småsyskon. Det är också vanligt att barn sitter och 

låtsasskriver, det kan vara allt från hemliga tecken till långa rader med klotter. Att leka skola 

har alltid varit något av en favoritlek för barn och i denna får de utan att någon ifrågasätter 

både låtsasskriva och låtsasläsa. Vidare beskrivs att denna låtsaslek med skrift och läsning 

ofta inom förskolan setts som ”barnens egen lek” eftersom innehållet i leken ansetts vara 

något som tillhört skolan, inte förskolan. Barns låtsaslek har därför inte haft samma värde som 

övriga pedagogiska aktiviteter.  
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4. Metod 

 
Vårt syfte med den här studien var att undersöka hur lärare i förskolan tänker och gör för att 

erbjuda möjligheter till barns språkliga utveckling. För att på bästa sätt fånga och försöka 

förstå detta ansåg vi att en kvalitativ metod med intervjuer lämpade sig bäst. Att observera 

eller göra en enkät skulle inte på samma sätt synliggöra förskollärarnas tankar. I detta avsnitt 

beskriver och motiverar vi vårt val av metod samt de olika aspekterna kring den. Vi redogör 

även för urvalet, etiska aspekter, vårt genomförande, metod för insamling och bearbetning av 

data.  

4.1. Vetenskapligt förhållningssätt 

Patel och Davidson (2003) beskriver två olika vetenskapliga förhållningssätt; positivismen 

och hermeneutiken. Positivismen har sina rötter i naturvetenskapen, och med fysiken som 

förebild ville grundaren Comte skapa en vetenskaplig metodologi som är lika för alla 

vetenskaper. Positivisterna ville uppnå att alla vetenskaper ska vara uppbyggda på samma 

sätt. Även Hartman (2004) beskriver positivismen och ser den som ”… en vetenskapsteori där 

vetenskaplig kunskap utgörs av teorier, vilka innehåller termer som refererar till mätbara 

företeelser och satser som anger samband mellan dessa företeelser.” (Hartman, 2004, s. 105). 

Hartman menar att för att nå kunskap om verkligheten bör denna observeras antingen i 

naturliga situationer eller via experiment. Det observerade används sedan för att förklara 

världen. När det gäller att förstå andra människors handlingar är dock positivismen kraftlös, 

eftersom den inte tolkar utan mäter. Vi utgick därför från hermeneutiken i vår studie som av 

Patel och Davidson (2003) beskrivs som positivismens raka motsats. Hermeneutiken är en 

vetenskaplig riktning där man studerar, tolkar och försöker förstå livsvärlden och den 

mänskliga existensens grundbetingelser, något som vi anser stämmer väl överens med vårt 

syfte att synliggöra förskollärares tankar kring språkutveckling. Den förståelse för människors 

livsvärld som hermeneutiken erbjuder genom tolkning är enligt Hartman (2004) inte möjlig 

att uppnå med ett positivistiskt förhållningssätt. Olsson och Sörensen (2011) formulerar att 

avsikten med ett hermeneutiskt förhållningssätt är att fånga upplevelser, att uttrycka, tolka och 

förstå sammanhang och kunna förklara dessa. När tolkningsarbetet genomförs är syftet att få 

en djupare förståelse genom att fundera över vad, var och hur. Det är genom språket som 

människor förmedlar sin förståelse och uppfattning. Hartman (2004) förklarar att den tolkning 

man gör av hur människor uppfattar världen inte kan mätas, eftersom det är just en tolkning. 

Kvale och Brinkmann (2009) lyfter fram att det centrala inom hermeneutiken är att tolka 

meningen som förmedlas av en annan människa, med fokus på det syfte och den kärnfråga 

man vill synliggöra. Två viktiga begrepp är samtal och text och de förkunskaper inom 

området som tolkaren har är avgörande för hur tolkningen görs.  

 

Stensmo (2002) beskriver tolkningsarbetet inom hermeneutiken som en process i flera steg 

där man till en början ser till helheten för att sedan granska dess delar separat. När man sedan 

återvänder till att se på helheten har man förhoppningsvis uppnått en djupare förståelse av 

budskapet. Den här processen kallas för den hermeneutiska spiralen och förklaras vidare av 

Olsson och Sörensen (2011) som menar att den är ”… nyckeln till förståelsekonsten.” (Olsson 

& Sörensen, 2011, s. 163). Det meningsfulla framkommer ur relationen mellan delar och 

helhet i personers livserfarenhet. Tyngdpunkten ligger på att se helheten, men det är i 

förhållandet mellan delar och helhet och den tolkning som görs som den verkliga förståelsen 

framträder.  
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4.2. Den kvalitativa undersökningsmetoden 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod i form av litteraturstudier och 

intervjuer. Backman (2008) beskriver den kvalitativa undersökningsmetoden som en metod 

som väl stämmer överens med det förhållningssätt som finns inom hermeneutiken. Det 

handlar här om att ta reda på hur saker och ting i omvärlden uppfattas av människan. En 

kvalitativ undersökningsmetod går inte ut på att fråga hur en verklighet förhåller sig utifrån ett 

objektivt synsätt, det handlar istället om att ta reda på hur individen tolkar och formar sin egen 

verklighet. Hartman (2004) förklarar att man inom denna metod inte är ute efter en 

kvantifiering, man vill inte ha svar på frågor rörande antal eller som på annat sätt mäter något. 

Det handlar istället om att skapa en förståelse för den livsvärld som människorna i studien 

har, deras syn på sig själva och relationen till omgivningen. Det går inte att dra några 

generella slutsatser som gäller alla människor eller en viss yrkesgrupp eftersom allas livsvärld 

ser olika ut, samt att alla har olika förutsättningar. Det nedslag som görs i en kvalitativ studie 

ger istället en inblick i hur just de utvalda individerna förhåller sig till just det som studien vill 

undersöka.  

4.3. Den kvalitativa intervjun 

I en kvalitativ intervju eftersträvas, enligt Trost (2010), att få svar på frågan hur, snarare än 

varför. Den som intervjuar ska försöka förstå hur informanten känner, tänker och beter sig. 

Det handlar om att komma åt ”livet” och inte ”berättelsen”, något som kan förklaras med att 

man som intervjuare vill förstå mer än bara innehållet med det som sägs, man vill också förstå 

bakomliggande orsaker till att just detta sägs.  

 

Johansson och Svedner (2010) tydliggör att syftet med den kvalitativa intervjun är att få 

informanten att ge så uttömmande svar som möjligt. För att detta ska ske måste 

intervjufrågorna anpassas så att informanten får chansen att ta upp allt kring området. 

Frågeområdena till intervjuerna är bestämda i förväg och dessa används som ett riktmärke 

under intervjun eftersom formuleringar och följdfrågor kan variera från intervju till intervju. 

Om man som intervjuare inte lyssnar på och försöker förstå vad informanten säger, finns det 

en risk att den kvalitativa intervjun istället övergår till att bli en strukturerad intervju eller en 

muntlig enkät. I en strukturerad intervju är frågorna bestämda i förväg och de används som en 

checklista där intervjuaren ”bockar av” fråga för fråga. Strukturerade intervjuer har ibland 

även fasta svarsalternativ. Johansson och Svedner (2010) förklarar att i en muntlig enkät är 

frågorna också bestämda i förväg och där anger den svarande med ett kryss vilket alternativ 

den väljer. Den andra parten är då bara till för att förklara om enkäten på något sätt är otydlig. 

I en kvalitativ intervju gäller det alltså att som intervjuare vara lyhörd och flexibel i sitt 

förhållningssätt, för att få så uttömmande svar som möjligt. Utifrån Kvale och Brinkmanns 

(2009) definiering har vi ändå valt att använda oss av en hög grad av strukturering. Det 

innebär att frågorna var formulerade på så vis att de av informanten uppfattades på ett likartat 

sätt. Trost (2010) menar att strukturering är ett ord som bör användas med stor vaksamhet och 

att man bör vara väl medveten om vad man menar om man använder ordet. För oss betydde 

ordet strukturering att vi hade frågor formulerade på samma sätt och de ställdes på samma vis 

för alla intervjuade. Vi hade dock inte fasta svarsalternativ. Standardiseringen var däremot 

låg, eftersom vi inte ställt frågorna i exakt samma ordning som man ska göra för att uppnå 

hög standardisering. Istället har vi, i enlighet med vad Kvale och Brinkmann (2009) påtalar, 

utgått ifrån de svar vi fått när vi gått vidare med nästa fråga, alternativt ställt en följdfråga 

innan vi gick vidare. Trost (2010) förklarar att man vid val av låg standardisering har stora 

valmöjligheter att variera intervjun och anpassa den efter varje enskild individ som intervjuas.  
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Det finns två sätt för en intervju att gå fel, enligt Johansson och Svedner (2010). Det kan vara 

att den intervjuade inte är ärlig i sina svar eller att den som intervjuar vinklar och har ett urval 

på frågorna som gör att allt inte kommer med i intervjun, vilket leder till att resultatet blir 

missvisande. En annan sak som lätt kan bli fel under en intervju är att den som intervjuar inte 

lyssnar tillräckligt uppmärksamt, utan är fokuserad på nästkommande fråga, vilket gör att det 

blir ett dåligt ”flyt” under intervjun.  

 

Skillnaden mellan ett samtal och en intervju är något som Trost (2010) ser som väsentlig. I ett 

samtal kan vem som helst delta och samtalet har oftast inget speciellt syfte. En intervju 

däremot, är välplanerad och innehållet är tydligt och väl formulerat i form av frågor som 

fungerar som en mall för intervjun. Innehållet och syftet med intervjun är klart från början, 

vägen till svaren ser dock inte alltid likadan ut; frågorna tas kanske inte alltid i samma 

ordning och följdfrågorna kan skilja sig åt beroende på hur intervjun fortgår. Fokus under 

intervjun ska vara informanten, åsikterna hos den som intervjuar är irrelevanta och ska inte 

påverka svaren hos den som intervjuas.  

 

Patel och Davidson (2003) lyfter fram ett förhållningssätt som är viktigt att behärska som 

intervjuare och det är att kunna pendla mellan sin egen synvinkel och den synvinkel som 

informanten har. Det leder till en djupare förståelse av intervjun. Den förförståelse som den 

som intervjuar har kring ämnet är hela tiden ett verktyg i den tolkning och analys som görs av 

den genomförda intervjun. En viktig egenskap att besitta som intervjuare är empati eller 

medkänsla, eftersom denne då bättre kan förstå informanten. Det är viktigt att känslan mellan 

de två personerna är jämbördig för att uppnå ärligast och tydligast svar från informanten, de 

två ska så att säga vara ”på samma plan”. Johansson och Svedner (2010) påtalar att det är 

viktigt att som intervjuare ha respekt för dem man intervjuar.  

4.3.1. Urval  

Enligt Svenning (2003) är det en fördel att i en kvalitativ undersökning göra ett selektivt 

urval. Trost (2010) menar dessutom att det i statistisk mening är helt irrelevant att göra 

representativa urval och vårt syfte är heller inte detta, utan istället att göra enstaka nedslag i 

verkligheten. Svenning (2003) menar att det inte finns några speciella regler för hur urvalet 

ska gå till, men ofta väljs sådana personer ut som har en god överblick över verksamheten. Vi 

valde att endast intervjua utbildade förskollärare eftersom vi ansåg att de kunde svara på 

frågorna vi hade på ett djupare sätt än vad barnskötare skulle gjort. Att ha utbildning i hur 

barn tillägnar sig språk är en fördel när man ska svara på frågor som gäller just hur språket 

stimuleras i verksamheten. Trost (2010) menar också att urvalet ska vara just heterogent, det 

vill säga personer som tillhör samma ”grupp”, i vårt fall var alla utbildade förskollärare. Inom 

gruppen kan det dock förekomma variationer, i och med att alla har olika erfarenheter, men 

detta bidrar bara, enligt Trost, till en spridning på svaren som ger ett mer informativt resultat 

och utslag i undersökningen.  

 

Vi gjorde tre intervjuer eftersom det enligt Trost (2010) är en fördel att inte göra för många 

intervjuer då materialet från dessa då blir svåröverskådligt. ”Viktigt är att komma ihåg att ett 

fåtal väl utförda intervjuer är mycket mera värda än ett flertal mindre väl utförda.” (Trost, 

2010, s. 144). Vårt syfte med studien var att få idéer inför vårt kommande yrkesliv, inte för att 

statistiskt säkerställa hur lärare i förskolan arbetar. Av den anledningen valde vi att göra tre 

grundliga intervjuer istället för fler mer ytligt genomförda intervjuer. Urvalet gjordes med 

hjälp av tidigare kontakter, då vi under de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen mött 
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många lärare i förskolan. Några av dessa uppmuntrade oss till att återkomma till deras 

förskola under vårt examensarbete, vilket vi tyckte var trevligt och därför valde vi just dessa. 

4.3.2. Etiska överväganden 

Vårt arbete handlar om att synliggöra hur lärare i förskolan anser att de genom sitt 

förhållningssätt erbjuder barn möjligheter till språklig utveckling. Vi har noga övervägt de 

etiska aspekterna genom hela arbetets gång. Nedan redovisas dessa aspekter. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att mänskligheten är full av förväntningar på hur man 

bör tänka, känna och göra, det vill säga att det finns ”oskrivna regler”. Detta handlar om 

etiska principer som gäller dels i vardagslivet, men även inom forskningen. Olsson och 

Sörensen (2011) menar att alla människor har rätt till integritet och att privatlivet ska kunna 

hållas just privat. Anonymiteten är en viktig del som måste framkomma tydligt för den 

deltagande, något som både Kjær Jensen (1995) och Johansson och Svedner (2010) 

poängterar. Det ska aldrig gå att spåra vare sig arbetsplats eller namn på den som deltagit i 

studien, enligt Johansson och Svedner. Att följa dessa riktlinjer är något som gynnar alla som 

på något sätt deltar i studien. Informanterna känner sig trygga med allt som sker och kan lita 

på dem som genomför studien. Dessa kan i sin tur vinna informanternas förtroende och 

därmed också få ut längre och mer öppna svar från dem. Kjær Jensen (1995) betonar att det är 

viktigt att informanten får veta vad den som intervjuar ska göra med den information som 

framkommer, hur den eventuellt publiceras och var man kan finna denna publikation.  

 

Johansson och Svedner (2010) menar också att etiken hos den som intervjuar är av stor vikt 

för utfallet av intervjun. Man måste påminna sig om att informanten faktiskt utelämnar stor 

del av sin person och sina ställningstaganden, vilket innebär att förtroendet för den som 

intervjuar måste vara stort. Patel och Davidson (2003) menar att det inte alltid är så enkelt få 

informanten motiverad till att svara på de frågor man vill ställa, det är därför det är viktigt att 

var tydlig med syftet och få informanten att känna sig viktig, som att den bidrar med något 

som gör skillnad för den andre, något som även Johansson och Svedner (2010) lyfter fram. 

Johansson och Svedner beskriver en annan aspekt av varför det är viktigt att vara ärlig med 

undersökningens syfte och det är att informanten inte ska känna att de blivit lurade på något 

vis. Informanten ska vara medveten om alla förutsättningar innan intervjun genomförs 

samtidigt som denne ska känna sig fri att när som helst avbryta intervjun om denne skulle 

känna sig obekväm på något sätt, utan att det påverkar synen på den deltagande negativt.  

4.3.3. Genomförande av kvalitativ intervju 

Den första kontakten kan gå till på olika sätt, enligt Trost (2010), telefon och mail är två 

exempel. På ett kort och tydligt sätt presenterar man vem man är, vilket syfte studien har och 

ber att få komma och ställa några frågor. Eftersom vi redan kände till informanterna valde vi 

att ringa dem direkt och inte skriva något brev. De var beredda på att vi skulle kontakta dem 

då vi redan tidigare frågat om de kunde tänka sig att medverka i vår studie. Under 

telefonsamtalet förtydligade vi vårt syfte med intervjun och informerade även ungefär hur 

lång tid det skulle ta så att informanterna kunde välja en tidpunkt som passade dem. Vad som 

är en rimlig tid att ange beror dels på innehållet under intervjun, men också på hur mycket tid 

man anser att man kan ta av informanten. Vi var noga med att understryka att de svar de 

skulle ge oss inte på något sätt skulle kunna spåras till dem, men att det resultat vi kom fram 

till skulle publiceras. Valet av plats för intervjun är enligt Trost av stor betydelse för att 

informanten ska öppna sig. Det ska helt enkelt vara en plats där informanten känner sig trygg 

och där de deltagande får vara ostörd i största möjliga mån. Vi bestämde gemensamt att vi 
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skulle genomföra intervjuerna på informanternas arbetsplats för att de skulle känna sig 

”hemma” och trygga i miljön. De fick välja i vilket rum vi skulle sitta i för att de skulle vara 

bekväma.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är de första minuterna av intervjun avgörande för 

resultatet. Informanten behöver få tid att skapa sig en uppfattning om den som intervjuar 

innan den öppnar upp sig och berättar om känslor och erfarenheter, det handlar alltså om att 

bygga upp en trygghet och ett förtroende. Ett bra sätt att inleda intervjun är att kort 

sammanfatta syftet, berätta att man använder inspelning och varför, samt ge tillfälle för den 

intervjuade att ställa frågor om den så skulle önska. I och med att vi redan kände till 

informanterna blev inledningen av intervjun naturlig, men vi hade i åtanke att detta kunde 

vara en jobbig situation för dem och att det fanns en risk att de kände sig ”förhörda” om vi 

inte presenterade syftet och frågorna på ett bra sätt. Vi valde att ge informanten 

intervjufrågorna (se bilaga) i början av samtalet för att denne skulle kunna bilda sig en 

uppfattning om intervjuns innehåll och struktur. Trost (2010) beskriver ytterligare vikten av 

att frågorna är bra formulerade och menar att den eller de första frågorna avgör hur resten av 

intervjun kommer att flyta på. Om början blir ”fel” kan det vara svårt att bygga upp 

förtroendet på nytt. För att få informanten att öppna sig i början av intervjun kan det vara bra 

att be denne berätta något valfritt inom det ämnesområde intervjun handlar om. Vi valde att 

inleda intervjun med att låta informanten berätta hur länge denne varit förskollärare och hur 

länge den haft just denna förskola som arbetsplats. Anledningen till att vi var två som 

intervjuade var att vi inte ville att informanten skulle känna sig utsatt, något som påverkade 

hur vi placerade oss. Vi valde medvetet att inte sätta oss tillsammans på en sida och lämna 

informanten ensam på den andra. Vi placerade oss alltid i en så cirkelformad formation som 

möjligt. Anledningen till att vi ändå valde att vara två intervjuare, trots riskerna för 

informanten att känna sig underlägsen, var för att Trost menar att den samspelthet vi har var 

en fördel som kunde bidra till att svaren blev mer utförliga eftersom vi båda kunde ställa bra 

följdfrågor. 

 

Trost (2010), men även Kjær Jensen (1995), beskriver att kvalitativa intervjuer kännetecknas 

av enkla och raka frågor och dessa frågor leder till komplexa svar med mycket innehåll. 

Formuleringen av intervjufrågorna arbetade vi fram genom att bryta ner våra forskningsfrågor 

och vi försökte skapa så öppna och konkreta frågor som möjligt (se bilaga). Trost (2010) 

uppmanar just till att ställa specifika och konkreta frågor när det gäller beteende och 

händelser, allmänna frågor bör undvikas. Istället för att fråga om vad informanten kände och 

tyckte bör man fråga vad denne sa eller gjorde. Svaret på en sådan fråga kommer mest troligt 

att innehålla känslor och tankar ändå, men frågan kan upplevas enklare att svara på. De öppna 

frågorna ska ställas en åt gången och bör vara klart och neutralt formulerade, ledande frågor 

bör alltså undvikas. Att ställa helt öppna frågor innebär att ge informanten fullt utrymme att 

svara med egna ord och erfarenheter. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är av lika 

stor vikt att ställa bra följdfrågor eller andrafrågor, som det är att ställa en fråga åt gången som 

är av öppen karaktär. Att ställa en bra andrafråga förutsätter att man som intervjuare lyssnar 

aktivt, något som är lika viktigt som att behärska frågetekniken. Man måste lyssna noga till 

vad som sägs och hur det sägs för att visa på uppmärksamhet. Kjær Jensen (1995) uppmuntrar 

också till att ge informanten beröm under intervjun så att denne får känna att det går bra och 

att svaren kommer att vara till nytta i undersökningen. Under intervjuerna var vi noga med att 

ge informanten gott om tid till att svara, utan att för den sakens skull verka ointresserade. 

Följdfrågor ställde vi vid de tillfällen vi upplevde att informanten hade ”mer att ge”, annars 

försökte vi hålla ett jämnt tempo mellan frågorna.  
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Under intervjuerna tänkte vi på det som Kjær Jensen (1995) och Trost (2010) lyfter fram; att 

det är viktigt att inte ställa frågor som uppfattas som påståenden eller att något ska graderas, 

eftersom det då kan uppfattas som en ledande fråga där svaret önskas i en viss form. En riktigt 

öppen fråga ger informanten chansen att själv i sådana fall gradera sitt svar, utifrån hur 

uttömmande denne vill vara. Vi ville verkligen fånga förskollärarnas tankar kring 

språkutveckling och strävade därmed efter att hålla tillbaka våra egna åsikter. Kjær Jensen 

(1995) betonar även att frågor som innehåller ordet varför bör undvikas då det ofta tolkas som 

att det finns en orsak till allt man gör. Frågan varför kan oftast besvaras på många olika sätt 

och det är inte alltid säkert att det är det mest väsentliga som informanten väljer att svara. 

Utifrån Kjær Jensens uppmaning valde vi därför att inte inleda några frågor med varför, vi 

formulerade istället frågorna med när, hur eller vad.  

 

Trost (2010) förklarar att det inte behöver vara något negativt att det blir tyst emellanåt under 

intervjun. Informanten kan behöva tid att tänka efter och det är då viktigt att inte avbryta 

genom att ställa en ny fråga. Om det hela tiden kommer nya frågor, utan några egentliga 

pauser emellan, kan informanten uppfatta det som att svaren inte är intressanta nog, att den 

som intervjuar blir stressad och hela tiden ställer en ny fråga i hopp om bättre svar. 

Ögonkontakten blir här avgörande då den som intervjuar kan avgöra om den som svarar är 

klar eller har mer att berätta, samtidigt som informanten känner sig uppskattad och får känslan 

av att kunna bidra med något. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) finns det inga fasta 

kriterier som fastställer huruvida en intervju är bra eller inte när det gäller kvalitén på 

vetenskaplighet och etik. ”Bedömningen av intervjukvalitén beror på intervjuns specifika 

form, ämne och syfte.” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 191).  

4.3.4. Metod för datainsamling 

Vi valde att dokumentera intervjuerna genom att spela in dessa med hjälp av en mobiltelefon, 

men även genom att skriva ner stödord. Anteckningarna gjorde vi på den tankekarta som vi 

förberett inför intervjuerna. Den bestod av de tre rubrikerna som finns med i 

intervjuformuläret; barns språkutveckling, förskollärarens roll och inomhusmiljön. Stödorden 

som antecknades fungerade som komplement till inspelningen och hjälpte oss att hålla fokus 

på vad som sagts för att på bästa sätt fånga informantens tankar och det mest centrala kring 

ämnet. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att en fördel med att spela in intervjun är att 

man får större frihet och lättare kan koncentrera sig på det som sägs. En fördel för oss med att 

spela in intervjun var att kunna gå tillbaka till vad som sagts på ett enkelt sätt och även tolka 

svaren på ett bättre sätt än vad vi kunnat göra om vi endast antecknat svaren. Trost (2010) 

beskriver just detta att ”Till fördelarna hör att man kan lyssna till tonfall och ordval upprepade 

gånger efteråt, man kan skriva ut intervjun och läsa vad som ordagrant sagts.” (Trost, 2010, s. 

74). Några nackdelar med att spela in intervjun är att det kan vara besvärligt att spola tillbaka 

intervjun flera gånger för att höra vad som sagts, det tar en hel del tid. En annan nackdel med 

att spela in intervjun kan vara att all form av kroppsspråk går förlorat då det inte framkommer 

via en inspelning. Detta kompenserades dock genom att vi förde anteckningar vid varje 

intervjutillfälle. 

4.3.5. Metod för databearbetning  

Som tidigare nämnt arbetade vi utifrån en hermeneutisk ansats. Stensmo (2002) beskriver att 

den hermeneutiska arbetsprocessen sker i flera steg där man till en början ser helheten, men 

sedan går in i mindre delar för att få syn på kärnan i det sagda. Det är i förhållandet mellan 

delar och helhet och den tolkning som görs som den verkliga förståelsen framträder. Hartman 
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(2004) beskriver att det material som samlats in är ett material utan någon teori, det är bara en 

samling anteckningar, eller som i vårt fall; inspelat samtal. Trost (2010) förklarar att efter 

insamlandet av materialet måste detta bearbetas, analyseras och tolkas. Det första steget är, 

enligt Kvale och Brinkmann (2009), ingen enkel process. Att skriva ut intervjuer kallas att 

transkribera vilket innebär att det sagda under intervjuerna ändrar form, i vårt fall från tal till 

skriven text. Den första utskriften innehöll allt som sades under intervjun vilket blev ett 

omfattande och relativt svåröverskådligt material. Hartman (2004) förklarar att det som 

därefter sker sedan är att reducera, organisera och kategorisera materialet, detta kallar han för 

kodning. För att göra detta letade vi begrepp och kategorier som hjälpte oss att sortera i 

intervjuerna. Ett bra sätt att hitta relevanta begrepp är, enligt Hartman och Kjær Jensen 

(1995), att använda sig av de forskningsfrågor som formuleras inför studien. Vi ansåg att det 

var ett bra sätt och valde därför att sortera materialet utifrån dessa och redovisar även 

resultatet med rubriker som har en tydlig koppling till våra forskningsfrågor. Den data vi nu 

hade framför oss läste vi igenom flera gånger för att hitta kärnan i de tankar kring 

språkutveckling som de intervjuade förskollärarna redogjorde för. Vår vetenskapliga ansats, 

hermeneutiken, grundar sig i att försöka förstå informantens livsvärld, därför kände vi att det 

var viktigt att vara noga med utskriften och bearbetningen av denna. Ju mer vi läste igenom 

materialet, desto tydligare kunde vi urskilja teman, likheter och skillnader.  

 

När vi sedan skulle tolka vårt material använde vi oss av det som av Kvale och Brinkmann 

(2009) kallas för meningstolkning. Det innebar att vi gick utöver och bortom den skrivna 

texten för att på djupet förstå meningen. Kvale och Brinkmann beskriver det som att det sagda 

under intervjun, som sedan skrivits ner, tolkas och kommer därmed att innehålla mer än 

enbart det som sades. De tolkningar vi gjorde påverkades självklart av våra erfarenheter och 

tankar kring språkutveckling, men också av den kunskap vi tillägnat oss genom våra 

litteraturstudier. Det är därför inte säkert att det resultat vi kommit fram till varit detsamma 

om någon annan gjort en studie med samma syfte, något som Kvale och Brinkmann också 

poängterar är vanligt när det gäller kvalitativa intervjuer.  
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5. Resultat 

 

Resultatet som redovisas nedan belyser det syfte vi har med studien; att undersöka hur lärare i 

förskolan tänker och gör för att erbjuda möjligheter till barns språkliga utveckling. Vi redogör 

för de tre intervjuerna och har valt att presentera varje förskollärare för sig, med fokus på tre 

olika delar: Barns språkutveckling, Förskollärarens förhållningssätt och Inomhusmiljön. Efter 

redogörelsen för resultatet följer en resultatanalys kopplat till tidigare forskning inom ämnet. 

Vi har skapat fiktiva namn på förskollärarna och förskolorna. 

5.1. Vera på Vokalens förskola 

Här redogör vi för hur Vera tänker och gör för att främja barns språkutveckling. Hon har varit 

förskollärare i 18 år och arbetar nu på Vokalens förskola sedan 14 år tillbaka. På Vokalen 

finns det 20 barn mellan ett och fem år.  

5.1.1. Barns språkutveckling 

Vera inleder med att betona att hon ser alla barn som kompetenta och att vi som vuxna måste 

prata och bemöta dem som ”en riktig människa” och inte förminska dem eller prata 

bebisspråk. Redan när barn är väldigt små och kommunicerar med hjälp av bland annat joller 

är det viktigt att vuxna samtalar med barnen. Den tidiga stimulansen av språkutvecklingen 

anser hon är viktig. Hon menar att om barnen tidigt kan lära sig vikten av att tillägna sig 

språket och att kommunicera är mycket vunnet inför den fortsatta skolgången, men också för 

resten av livet. Vera betonar dock att det är viktigt att all form av språkaktivitet ska ske under 

lekfulla former så att det lockar barnen. Det lustfyllda lärandet är en förutsättning för att lägga 

grunden för en god språkutveckling. Vera säger: ”Sen måste jag erkänna att det inte bara är 

barnen som tycker det är roligt… Jag ÄLSKAR att arbeta med språket! Man ser så fort 

resultat också, hur barnen verkligen utvecklas och hur roligt de tycker att det är med språk!” 

 

Anledningen till att det är viktigt att tillägna sig språket är, enligt Vera, att det hjälper 

människan att vara social, att känna empati, att kunna förklara sig och berätta hur man känner 

och tänker inför olika saker. Hon understryker att det är en av de viktigaste egenskaperna man 

som människa lär sig, att med ord kunna förklara sig och inte bara visa genom handling. Hon 

ger konflikthantering som ett exempel, där hon menar att det är av stor vikt att kunna 

förmedla sig verbalt istället för att lösa konflikter med nävarna.  

5.1.2. Förskollärarens förhållningssätt 

Under denna rubrik redovisas Veras förhållningssätt i relation till spontant och planerat arbete 

med språket. 

5.1.2.1. Spontant språkfrämjande 

Vera ser det som sitt jobb att finnas där för barnen och stimulera deras språkutveckling hela 

dagarna, inte bara under speciellt avsatt tid för språk som exempelvis språksamlingar. Hon 

menar att det blir inbyggt i henne som person att samtala med barnen mer eller mindre hela 

tiden, det är ett förhållningssätt som hon utvecklat under sitt yrkesliv. Det är ett enkelt sätt att 

arbeta med språk och ”det kostar ingenting” utan blir bara ett sätt att vara. Hon betonar vikten 

av att benämna orden med dess rätta namn och ger ett exempel i att många barn inte vet vad 

ett tvättställ är. Hon säger därför ”Gå till tvättstället och tvätta händerna” istället för ”Gå och 

tvätta händerna”, hon menar att det är de små orden man lägger till som hjälper barnen att 
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utveckla ordförrådet. Det är när barnen får höra dem som orden lagras i deras minne. Just 

samtal med barn är något som Vera anser är viktigt när det gäller att främja barns 

språkutveckling. Med hjälp av att ställa frågor kan hon som förskollärare få igång ett samtal 

med barnet och därmed utmana och uppmuntra barnet till att berätta och föra en dialog. Hon 

berättar också att hon många gånger ställer frågor som hon redan vet svaret på, och menar att 

syftet med samtalet inte ligger på att få svaret på frågan, utan själva dialogen dem emellan.  

 

Vera ser det som sin uppgift att vara en förebild för barnen när det gäller hur hon själv 

använder språket. Hennes förhållningssätt är att tänka sig för när hon pratar och att prata i hela 

meningar och att korrekt benämna ord. Hon tycker att det är roligt att arbeta med språket i 

förskolan och anser att det inte alltid krävs så mycket, det räcker till stor del med att ”bara 

vara”, eftersom språket finns i allt hon gör tillsammans med barn. När man kan se resultat hos 

barnen, en utveckling, menar Vera att hon får sin bekräftelse på att hon gör något bra och rätt 

i sitt förhållningssätt. Inspiration till att arbeta med språkutveckling får hon från många olika 

håll. Dels av slumpen många gånger, att det står något intressant i en tidning eller att hon hör 

på nyheterna. Hon brukar även leta på Internet på olika hemsidor för att få tips och idéer. 

Biblioteket är en annan källa för inspiration som hon vill lyfta fram, samt även det 

”Språkotek” som finns i kommunen hon arbetar. Där finns det mycket färdigt material i form 

av ”Språkväskor” som de kan låna till förskolan. Väskorna innehåller oftast olika teman vilket 

gör att arbetet med språk går att styra mot specifika mål.  

5.1.2.2. Planerat språkfrämjande 

Läroplanen är något som Vera använder dagligen för att säkerställa att hon arbetar mot de mål 

som finns. Hon beskriver att hon många gånger planerar en aktivitet och sedan söker stöd för 

syftet i läroplanen. Läroplanen blir en hjälp för att synliggöra för henne själv och för föräldrar 

att hon har ett syfte i allt hon gör när hon arbetar med språket. Hon berättar också om de 

planerade aktiviteterna de har kring språket och hur tanken med dem är att just främja 

språkutveckling, med alla dess delar. Läroplanen ser hon som en stor hjälp när det gäller att 

planera språkliga aktiviteter. På Vokalens förskola använder de i samlingen en bok som de 

upplever är bra. Den är uppbyggd på så sätt att de arbetar med en bokstav i veckan och kring 

denna arbetar de med språkljud, rim och ramsor och även sånger. Musik är ett annat bra sätt 

att arbeta med språket, anser Vera. I sånger finns det mycket rimord, men också nonsensord 

som tränar barn i språket. Vera säger: ”I sånger är det så lätt att klappa stavelser eftersom det 

är en sån tydlig rytm som barnen lätt fattar.”  

 

På Vokalens förskola brukar de dela upp barnen i mindre grupper som är 

ålderskategoriserade. I dessa grupper kan de arbeta mer ingående med språket och nivån på 

arbetet är anpassat efter åldern och kunskapsnivån på ett tydligare sätt än de stora samlingarna 

där alla barn ingår. På Vokalen jobbar de mycket med Språktåget som de ser som ett bra 

material då alla delar i språket finns med som de arbetar med. (Språktåget är en metod med 

färdigt material som syftar till att stärka barnets språkliga medvetenhet.) I materialet finns 

lekar och övningar där barnen får träna exempelvis på rim och ramsor, långa och korta ord 

och stavelser. Ett annat sätt att dela upp barnen på är utifrån behov. Hon ger ett exempel i när 

barnen ska gå ut, då kan de ha kvar några barn inne som de ser har en bra pågående dialog i 

leken som de inte vill avbryta. Leken uppmuntrar till samtal barnen emellan och hon menar 

att barnen då lär av varandra i samspelet de har. Syftet med att låta de barnen fortsätta vara 

inomhus är att de lättare kan uppehålla leken om det är få barn och ett samtal uppstår då 

naturligare. Vera tycker att det är viktigt att som förskollärare vara flexibel och kunna anpassa 

situationerna utifrån barnens behov här och nu.  
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En annan planerad aktivitet är sagostunden där barnen tillsammans med en förskollärare läser 

en bok. Under dessa stunder menar hon att det är viktigt att som vuxen ta vara på tillfället och 

exempelvis visa hur det går till att läsa en bok, att man läser från vänster till höger och att med 

fingret följa med i texten, vilket gör att barnen uppfattar tempot i läsningen. Efter sagostunden 

brukar hon passa på att ta fram något material från Språktåget och jobba med det. Hon betonar 

att det kan räcka med fem till tio minuter per gång och att det är ett bra tillfälle just efter 

sagostunden då barnen är nere i varv. 

5.1.3. Inomhusmiljön 

Vera förklarar hur de på Vokalens förskola försöker möblera så att det inte blir alltför många 

barn vid samma bord vid till exempel matsituationen. Detta för att möjliggöra för samtal barn 

emellan såväl som mellan barn och vuxna. I en miljö där alla sitter i samma rum och vid 

samma bord anser hon att det blir mycket allmänt ljud som tar plats och många gånger hindrar 

barn till samtal. Speciellt de äldre barnen kan bli störda av att de små barnen får mycket 

utrymme.  

 

Vera och hennes kollegor lägger ner mycket tankearbete när de väljer vilken typ av 

språkfrämjande material de ska köpa in. När det gäller spel vill de ha sådana med ett tydligt 

syfte och som uppmuntrar till samtal mellan de som spelar. Hon understryker hur viktigt det 

är med tillgängligheten för barnen, hur materialet är placerat. Det är till exempel viktigt att 

spel och annat material finns nära till hands för barnen så att de inte hindras att starta upp en 

aktivitet bara för att en vuxen inte finns i närheten. Hon berättar även hur viktig rummets 

utformning är för barns lek så att barn ska kunna koncentrera sig på sin lek utan att störas. 

Vera förklarar att de just nu på Vokalen håller på att utforma ett rum där de lite större barnen 

ska kunna leka i lugn och ro och slippa bli störda av de mindre barnen. Detta menar hon 

möjliggör för exempelvis rollekar som kräver mycket kommunikation mellan barnen.  

Ett annat material hon anser främjar barns språkutveckling är leklådor. Dessa beskriver hon 

som lådor med bestämt innehåll som gör att barnen lär sig nya begrepp, det kan exempelvis 

vara en leklåda som innehåller saker som passar när man ska leka doktor. Barnen kan i den 

leken lära sig ord som stetoskop och spruta. 

 

Vera poängterar hur viktigt det är att inreda rummen på ett ”språkligt” sätt för att främja 

språkutvecklingen hos barnen. På Vokalens förskola är väggarna prydda med Majas alfabet 

och veckans bokstav, namnskyltar på barnens lådor och ordbilder på material som finns 

synligt för barnen. För att barnen ytterligare ska bli bekanta med bokstäver har de även 

tillverkat mindre laminerade namnlappar som ligger i en burk. När barnen sedan ska skriva 

sitt namn på till exempel en teckning kan de gå och leta upp sitt namn i burken, eller fråga en 

vuxen, och med hjälp av den skriva sitt namn genom att titta på lappen och skriva av bokstav 

för bokstav.  

5.1.4. Sammanfattning 

Vera ser språkutveckling som något roligt och viktigt att arbeta med. Hon anser att det inte 

krävs speciellt mycket av henne som förskollärare då mycket finns att vinna i det spontana 

och vardagligt förekommande. Hon ser samtalet som en central aspekt i det spontana arbetet 

och anser att hon ska vara en språklig förebild för barnen. Något som är utmärkande för Vera 

är att hon ser musik som ett språkfrämjande verktyg. Vera använder läroplanen som en grund 

i allt arbete med språket. Inomhusmiljön ser hon som viktig och på Vokalens förskola 

utformar de rum så att barnen ska kunna vara i mindre grupper och ostörda, detta för att 

uppmuntra till samtal.  
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5.2. Kristina på Konsonantens förskola 

Kristina har varit förskollärare i 23 år och arbetar sedan 20 år tillbaka på Konsonantens 

förskola. På Konsonanten finns det 22 barn mellan ett och fem år. 

5.2.1. Barns språkutveckling 

Kristina berättar att språket i dagens samhälle får allt större plats. Under hennes 

yrkesverksamma liv har språket alltid haft betydelse, men på senare år har det fått än mer 

utrymme och det ligger större fokus på att utveckla det tidigt och lägga en bra grund. Kristina 

säger: ”Det är ju bara att konstatera att språket faktiskt är viktigt för vi använder det ju till så 

många olika saker. Här på Konsonanten brukar vi säga att man tränar både minnet och leken 

med hjälp av språket.” Hon berättar att den tidsanda som råder idag tyder på att språket är en 

stor del av såväl här och nu som i framtiden. Med framtiden menar Kristina dels resten av 

skollivet, men även resten av livet. I skolan bygger alla ämnen på att man har ett relativt bra 

språk, hon ger ett exempel i matematik. Om man inte känner till de begrepp som används eller 

kan kommunicera kring det, blir det svårt att utveckla den matematiska förmågan. De barn 

som inte tillägnar sig språket och grundlägger en fortsatt bra utveckling menar Kristina ofta 

får svårigheter senare i skolan. Det utrymme som språket får i dagens förskola är enbart av 

godo menar hon och hon ser också att barn faktiskt tycker att det är roligt. Kristina säger: ”Jag 

erkänner att alla vi här på Konsonanten var ganska skeptiska till när den nya, eller reviderade, 

läroplanen kom där språket har ett större utrymme. Allt det här med Språktåget och allt, men 

det är faktiskt roligt att arbeta med! Och barnen tycker också det!” Att barnen upplever det så 

roligt var lite överraskande för henne, men bidrog enbart till att hon idag brinner för det. För 

henne är det den största vinsten i arbetet med barnen; att de tycker det är roligt och blir stolta 

över sina framsteg. Arbetet blir då meningsfullt.   

 

Kristina understryker att språkutveckling bör ske under lekfulla former och anser att leken har 

stor betydelse. Hon beskriver hur hon ser lekens betydelse som tvåsidig: dels är det 

språkutvecklande att leka, men det är även en förutsättning att kunna kommunicera när man 

leker. Hon menar alltså att dessa två går hand i hand och det är ofta de barn som har svårt att 

kommunicera som har svårt att komma in i leken. Kristina säger: ”När man leker så lär man 

sig språket och genom att vi medvetet bygger på språket kan barnen dessutom också lära sig 

att leka. Leken och språket ger liksom åt varandra eller hur man ska säga.” De barn som har 

svårt att leka beskriver hon som barn som har svårt att tänka sig en lek och förklara med ord 

vad eller hur de vill leka. Hon ser en direkt koppling mellan tanke och språk och menar att de 

är en förutsättning för varandra.  

 

Enligt Kristina finns det gott om åsikter gällande att förskolan håller på att bli för skollik i sin 

utformning och en stor del av det är arbetet med språket. Hon menar dock att det inte finns 

några större likheter med skolans ”undervisning” eftersom det i förskolan sker under lekfulla 

former. Att däremot ta in sådana ”ämnen” som språk och matematik ser hon som positivt då 

det är bra att lägga grunden tidigt i barns skolliv. Hon berättar att hon i samtal med lärare i 

lågstadiet fått höra att det märks på ett positivt sätt att hon arbetat mycket med språket i 

förskolan, eleverna upplever det som roligt och lättare att utveckla sin språkliga förmåga. Det 

finns mycket att vinna genom att börja redan i förskolan, de barn som provat på att hålla i en 

penna och låtsasskriva i förskolan känner sig tryggare i det när de på nytt möter det i skolan.  
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5.2.2. Förskollärarens förhållningssätt 

Under denna rubrik redovisas Kristinas förhållningssätt i relation till spontant och planerat 

arbete. 

5.2.2.1. Spontant språkfrämjande 

På Konsonantens förskola är språket ett konstant arbete som genomsyrar hela dagen, såväl 

rutinsituationer som samtalssituationer. Kristina menar att de i arbetslaget är mer medvetna 

idag om språkets betydelse och därmed kan arbeta tydligare med det. Hon ger ett exempel i 

hur de tänker annorlunda idag än tidigare och berättar att hon och hennes kollegor försöker 

tänka på att inte lägga orden i munnen på barnen, utan verkligen ge dem tid så att de både 

hinner tänka efter och formulera sig. Att ställa följdfrågor är en annan del som Kristina lyfter 

fram som viktig för att barn ska lära sig att föra ett samtal. Genom att som vuxen föra samtalet 

vidare ”tvingas” barnet att tänka efter och beskriva. Frågor som hon anser är bra att ställa är 

exempelvis ”Hur tänker du då…?” och ”Berätta mer, hur var det egentligen med…?” De barn 

som har svårt att berätta lite längre stunder kan känna att det är lättare med hjälp av bilder. 

Hon berättar att de brukar samlas kring bilder eller mjukisdjur och hur barnen då får berätta 

ihop en saga med hjälp av dessa, ibland enskilt och ibland tillsammans i gruppen.  

 

Kristina anser att barn till stor del lär av varandra, i såväl lek som i vardagliga samtal som 

sker under exempelvis lunchen. Som hon tidigare nämnt är leken ett bra tillfälle att träna 

språket, samtidigt som språket är en förutsättning för många lekar. De barn som har svårt att 

med språkliga medel komma in i leken hjälper hon genom att själv vara med i leken och med 

sitt språk visa hur man gör. Hon berättar även hur hon som förskollärare kan skapa en 

leksituation som lockar barnet, det kan vara att hon parar ihop några barn som har något 

gemensamt intresse. Dessa barn kan då stimulera varandra till samtal i leken eftersom de 

samlas kring något som intresserar dem allihop. Det behöver heller inte vara en lek, det kan 

lika gärna vara att barn samlas kring ett pussel eller sitter bredvid varandra och lägger en 

pärlplatta. En sådan situation uppmuntrar till samtal och kan leda vidare till att de sedan leker 

tillsammans. Eftersom det har stor betydelse för språkutvecklingen att vistas i en 

språkstimulerande miljö kan det, enligt Kristina, vara bra att ”skapa” en situation där det 

uppmuntras till samtal. När barn hör samtal runtomkring sig stimuleras de till att själva 

utveckla sin kommunikativa förmåga, berättar Kristina.  

 

Genom att ta till vara på alla de vardagliga tillfällen till samtal som uppkommer anser Kristina 

att det inte blir en så stor arbetsbelastning att stimulera språket. Hon ser det som ett 

förhållningssätt som är väl förankrat i henne som förskollärare och är noga med att betona att 

det inte är något som tar energi eller tid – det finns naturligt i hennes sätt att vara och det är 

tack vare hennes erfarenhet hon utvecklat det förhållningssättet. Något som Kristina 

understryker är vikten av att som vuxen prata mycket med barnen och detta på ett sätt som är 

”korrekt”. Med det menar hon att benämna de rätta orden och inte förenkla för mycket, utan 

ge barnen den rätta benämningen, som exempelvis att säga kvadrat istället för fyrkant.  

5.2.2.2. Planerat språkfrämjande 

Till de mer planerade aktiviteterna hör att spela spel och ha språksamlingar, något som 

Kristina anser har lika stor betydelse som de mer omsorgsbetonade rutinerna. I de språkliga 

samlingarna på Konsonantens förskola ligger tyngden mer på språklig medvetenhet än på 

språklig utveckling, något som hon är noga med att poängtera är en skillnad. Hon ser barn 

som kompetenta och anser att de förväntningar hon har på barn är av stor vikt när det gäller 
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att arbeta med språket. Det är viktigt att se till barnens förmåga och inte ha för låga 

förväntningar på dem, samtidigt som förväntningarna inte heller får vara för stora. De 

språkliga samlingarna sker i varierad form, ibland med hela barngruppen och vissa gånger 

uppdelat efter ålder. Samlingarna innehåller material från Språktåget och de leker med till 

exempel rim och ramsor, långa och korta ord och stavelser. En annan viktig daglig aktivitet på 

Konsonanten är sagostunden som Kristina lyfter fram som viktig av olika skäl. Dels är det ett 

bra sätt för barnen att komma ned lite i varv, men framför allt anser hon att den stimulerar 

deras språkliga utveckling då de på ett tydligt sätt ser kopplingen mellan ord och bild när de 

med ögonen följer med i boken samtidigt som en pedagog läser den.  

 

Att läroplanen har tydliga mål och formuleringar är något som Kristina ser som enbart 

positivt. Hon vet vad hon har att arbeta mot och kan på ett tydligt sätt visa både för sig själv 

och föräldrar att det hon gör har en tydlig koppling till målen. Läroplanens mål är något som 

hon menar genomsyrar hela verksamheten på Konsonantens förskola; från den lokala 

arbetsplanen till det vardagliga arbetet och mötet med barn. Läroplanen ser hon som ett 

hjälpmedel i sitt arbete, men hon finner också inspiration till arbetet med språket från många 

andra håll. Hon är inte sen att hoppa på utbildningar eller kurser som breddar hennes 

kunskaper. Att göra studiebesök är ett annat sätt och även att surfa runt på hemsidor menar 

hon kan ge inspiration i allt arbete i förskolan. På Konsonanten har de stort utbyte av 

förskolor i närheten och de brukar ofta träffas för att utbyta idéer och tankar. Hon försöker ha 

en positiv inställning till alla förändringar som sker och de förslag som uppkommer. Det är 

viktigt, anser hon, att ha en öppen inställning för nya tankar eftersom vi lever i en tid där 

mycket förändras, dock till det bättre är hon noga med att poängtera.  

 

Sammanfattningsvis berättar Kristina att det är i kombinationen mellan vardagliga samtal med 

barnen och planerade språkliga aktiviteter som barn på bästa sätt tillägnar sig språket. Det 

medvetna arbetet med språkliga punktinsatser leder sedan till att det spontana arbetet håller 

högre kvalitet. 

5.2.3. Inomhusmiljön 

Kristina beskriver samlingsmattan som något som har en central plats i utformningen av 

inomhusmiljön. Där samlas mycket material som har med språk att göra, såsom exempelvis 

sagopåsar, rim och ramsor, bokstäver och böcker. På Konsonantens förskola lägger de 

tyngdpunkten på att nyttja väggarna och inte så mycket på möbler. På väggarna kan istället 

material sättas upp som stimulerar språket, såsom bokstäver, barnens namn, lappar med namn 

på saker och kort att samtala kring. Hon ger ett exempel där de gjort en burk med lappar på 

ord och uttryck som barn ofta vill skriva, det kan vara ”Grattis” eller ”Till pappa”. Dessa 

lappar kan barnen hämta och lägga framför sig och sedan skriva av.  

 

Kristina berättar att de i arbetslaget funderat på att utforma en speciell språkhörna. De är dock 

tveksamma till om det verkligen behövs eftersom de anser att deras språkliga aktiviteter 

förekommer överallt på förskolan och de vill inte att det ska vara begränsat till en viss plats. 

Böckerna har de till exempel valt att ha i en back med hjul på för att kunna flytta den till olika 

platser i förskolan, de har i dagsläget inte hittat någon plats som känns helt naturlig. Idag får 

barnen istället hämta en bok och sätta sig var de vill. Hon menar att det är på det sättet de 

tänker när det gäller miljön; att allt ska kunna flyttas och användas var som helst, utan 

begränsning till en viss plats eller ett visst rum.  
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5.2.4. Sammanfattning 

Kristina säger att språket blir allt viktigare i dagens samhälle och låter därför arbetet på 

Konsonanten genomsyras av just språk. Hon är noga med att poängtera att arbetet inte får bli 

”skollikt”, utan istället sker under lekfulla former. Hon ser just leken som ett bra 

språkfrämjande verktyg, samtidigt som språket också främjar leken. Kristina ser det spontana 

och det planerade arbetet med språket som två aspekter som förutsätter varandra. Läroplanen 

ser hon som ett bra hjälpmedel som underlättar hennes vardagliga arbete. Väggarna är vad 

Konsonantens förskola lägger tyngdpunkten på när det gäller inomhusmiljön och hur den kan 

främja språket. Kristina anser inte att språket bör begränsas till något enskilt rum, hon menar 

att språket ska vara levande och finnas och främjas överallt. 

5.3. Rita på Ramsans förskola 

Vår sista intervju gjordes på Ramsans förskola med Rita. Hon har varit förskollärare i 20 år 

och arbetar sedan 11 år tillbaka på Ramsan som har 18 barn mellan ett och fem år. 

5.3.1. Barns språkutveckling 

Rita ser språkutveckling som något viktigt och något som mer och mer läggs över på 

förskollärare istället för föräldrarna. Detta eftersom många barn spenderar mer tid på 

förskolan än i hemmet. Rita säger: ”Jo, det är ett stort ansvar! Men jag ser det inte som 

särskilt jobbigt, det är mer som en utmaning. Dessutom är det ju roligt. Och sen är det ju 

faktiskt mitt jobb också!” Språkutveckling är något som Rita och hennes kollegor arbetar med 

hela tiden, det genomsyrar hela vardagen på förskolan och hon menar att språk ingår i allt. 

Hon ger ett exempel i det matematikprojekt som de nu arbetar med och menar att språket är 

en stor del även i det. De arbetar med färg och form och för att kunna arbeta med det behöver 

barnen språket som hjälp.  

 

Barnen själva upplever arbetet med språket som något roligt och Rita menar att det därför blir 

stimulerande och utvecklande även för henne som förskollärare. Det är heller inget som 

behöver ta speciellt mycket energi och tid om det görs på ”rätt” sätt. Hon menar att man 

självklart måste planera in språkliga aktiviteter i förskolan, men att den största delen av den 

språkliga utvecklingen sker i de vardagliga situationerna på förskolan.  

5.3.2. Förskollärarens förhållningssätt 

Under denna rubrik redovisas Ritas förhållningssätt i relation till spontant och planerat arbete. 

5.3.2.1. Spontant språkfrämjande 

Språkutveckling är, enligt Rita, något som sker hela tiden även om de på Ramsans förskola 

också har planerade språkliga aktiviteter. Hon menar dock att den största och viktigaste delen 

i språkutveckling sker under vanliga rutinsituationer och det är just i dessa hon lägger 

tyngdpunkten. Språket utvecklas och används i alla situationer under en vanlig dag på 

förskolan. Under rutiner som exempelvis blöjbyte, lunch och på- och avklädning finns bra 

tillfällen för samtal med barnen och Rita berättar att just samtalet är en stor del i 

språkutveckling. Språket ska användas överallt och hon menar att det är viktigt att hon som 

förskollärare tillsammans med sina kollegor på Ramsan använder språket på ett bra sätt med 

korrekta benämningar och med hela meningar, hon anser att de ska vara språkliga förebilder. I 

samtal med barnen är det viktigt, menar Rita, att ge barnen tid och utrymme att tänka efter 

innan de svarar. Det är viktigt att inte vara stressad och lägga ord i munnen på barnen i tron 

att man hjälper dem att uttrycka sig. I hennes arbetslag brukar de prata om att de ska samtala 
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med barnen på ett ordrikt vis. Med det menar de att prata i hela meningar och undvika orden 

”den” och ”det” när de benämner saker. Om de ska be ett barn hämta en bok säger de ”Kan du 

hämta boken?” istället för ”Kan du hämta den?” och peka på boken. Att använda synonymer 

är ett annat sätt att tala på ett ordrikt vis eftersom det ofta finns många ord för samma sak.  

 

Den fria lekens betydelse är enligt Rita stor när det gäller språkutveckling. Hon uppmuntrar 

därför barnen till mycket lek och hon och hennes arbetskollegor låter leken få stort utrymme 

under en vanlig dag på Ramsan. Det är i leken barn vågar prova sig fram utan att känna att de 

misslyckas. Leken har även stor betydelse för förskollärarna eftersom det är i leken de kan 

observera barnen för att se var de befinner sig i sin språkliga utveckling, även om Rita ser 

många andra delar som blir synliga genom leken också. När det gäller barnens roll i leken 

menar hon att barnen tränar på att uttrycka och formulera sig. Enligt Rita är det i leken barn 

till den allra största delen tränar på att uttrycka sig och verkligen vågar göra det. De barn som 

inte klarar av att kommunicera så att de kan delta i leken hjälper hon in genom att själv vara 

med i leken och samtala. Hon använder även tecken som stöd om det barnet har svårt för just 

den verbala delen i kommunikationen. Ett barn som har svårt att komma in i leken kan ibland 

uppfattas av andra barn som bråkigt och att barnet förstör, men enligt Rita beror det ofta på 

språkliga svårigheter i att formulera sig. Att lära barn ordet ”förlåt” och dess innebörd kan då 

hjälpa barnet att kunna delta i leken.  

5.3.2.2. Planerat språkfrämjande 

Gällande de planerade aktiviteterna berättar Rita att de brukar dela upp barngruppen i mindre 

delar för att arbeta mer fokuserat med språket. Hon upplever att det är enklare att utmana 

barnen där de befinner sig om gruppen är mindre och fördelad efter ålder. De arbetar till 

exempel med femåringarna två gånger i veckan och de får då en tydlig bild av vad de behöver 

träna mer på för att de ska bli redo att börja i förskoleklass nästkommande år. I samlingarna 

med hela barngruppen arbetar de med språklekar som exempelvis rim och ramsor och att 

klappa stavelser på en nivå som ska passa alla barn. De arbetar även med bokstavsnamn och 

bokstavsljud under samlingarna. Rita understryker att de inte begränsar tiden till en vecka 

eller en månad när det gäller arbetet med en viss bokstav, utan arbetar så länge som de känner 

att det behövs. De arbetar även med Språktåget och Bornholmsmodellen. 

(Bornholmsmodellen innehåller språklekar som ses som främjande i barns tillägnande av 

skriftspråket.) En annan viktig planerad aktivitet är sagostunderna som sker dagligen där 

barnen får lyssna till högläsning. Hon menar att det i högläsning ingår så mycket mer än att 

bara sitta och lyssna till någon som läser. Barnen bekantar sig med det skrivna ordet och ser 

hur bilder kopplas samman med texten. Hon brukar även använda sagoläsning som inspiration 

till att dramatisera med barnen. Böckerna de läser använder Rita ofta som en källa till 

berättande där barnen får beskriva något de själva varit med om som har med bokens tema att 

göra eller att barnen spinner vidare på historien i boken. Att barn lär sig konsten att berätta 

tycker hon är viktigt eftersom det stimulerar och utmanar både tanken, fantasin och den 

verbala förmågan.  

 

Utbildningar och kurser ser Rita som en stor del i att finna inspiration och nya idéer gällande 

språkutveckling. Hon läser även mycket tidningar och böcker, och på hemsidor som förskolor 

har. Hon berättar också att de jobbar mycket med utbyte mellan förskolor där de träffas på 

kvällstid och utbyter tankar och arbetssätt. Hon ser det som väldigt givande att dra nytta av 

varandra då hon är rädd att annars fastna i ett visst arbetssätt och uppleva det svårt att förnya 

sig. I läroplanen tydliggörs uppdraget i att hjälpa barnen i sin språkutveckling och hon lyfter 

även fram denna som en hjälp för dem i att börja tänka språkfrämjande. Målen visar på ett 
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tydligt sätt vad de ska arbeta med och de kan lätt hitta ett syfte i det. Hon menar också att 

läroplanen hjälper hennes arbetslag att kvalitetssäkra sitt arbete med språket. Rita menar att 

det är just när de på ett tydligt sätt kan se att de arbetar mot och uppnår målen som kvalitén i 

verksamheten säkerställs och hon understryker att de gånger de inte når målen är det de som 

måste förändra arbetssättet eftersom det aldrig är barnen som på något sätt misslyckas. 

Samarbetet i arbetslaget fungerar också bättre, menar Rita, när de har tydliga mål att förhålla 

sig till. Många av de mål som finns i läroplanen känns stora och ibland som svåra att uppnå, 

men Rita anser att med en positiv inställning får man göra det bästa man kan. Hon menar att 

de självklart skulle nå en större måluppfyllelse med större personalstyrka, men Rita säger 

samtidigt: ”Inte tycker jag att man kan skylla på att man är för lite folk hela tiden! Man måste 

ju bara gilla läget och göra sitt bästa.”  

5.3.3. Inomhusmiljön 

Rita glädjer sig mycket över Praxisalfabetet som är ett nytt material som hon och hennes 

kollegor fått kunskap om under en nyligen genomförd kurs. Det är ett alfabet kombinerat med 

ljudbilder. Materialet består av A4-ark med en bokstav och en bild som symboliserar ett ljud 

som låter som bokstaven. Hon ger som exempel bokstaven A där det är en krokodil som gapar 

och den låter ”aaa”. Barnen tränar då bokstavens namn i kombination med ljudet, något som 

hon ser som en fördel eftersom det är ljudet barn tränar på i första hand, inte namnet på 

bokstaven. De har placerat en spegel i direkt anslutning till ljudalfabetet för att barnen ska 

kunna se sig själva när de skapar bokstavsljuden och se vad som händer med munnen när ett 

visst ljud formas. Till materialet hör även en saga och en ramsa som de jobbar med.  

 

Rita beskriver miljön på Ramsan som föränderlig och inte som något konstant. Hon berättar 

att de framför allt ändrar miljön så att den främjar leken eftersom hon ser en direkt koppling 

mellan leken och språket. Av den anledningen vill de erbjuda barnen sådant lekmaterial som 

de är intresserade av, för att barnen ska samtala kring och i leken. Hon ger Cars (en känd 

barnfilm om bilar) som exempel, att många barn är intresserade av det och att de därför har 

tagit in mycket material från filmen. De ser sedan hur många samtal uppkommer när barnen 

leker med det. De kan karaktärerna och namnen och kommer därför lättare in i en gemensam 

lek kring dessa.  

 

En annan del av miljön som främjar språket är böcker och de finns lättillgängliga för barnen 

eftersom de är placerade där de lätt kommer åt dem. De har en tavellist lågt placerad i barnens 

ögonhöjd och de varierar vilka böcker som står där, allt för att locka barnen till att titta och 

läsa i böckerna. På Ramsan har de även skapat rimlådor med saker som rimmar. Barnen 

plockar upp en sak och ska sedan hitta en till sak som rimmar på den. De har även sagopåsar 

med figurer och djur som barnen kan använda för att fantisera och berätta sagor. Dessa 

material finns alltid tillgängligt för barnen, det är inget som är specifikt för samlingen. Deras 

samlingsplats är en rund matta och kring den har de mycket material som rör språket. De har 

exempelvis alfabetet, veckodagarna, en almanacka och bilder på barnens familj. Alla dessa 

saker är sådant de brukar samtala kring, ibland alla tillsammans och ibland med varje barn för 

sig.  

5.3.4. Sammanfattning 

Rita ser arbetet med språket som viktigt, utmanande, men framför allt roligt. Språket finns i 

allt man gör, menar Rita. Hon upplever att mer ansvar ligger på förskollärare än föräldrar, då 

barn tillbringar större delen av sin tid där. Rita lägger tyngdpunkten på det spontana arbetet 

med språket där samtalet har stor betydelse och hon anser att hon ska vara en språklig 
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förebild, som använder ett ordrikt språk. Leken är en annan central aspekt av barns 

språkutveckling, menar Rita. Av den anledningen ger hon barnen mycket tid och 

förutsättningar för lek. Hon anser att inomhusmiljön ska vara föränderlig och uppmuntra till 

lek eftersom leken enligt Rita är en stor del i barns språkutveckling.  

5.4. Sammanfattning av samtliga intervjuer 

Något som alla tre informanter uttryckte var glädjen att arbeta med språket i förskolan. De 

framhöll språket som viktigt och av stor betydelse för resten av livet. Alla tre betonade det 

spontana arbetet med språket där samtal med barnen sågs som en viktig aspekt och som kan 

ske i de rutinsituationer som förekommer under en dag på förskolan. Enligt förskollärarna är 

ett sådant förhållningssätt enkelt och menade att ”det kostar ingenting” att samtala med 

barnen. De betraktade sig också som språkliga förebilder där det är viktigt att de använder ett 

bra språk med korrekta benämningar och fullständiga meningar. Utöver det spontana arbetet 

framhölls även de planerade aktiviteterna som viktiga när det gäller barns språkutveckling. 

Under dessa arbetade förskollärarna mer inriktat mot olika delar av språket, med hjälp av 

exempelvis rim och ramsor. De ansåg att läroplanen är ett bra hjälpmedel när det gäller 

arbetet med språket i förskolan, där finns tydliga mål att arbeta utifrån vilket hjälper dem i 

deras planering. Alla tre betonade lekens betydelse eftersom barnen i leken tränar sina 

språkliga färdigheter.  

 

Gällande inomhusmiljön var möjligheten att nyttja väggarna det centrala för alla tre lärare. 

Där samlade de språkligt material i form till exempel av rim och ramsor, böcker och alfabet. 

Möbleringen av rummet ansågs inte ha någon avgörande betydelse. Enligt dessa lärare i 

förskolan handlar det snarare om flexibilitet och att material som främjar språket ska finnas 

lättillgängligt för barnen.  
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6. Resultatanalys 

 

Utifrån resultatet har vi med hjälp av vårt hermeneutiska förhållningssätt kunnat utläsa 

följande sex kategorier som vi valt att använda som rubriker i vår analys av resultatet: 

Argument för att främja språkutvecklingen i förskolan, Spontant språkfrämjande, Planerat 

språkfrämjande, Lekens betydelse för språkutveckling, Inspiration till språkfrämjande och 

Inomhusmiljöns betydelse för språkutveckling. Arbetsprocessen som ledde oss fram till dessa 

kategorier beskriver Stensmo (2002) som ett arbete där man utgår från helheten för att sedan 

gå in i mindre delar för att synliggöra kärnan i det sagda. Med utgångspunkt i just helheten 

kunde vi urskilja kategorier och med hjälp av dessa har vi funnit aspekter som vi anser 

besvarar syftet med svår studie, det vill säga att undersöka hur lärare i förskolan tänker och 

gör för att erbjuda möjligheter till barns språkliga utveckling. Förhållandet mellan del och 

helhet är det som lett oss fram till förståelse, denna process kallas av Olsson och Sörensen 

(2011) för den hermeneutiska spiralen. I resultatanalysen har vi även gjort kopplingar till 

styrdokument och aktuell forskning som vävs in i den löpande texten. 

6.1. Argument för att främja språkutvecklingen i förskolan 

Något som alla tre informanter var överens om var betydelsen av språket i människans liv. De 

beskriver hur språket får en allt större del av vardagen i det samhälle vi lever i där 

informationen ständigt flödar. Förskollärarnas uppfattning är samstämmig med den 

beskrivning som står att läsa i Utbildningsdepartementets (2010) text om varför Lpfö 98 

reviderats och numera innehåller tydligare betoning på språkets betydelse: ”Idag lever barn i 

en värld där symboler, tecken, text och bilder ingår i deras vardag. De inlemmas tidigt i en 

tecken- och bildkultur och förskolan har stor betydelse för barns möjligheter att förstå och 

kunna använda denna kultur.” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 6). Vera pekar på att 

språkutvecklingen sker redan från det att barnet föds då det kommunicerar med hjälp av 

kroppsspråk och joller. Pramling Samuelsson och Sheridan (2010) beskriver precis detta, att 

det är redan från födseln som barn har en strävan efter att kommunicera med omvärlden. När 

vuxna bekräftar barnets kommunikation uppmuntras och förstärks deras utveckling, detta kan 

göras genom att den vuxna härmar barnets joller. Anledningen till att språket är så viktigt är 

för att språket finns i allt, enligt de tre informanterna i vår studie. Även 

Utbildningsdepartementet (2010) lyfter fram just detta; att språk innebär så mycket mer än 

bara ord och att kommunikation med andra även sker via gester, bilder och musik. Vera 

framhåller språket som en viktig del även i socialt hänseende, till exempel för att utveckla den 

empatiska förmågan och de är alla tre överens om att språket ingår överallt i livet, oavsett 

ålder och livsfas. Svensson (2009) understryker att språket är en väsentlig del av människans 

hela utveckling och att dess funktion huvudsakligen är social. En annan aspekt som Rita 

beskriver är hur förskolan får allt större betydelse för barns språkutveckling då många barn 

idag spenderar mer tid på förskolan än hemma. Föräldrarnas roll, menar hon, har därför 

minskat något idag jämfört med tidigare.  

 

Kristina beskriver hur det ibland varnas för att förskolan tenderar till att bli för skollik, men 

hon menar själv att det inte finns några större likheter med skolans undervisning eftersom 

arbetet med språket i förskolan sker under lekfulla former. Även Vera poängterar att all form 

av språklig aktivitet ska ske under lustfyllda former för att det ska locka barnen. Eriksen 

Hagtvet (2004) bekräftar att det är viktigt att stimulansen av språket sker på rätt nivå, men att 

det inte finns någon risk med att ha liknande innehåll som finns i skolan. Såväl Kristina som 
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Rita berättar hur barnen upplever språkliga aktiviteter som roliga. Insikten att språk är så 

roligt att arbeta med överraskade Kristina då hon till en början ställde sig något tveksam till 

språkets ökade utrymme i den reviderade läroplanen. Eriksen Hagtvet (2004) poängterar att 

det är av stor vikt att aktiviteterna i förskolan sker på ett lustfyllt sätt med förväntningar som 

överensstämmer med barnens aktuella kunskapsnivå. Lusten är enligt Westerlund (2009) 

grundförutsättningen för att kunna tillägna sig språket. Hon beskriver språkutvecklingen som 

ett träd där stammen består av just lust till att kommunicera med omvärlden. Stammen delar 

sedan upp sig i två grenar; den verbala och den icke-verbala grenen. Den icke-verbala grenen 

är starten för språkutvecklingen och denna symboliserar joller och kroppsspråk, något som 

Vera förklarar börjar redan vid födseln. Den verbala grenen är den som sedan börjar utvecklas 

och den kommer också att bli den dominerande delen av trädkronan, det vill säga språket. 

Trädet som symbol för språkutveckling visar tydligt att den verbala delen av språket är den 

dominerande, varpå arbetet med tidig språkstimulering i förskolan är av stor vikt, något som 

alla tre informanter alltså poängterar.  

6.2. Spontant språkfrämjande  

Det framkommer tydligt i intervjuerna att dessa tre lärare i förskolan är överens om att 

språklig utveckling inte behöver vara något avancerat som kräver mycket planering, det kan 

istället med fördel ske i spontana aktiviteter med barnen. Kristina och Rita betonar att det 

spontana språkfrämjandet snarare är av ännu större vikt än det planerade. De menar att det är i 

de återkommande rutinsituationerna som exempelvis på- och avklädning, blöjbyte och 

måltider som språket stimuleras som mest. I dessa situationer finns samtalet som ett naturligt 

inslag och just samtalet är något som alla tre förskollärare lyfter fram som något viktigt att 

erbjuda barnen eftersom det där finns mycket att vinna. Johansson och Svedner (2003) 

beskriver hur vuxna via ett aktivt förhållningssätt kan utnyttja samtal med barn i vardagliga 

situationer för att stimulera barns språkutveckling. Lpfö 98 (Skolverket, 2010) poängterar 

betydelsen av att barn i förskolan får möta engagerade vuxna. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2010) understryker att bemötandet av barnen i samtal i vardagliga situationer är 

avgörande för hur barn upplever dessa situationer. Ett positivt bemötande från vuxna leder till 

att barn bevarar och utvecklar sin lust att lära genom hela livet. I samtal med barn 

understryker alla tre lärare i förskolan att det är viktigt för dem som vuxna att använda ett bra 

språk och att det inte finns någon anledning att förenkla språket. Att vara en språklig förebild 

är något som beskrivs som viktigt av både Vera och Rita. De menar att som förskollärare 

gäller det att tänka på vilka ord man använder, hur man använder dem och att prata i 

fullständiga meningar. De menar att det är viktigt att erbjuda barnen korrekta benämningar på 

saker och ting och inte utesluta vissa ord, även om barnen skulle förstå budskapet i meningen 

utan dem. Rita kallar detta sätt att prata med barnen ”ordrikt”. Hwang och Nilsson (2011) 

beskriver att Vygotskijs uttryck proximal utvecklingszon handlar om att ge barnen 

utmaningar, men att dessa inte ska vara alltför stora. Det Rita gör när hon tillämpar ett ordrikt 

språk är att utmana barnen genom att använda ord som barnen ännu inte själva behärskar, men 

som i ett sammanhang blir meningsfullt även för dem vilket gör att de så småningom lägger 

till dessa ord i sitt eget ordförråd. Att utmana barnen, det vill säga att ha den proximala 

utvecklingszonen i åtanke, och att ta till vara på alla tillfällen till samtal ”kostar ingenting”, är 

något som alla tre poängterar. Detta förhållningssätt framgår även av Lpfö 98 (Skolverket, 

2010): ”Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin 

kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter.” (Skolverket, 2010, s. 7). SOU 

(1997:157a) betonar att det är i det sociala samspelet med andra barn och vuxna som barn 

tillägnar sig språket. Barn härmar ofta vuxna och att vara en språklig förebild är därför av stor 

vikt eftersom vuxna genom att använda ett bra språk också uppmuntrar barnen till att göra 
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detsamma. Hwang och Nilsson (2011) understryker att det är pedagogens uppgift att motivera 

barnen till samtal genom att intressera sig och ställa frågor. 

 

Vera anser att det är viktigt att intressera sig för det barnen säger och ställa följdfrågor för att 

uppmuntra dem att fortsätta prata. Rita beskriver även hur samtalen med barnen blir bättre när 

de får tid att tänka efter innan de svarar och att det är viktigt att som vuxen inte lägga orden i 

munnen på dem, något som även Kristina påpekar. Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2007) förklarar hur ett sådant samtal som Kristina och Rita beskriver kallas för ett 

metakognitivt samtal. Barnen får tid att tänka efter och reflektera innan de pratar.  

6.3. Planerat språkfrämjande 

6.3.1. Språkfrämjande material 

Kristina berättar hur det spontana arbetet med språket förutsätter att det även finns planerade 

språkfrämjande aktiviteter. Hon menar att det är i kombinationen mellan planerat och spontant 

arbete som barnen på bästa sätt tillägnar sig språket. De planerade aktiviteterna leder till att 

det spontana språkfrämjandet håller högre kvalitet. En fördel när det gäller de planerade 

aktiviteterna är enligt samtliga förskollärare att dela upp barngruppen utifrån ålder då de anser 

att de på ett bättre sätt medvetet kan arbeta med sådana delar av språket som just de barnen 

behöver. Även här är den proximala utvecklingszonen, som Hwang och Nilsson (2011) 

beskriver, applicerbar när förskollärarna alltså utmanar barnen utifrån var de befinner sig i sin 

utveckling. Samtliga förskollärare använder sådant material som innehåller språkfrämjande 

lekar där barnen får träna på bland annat rim och ramsor, långa och korta ord och stavelser. 

Informanterna betonar återigen att lärandet ska ske under lustfyllda former för att få barnen 

motiverade och intresserade. Såväl Dahlgren och Olsson (1985) som Vygotskij (1995) 

uttrycker att det är viktigt att barnen själva ser nyttan med att lära sig språket, i annat fall 

försvåras pedagogers arbete med språkutveckling i förskolan.  

6.3.2. Samlingen 

De tre förskolorna har dagligen samlingar med hela barngruppen. Under dessa tillfällen tränar 

de på samma delar av språket som i de uppdelade samlingarna, men på en nivå som ska passa 

alla barn. Vera och Rita berättar hur de arbetar med ”Veckans bokstav”. På Vokalens förskola 

arbetar de kring denna bokstav med rim och ramsor, men även med sång. Just musik tycker 

hon är ett bra sätt att arbeta med språket på, då språket innehåller mycket rytm. SOU 

(1997:157a) beskriver hur lärande sker på många olika sätt och med hela kroppen. Musik är 

ett av de sätt som är fördelaktiga att använda sig av i förskolan eftersom allt lärande inte kan 

verbaliseras. Rita arbetar med ”Veckans bokstav” genom att använda såväl bokens namn som 

dess ljud. Hon understryker att de inte begränsar arbetet till just en vecka, känner de att de 

behöver arbeta längre så gör de det. Pramling Samuelsson och Sheridan (2010), Svensson 

(2009) liksom Utbildningsdepartementet (2010) lyfter fram vikten av att ge barnen rikligt med 

erfarenheter då dessa utgör grunden för fortsatt kommunikation. De erfarenheter som barnen 

får i förskolan är av stor vikt för det fortsatta lärandet. Arbetet med bokstäver ska således inte 

underskattas. Att lärandet dessutom sker i en samling tillsammans med andra barn förstärker 

erfarenheterna och har en tydlig koppling till den sociokulturella lärandeteorin där lärande 

anses ske just via samspel.  
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6.3.3. Sagostunden 

En annan återkommande rutin som samtliga lärare i förskolan beskriver är sagostunden. 

Under dessa stunder samlas barnen kring en bok som förskolläraren läser. Vera framhåller 

högläsning som ett exempel på lärande kring just läsning och hur man läser en bok. Kristina 

och Rita pekar på det lärande som sker när barn kopplar samma bilder med den skrivna 

texten. Westerlund (2009) beskriver några fördelar med högläsning: dels intresserar sig 

barnen och utvecklar en lust att själva lära sig läsa och dels lär de sig även praktiska 

kunskaper kring hur man läser. Några exempel är hur man håller boken, att man börjar 

framifrån och att man bläddrar en sida i taget. Att göra barn uppmärksamma på dessa aspekter 

kring bokläsande är, enligt Dahlgren och Olsson (1995), av stor vikt när det gäller att 

stimulera barns läsutveckling. Författarna betonar att det är de vuxnas uppgift att stimulera 

och uppmuntra barn gällande läsning, barn som vistas kring skrivande och läsande människor 

lär sig ofta att läsa och skriva vid tidig ålder. Rita lyfter även fram hur högläsning kan 

användas som inspiration till dramatisering eller vidare berättande kring bokens innehåll. Just 

berättandet menar Rita är en stor del av språkutvecklingen då det stimulerar såväl tanke och 

fantasi som den verbala förmågan. I enlighet med Vygotskij (2001) berättar Kristina hur hon 

ser en direkt koppling mellan tanke och språk, hon menar att de två förutsätter varandra. 

Vygotskij menade att vårt tänkande sker verbalt, men fullbordas inte förrän vi sätter ord på 

tankarna.  

6.4. Lekens betydelse för språkutveckling 

Kristina berättar hur hon ser leken som ett tvåsidigt redskap i förskolan; dels som 

språkutvecklande då barn i leken samtalar med varandra, men också att språket är en 

förutsättning för att kunna leka. Kristinas förklaring har en tydlig koppling till den 

sociokulturella lärandeteorin där lärande, enligt SOU (1997:157a), sker i samspel med andra. 

Leken är ett exempel på ett sådant samspel där det finns mycket att lära. Vera beskriver att 

barn i leken tränar på att samtala med varandra vilket gör att barnen via det samspelet 

utvecklar sin språkliga förmåga. Rita anser att det är i leken som barn tränar på att uttrycka sig 

språkligt och verkligen vågar prova sig fram utan att känna att de misslyckas. Eriksen Hagtvet 

(2004) beskriver just detta; att i leken vågar barn träna på olika färdigheter utan att behöva 

känna press att prestera, inom lekens ramar är allt tillåtet. Rita berättar att eftersom leken har 

så stor betydelse för språkets utveckling låter de den fria leken få stort utrymme i vardagen på 

förskolan. Pramling Samuelsson och Sheridan (2010) menar att det inte går att skilja lek från 

lärande och att leken är en hörnsten i allt lärande då barnen utvecklar såväl den sociala 

förmågan, motoriken och den känslomässiga och intellektuella förmågan. Lpfö 98 

(Skolverket, 2010) poängterar dessutom att leken ska prägla verksamheten då den främjar 

barns utveckling och lärande.  

 

Kristina belyser hur viktigt det är att barn vistas i miljöer där de hör samtal runtomkring sig, 

leken är en sådan miljö. För de barn som inte naturligt kommer in i leken på grund av att de 

inte har förmågan att uttrycka sig verbalt kan det vara en fördel att som förskollärare skapa en 

sådan situation. Det kan till exempel vara att samla några barn kring en pärlplatta eller ett 

pussel. Ett annat sätt kan, enligt Kristina och Rita, vara att som förskollärare själv delta i 

leken. Pramling Samuelsson och Sheridan (2010) förklarar hur pedagogen när denne deltar i 

leken fungerar som en förebild för barnen i hur man gör för att ta sig in i och delta i leken. 

Vera beskriver hur leken ibland måste få vara ostörd då man ser att barnen är upptagna i 

samtalet i leken, hon menar att det är viktigt att ha ett flexibelt förhållningssätt så att man inte 

hindrar eller avbryter en pågående dialog mellan barnen. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2010) poängterar just att det är viktigt att barn får tid till lek utan att avbrytas. Rita lyfter 
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fram en annan viktig aspekt med leken och det är att den hjälper förskollärarna att få syn på 

var barn befinner sig i sin språkliga utveckling. Tack vare detta synliggörande kan arbetslaget 

arbeta vidare med språkutvecklingen utifrån barnens aktuella nivå.  

6.5. Inomhusmiljöns betydelse för språkutveckling 

Alla tre lärare i förskolan har språket i åtanke när de utformar inomhusmiljön, även om de 

uttrycker sig på olika sätt. Vera poängterar att det är viktigt att inreda miljön på ett ”språkligt” 

sätt. Med det menar hon till exempel att de satt upp Majas alfabet och Veckans bokstav på 

väggarna, namnskyltar på barnens lådor och ordbilder på material som finns synligt för 

barnen. Pramling Samuelsson och Sheridan (2010) beskriver hur dessa ordbilder har en viktig 

funktion då de används i ett meningsfullt sammanhang, ordbilderna ska ha en kommunikativ 

funktion. Kristina förklarar hur de på Konsonantens förskola använder väggarna på liknande 

vis, hon menar även att de lägger tyngdpunkten på just väggarna och inte så mycket på 

möblerna. Rita har ett liknande resonemang gällande nyttjandet av väggarna, men lyfter även 

fram ett nytt alfabetsmaterial, Praxisalfabetet, som skiljer sig från det traditionella, som 

exempelvis Majas alfabet. Istället för att det finns en bild till varje bokstav som börjar på just 

den bokstaven är det ett ljud som är kopplat till bokstaven. Enligt Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2010) har utformningen av miljön stor betydelse när det gäller hur barn tillägnar sig 

språket. Om barn omgivs av såväl talat som skrivet språk får de erfarenheter av det och på så 

vis formas även kunskapen.  

 

Gällande möbleringen menar Kristina att den inte har någon större betydelse för barns 

språkutveckling. Hon anser istället att språkutveckling sker hela tiden och var som helst, utan 

någon begräsning till ett särskilt rum. Vera däremot har en medveten tanke kring 

möbleringen. Gällande matsituationen försöker de på Vokalens förskola se till så att det inte 

är så många barn vid varje bord, eftersom de anser att ett samtal lättare kan uppstå vid ett bord 

med färre antal barn. Rita ser miljön som föränderlig och inte som något konstant. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2010) understryker vikten av att ha just en föränderlig miljö, den 

får inte bli statisk. Miljön ska förändras utifrån barnens intressen och vad som pågår i 

verksamheten just nu. Rita beskriver hur de på hennes förskola utformar miljön utifrån leken, 

så att den främjas. Hon understryker att de ser en direkt koppling mellan lek och språk, och 

anser att utformningen av miljön utifrån leken därmed även har ett språkbefrämjande syfte.   

 

Samlingsplatsen beskrivs av Kristina och Rita som en central plats på förskolan. Kring denna 

finns det gott om utrymme att placera ett språkfrämjande material och de ger som exempel 

sagopåsar, almanacka och ramsor. Vera och hennes kollegor lägger ned mycket tankearbete 

på vilket övrigt material som ska finnas på förskolan. De letar material med ett tydligt 

språkligt syfte som uppmuntrar till samtal. Vera ger exemplet att de köper in sådana spel som 

förutsätter samtal mellan barnen, medan Rita berättar att det material de köper in har 

utgångspunkt i barnens intressen. Nordin-Hultman (2005) uttrycker dock att det är vanligt att 

materialet i förskolan av hävd är traditionellt och att sådant som intresserar barnen, och som 

de har hemma, inte alls är vanligt förekommande i dagens förskolor. Detta är alltså något som 

inte är gällande i Ritas fall, eftersom de på Ramsans förskola utgår från barnens intressen när 

de gör inköp av material. Rita förespråkar även leklådor med bestämt innehåll där barnen lär 

sig nya begrepp. Hon har tillsammans med sina kollegor även utformat särskilda rimlådor 

som innehåller material som rimmar och sagopåsar med figurer som barnen kan skapa 

berättelser kring. Både Vera och Kristina har gjort lappar med barnens namn och vanliga 

uttryck, till exempel ”Grattis”, eftersom det är sådana ord barn ofta vill ha hjälp att skriva. Vid 

behov kan barnen hämta dessa lappar och ha framför sig när de ska skriva. Placeringen av 
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materialet är något som både Vera och Rita anser är viktigt. Tillgängligheten för barnen ska 

vara god och de menar även att placeringen inte ska vara något hinder för barnen när de vill 

starta en aktivitet. Just tillgängligheten för barnen är något som Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2010) lyfter fram. Nordin-Hultman (2005) utvecklar detta genom att förklara hur ett 

lättillgängligt och inbjudande material kan se ut. Hon menar att det inte behöver se ut som det 

ofta gör i förskolan; att allt är prydligt ordnat och sorterat. Det lockar barnen mer om de ligger 

framme leksaker som verkligen ser ut att användas.  

6.6. Inspiration till språkfrämjande 

När det gäller att finna inspiration till arbetet med språkutveckling är läroplanen, Lpfö 98 

(Skolverket, 2010), med dess tydligt formulerade mål något som dessa tre förskollärare 

framhåller som en hjälp för att synliggöra syftet med språkarbetet i förskolan. De menar att 

uppdraget att arbeta med språket tydligt framkommer i läroplanens mål. Kristina poängterar 

hur de tydliga målen är något positivt då hon kan visa både för sig själv och för föräldrar att 

det hon gör har ett medvetet syfte och koppling mot målen. Rita lyfter fram ytterligare två 

aspekter gällande arbetet mot läroplanen som hon ser som positiva, dels att samarbetet i 

arbetslaget fungerar bättre när de har tydliga mål att förhålla sig till och arbetslaget kan 

därmed enklare kan kvalitetssäkra sitt arbete i förskolan.  

 

Utöver den inspiration som förskollärarna finner i läroplanen lyfter de fram många olika 

källor. De använder alla Internet som en källa eftersom det där finns många olika sidor att få 

tips och idéer från. Andra källor är tidningar, nyheter, utbildningar och studiebesök eller 

träffar med andra förskolor för att utbyta tankar och arbetssätt. Kristina understryker hur 

viktigt det är med en positiv inställning till förändringar. Hon menar att tiden vi lever i idag är 

ständigt föränderlig, men att med en öppen inställning blir dessa förändringar positiva, det vill 

säga förbättringar. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2007) menar att när det 

gäller arbetet med språket är det viktigt att hämta inspiration från barns egen livsvärld och 

använda deras intressen som utgångspunkt i detta arbete.  
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7. Diskussion 

Vi har i vår studie gjort ett nedslag i förskoleverksamheten för att få en bild av hur tre lärare i 

förskolan anser sig främja barns språkutveckling. De har delgett oss sina tankar och 

erfarenheter kring ämnet i relation till barns språkutveckling, sitt eget förhållningssätt och 

inomhusmiljön. Vi gör inga anspråk på att presentera en absolut eller generell sanning. Vår 

studie begränsas till att belysa hur tre förskollärare arbetar med språkutveckling i förskolan. 

7.1. Metoddiskussion 

För att på bästa sätt nå vårt syfte och få svar på våra forskningsfrågor ansåg vi att en kvalitativ 

undersökningsmetod i form av litteraturstudier och intervjuer lämpade sig bäst. Vårt syfte var 

att synliggöra förskollärares egna tankar och erfarenheter kring hur de kan erbjuda 

möjligheter till barns språkutveckling. Hartman (2004) menar att den kvalitativa intervjun just 

är ett redskap för att skapa förståelse för en annan människas livsvärld, vilket var precis vad vi 

ville uppnå med intervjuerna. Johansson och Svedner (2010) beskriver att syftet med den 

kvalitativa metoden är att få så uttömmande svar som möjligt. Valet av kvalitativ intervju som 

metod föll sig för oss naturligt, då vi i vår studie inte vill mäta något, vilket är fallet i en 

enkätundersökning, utan vi ville ta del av några förskollärares livsvärld.  

 

För oss blev det som Svenning (2003) kallar för ett selektivt urval självklart. Vi såg det som 

en fördel att känna till informanterna i förväg då vi trodde att det skulle bli en mer avslappnad 

stämning, vilket det också blev. Även om det var nervöst var det aldrig obekvämt. Fördelen 

med att begränsa antalet intervjuer bekräftas av Trost (2010) som menar att få väl genomförda 

intervjuer är mer värdefulla än många sämre genomförda. Från början hade vi tänkt göra 

någonstans mellan fyra och sex intervjuer, men redan efter tre genomförda intervjuer kände vi 

oss nöjda med vad vi fått ut från dem. Självklart hade vi kunnat samla in ytterligare material, 

men i och med att tiden också var begränsad valde vi att stanna vid tre och hellre bearbeta 

dem mer ingående.  

 

Såväl Kjær Jensen (1995) som Johansson och Svedner (2010) understryker hur viktigt det är 

att försäkra informanterna om att de kommer att vara helt anonyma och att inget de säger 

kommer att kunna spåras tillbaka till dem. Vi var noga med att informera dem om de etiska 

principer som styrt vårt arbete. Vi tror att detta bidrog till att de öppnade sig och verkligen lät 

oss ta del av deras livsvärld, vilket alltså har lett till att vi på ett bra sätt kunnat besvara vårt 

syfte.  

 

Vi bestämde oss redan från början att vi skulle genomföra intervjuerna tillsammans, vilket 

också Trost (2010) menar är en fördel såvida man är samspelta. Utöver att vi tror att vi fick 

mer uttömmande svar än vad vi fått om vi genomfört intervjuerna på egen hand, kände vi en 

enorm trygghet i det stöd vi fick av varandra. Vi kompletterade varandra med att ställa frågor 

och följdfrågor, ibland var den ene alert och kunde formulera en fråga som den andre tänkte 

på men inte fick fram, och vice versa.  

 

När det gäller själva utformningen av intervjufrågorna (se bilaga) var vår strävan att formulera 

dem så öppna som möjligt, för att svaren skulle blir uttömmande. Det som var besvärligare än 

vi trott på förhand var att inte ställa ledande frågor.  När vi satt där med våra informanter fick 

vi flera gånger ”bita oss i tungan” för att undvika detta. Vi lärde oss att ordvalet har stor 

betydelse, och flera gånger ändrade vi frågan från ”varför” till ”hur”. I planeringsfasen gick vi 
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igenom frågorna flera gånger innan vi slutligen kände oss nöjda med dem; vi rensade bort, 

formulerade om och lade till. Rent generellt upplevde vi det som knepigt att formulera frågor 

som inte blev för många till antalet, men som ändå ringade in och fångade vårt syfte med 

studien. Att rita en tankekarta med olika frågeområden bidrog till att göra studiens syfte och 

forskningsfrågorna överskådliga och blev en nyttig hjälp för oss under genomförandet av 

intervjuerna. Under intervjuerna var det enkelt för oss att skriva noteringar på tankekartan, 

kring det frågeområde som var aktuellt, och vi kunde på ett tydligt sätt säkerställa att vi fått 

svar på de frågor vi önskade. För oss blev det enkelt att upptäcka om något av frågeområdena 

inte täckts upp tillräckligt och vi kunde då fråga upp kring detta.   

 

Under själva intervjun fick informanten ta del av de skrivna frågorna för att få en tydligare 

bild av intervjuns innehåll. Vi upplevde att det bidrog till deras trygghet att veta vilka frågor 

vi hade. Eftersom de var nervösa inför intervjun avdramatiserades situationen i och med detta. 

Inledningen av intervjun, som enligt Kvale och Brinkmann (2009) är helt avgörande för hur 

intervjun fortlöper, upplevde vi gick väldigt bra. Inledningsvis ”kallpratade” vi på ett 

avslappnat och naturligt sätt med informanterna en stund. Intervjun i sig hade emellanåt 

likheter med ett vardagligt samtal som troligen bidrog till att de slappnade av mer ju längre 

intervjun fortskred och därmed också gav mer uttömmande svar på våra frågor. Ibland 

upplevde vi att de följdfrågor som ställdes inte blev helt optimala och vi inser i efterhand att 

vi nog missat att ställa en del följdfrågor. En annan aspekt av hur frågorna användes var att vi 

ibland kände att vi fastnade i vår ”ram” för intervjun, det vill säga våra intervjufrågor. Vissa 

gånger var vi mer fokuserade på nästkommande fråga istället för att verkligen lyssna på vad 

de svarade och därmed kanske missade att ställa en lämplig följdfråga. Enligt Kjær Jensen 

(1995)  är det viktigt att ge informanten beröm och uppmuntran under intervjuns gång så att 

denne känner att de svar den ger är tillräckligt bra och därmed betydelsefull för studien. Vi 

var därför noga med att bekräfta det informanterna sa genom att nicka eller ”mmm:a” 

instämmande. De gånger vi muntligt berömde dem kände vi att det var nära till hands att 

lägga in egna värderingar eller tolkningar i det de sa. Avsikten var naturligtvis inte att leda 

dem i deras svar och visa att de svarade ”rätt”, utan att uppmuntra dem att utveckla svaren, 

även om vi är medvetna om att det i vissa fall eventuellt uppfattades som att de gav oss de 

svar vi önskade. Något som däremot lyfte och stärkte oss under genomförandet av 

intervjuerna var att vi var ordentligt pålästa inom ämnet. Vi hade gjort en grundlig 

bakgrundsforskning inför intervjuerna och den kunskapen guidade oss på ett bra sätt. Vi 

förstod det informanterna förmedlade vilket hjälpte oss att ställa följdfrågor som var relevanta 

i sammanhanget. I det stora hela är vi därför nöjda med hur genomförandet av intervjuerna 

gick. Hade vi genomfört fler intervjuer hade vi säkerligen känt oss mer och mer bekväma i 

själva situationen, däremot tror vi inte att det hade lett till att vårt syfte skulle ha besvarats på 

ett bättre sätt.  

 

Vårt val att använda inspelning som huvudsaklig metod för dokumentation av intervjuerna 

förenklade arbetet både under och efter intervjuerna. Dessutom kunde vi koncentrera oss på 

vad som sades, istället för att försöka hinna anteckna medan intervjun pågick och därmed 

kanske också missa någon viktig nyans i förskollärarnas tankar. Förskollärarna var till en 

början smått nervösa över att vi skulle spela in och upplevde det som lite genant att vi i 

efterhand skulle kunna lyssna på allt de sagt. Denna nervositet släppte dock snabbt efter att vi 

pratat lite mer allmänt och vi kunde då på ett bra sätt påbörja själva intervjun. När vi efteråt 

började bearbeta empirin var inspelningen en klar fördel och, som Trost (2010) beskriver, vi 

kunde lyssna till tonfall och ordval för att verkligen kunna tolka och förstå det informanterna 

uttryckte. De nackdelar som Trost menar finns med att spela in, att det blir besvärligt att spola 
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tillbaka i inspelningen och att detta tar tid, var inget som vi upplevde. Självklart var det ett 

tidskrävande arbete att transkribera intervjuerna, men det var väl använd tid eftersom vi 

därmed ingående lärde känna vårt material, vilket underlättade den efterföljande 

kategoriseringen och analysen. Bearbetningen av empirin utifrån vår hermeneutiska ansats är 

en arbetsprocess som av Stensmo (2002) beskrivs ske i flera steg där utgångspunkten är 

helheten som sedan delas upp i mindre delar för att få fatt på kärnan i det sagda. Efterhand 

framträdde en bild av vad förskollärarna förmedlat och vi kunde successivt urskilja kategorier 

och vad de anser är det viktigaste när det gäller barns språkutveckling och förskollärarnas 

förhållningssätt i relation till detta.  

 

Ett komplement till de intervjuer vi gjort hade kunnat vara observationer. Vårt syfte, att ta 

reda på hur pedagoger tänker och gör för att främja barns språkutveckling, hade kunnat 

undersökas ytterligare via observationer. Vad en människa säger och vad hon sedan gör är 

inte alla gånger samstämmigt. Vi känner oss nöjda med det intervjuerna gav oss, men känner 

samtidigt att det hade kunnat höja reliabiliteten i vår studie. Att utöver intervjuer använda 

observationer hade även breddat vårt syfte och gett studien ett större djup då vi i sådana fall 

undersökt hur förskollärarna förhåller sig till det de säger. På grund av den begränsade tiden 

valde vi ändå att endast genomföra intervjuer och genomföra dem så bra som möjligt och vi 

känner oss nöjda med detta val. Om vi genomfört både observationer och intervjuer hade detta 

fått som konsekvens att vi endast kunna skrapa på ytan på förskollärarnas tankar kring 

språkutveckling i förskolan. 

7.1.1. Reliabilitet och validitet   

Olsson och Sörensen (2011) definierar begreppet reliabilitet som ”… graden av 

överensstämmelse mellan mätningar med samma mätinstrument …” (Olsson och Sörensen, 

2011, s. 123). Det handlar alltså om huruvida resultatet är tillförlitligt eller inte. Trost (2010) 

beskriver även han att ordet reliabilitet handlar om tillförlitlighet och att mätningen ska vara 

”stabil”, studien får exempelvis inte ha något slumpmässigt innehåll utan mätningen ska ge 

samma resultat om den upprepas vid ett annat tillfälle. I en kvalitativ intervju, som vår studie 

är baserad på, är dock de slumpmässiga inslagen i studien just det som gör att resultatet kan 

tolkas och analyseras för att hitta kärnan i det som informanten förmedlar. För att hög 

reliabilitet ska råda i en studie förutsätts konstans i det som undersöks. Människor, däremot, 

är inte konstanta utan förändras eftersom de hela tiden får nya erfarenheter och möter nya 

situationer. I våra kvalitativa intervjuer har vi inte mött en konstant eller statisk människa, vi 

har strävat efter att förstå just den människa vi mött som hon var i den stunden. I en intervju 

gäller alltså inte, enligt Trost, att resultatet ska bli detsamma om det upprepas vid ett senare 

tillfälle eftersom den föreställningsvärld vi har hela tiden förändras, vilket gör att bakgrunden 

till svaren också förändras.  I vår studie ville vi göra ett nedslag hos några lärare i förskolan 

för att ta del av hur just de tänker och gör för att främja barns språkutveckling. Vi ville i vårt 

arbete inte statistiskt säkerställa vad förskollärare i Sverige generellt tänker och gör. Vårt mål 

var, som tidigare nämnts, begränsat till att fånga några enskilda individers tankar och åsikter 

kring barns språkutveckling för att med hjälp av den informationen få inspiration inför vårt 

kommande yrkesliv. Det finns ingen tanke att någon annan ska genomföra en liknande studie 

med samma syfte och nå samma resultat. Reliabiliteten i vår studie kan därför inte anses vara 

speciellt hög, men det är heller inte det väsentliga i en kvalitativ studie, enligt Trost.  

 

Begreppet validitet handlar, enligt Olsson och Sörensen (2011), om att mäta det som 

verkligen ska mätas, att den metod man använder uppfyller det syfte man har i studien. I en 

kvalitativ intervju, som vi genomfört, handlar det alltså om att frågorna ska vara formulerade 
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på ett sätt så att svaren verkligen kommer att handla om studiens syfte. Trost (2010) tillägger 

dock att även begreppet validitet blir en aning malplacerat i en kvalitativ studie eftersom 

validitet bygger på en kvantitativ metod och således inte är applicerbar i en kvalitativ intervju. 

Han poängterar dock att en kvalitativ intervju självklart måste genomföras så att resultatet blir 

trovärdigt och relevant. Gällande begreppet validitet valde vi att använda det som var relevant 

i vår studie, det vill säga att formulera intervjufrågor med en tydlig koppling till syftet, vilket 

också ledde till att vi kunde få ett resultat som väl besvarade vårt syfte. Vi känner att vi under 

hela processen ständigt återkopplat till vårt syfte och därmed kan presentera ett trovärdigt 

resultat. Alla tre intervjuer har gjorts under samma premisser, det vill säga med samma frågor 

och upplägg på intervjun, däremot anpassades varje intervju efter respektive informant. Vi 

anser därför att vår kvalitativa studie har relativt hög validitet.  

7.2. Resultatdiskussion 

Vårt syfte med denna studie var att undersöka hur lärare i förskolan tänker och gör för att 

erbjuda barn möjligheter till språklig utveckling. Vi ville ta reda på hur förskollärare ser på 

sin egen roll när det gäller barns språkutveckling samt hur inomhusmiljön kan ordnas för att 

på bästa sätt främja barns språkliga utveckling. Att utvecklingen av språket är viktig 

framkommer tydligt i den nya reviderade versionen av Lpfö 98 (Skolverket, 2010), där 

språket dessutom fått ett mer centralt utrymme. ”Förskolan ska lägga stor vikt vid att 

stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och 

intresse för den skriftspråkliga världen.” (Skolverket, 2010, s.7). Westerlunds (2009) 

symboliska beskrivning av språkutveckling i form av ett träd, där stammen utgörs av 

motivation och intresse och de två grenarna av den icke-verbala respektive verbala delen av 

språket, framträder när förskollärarna i vår studie beskriver vikten av språkutveckling med 

start redan i förskolan. Stammens innehåll i form av motivation och intresse kan även 

sammankopplas med Lpfö 98:s (Skolverket, 2010) formulering att det är förskollärarens 

uppgift att ta vara på barnens nyfikenhet och intressen. Den verbala delen av språket, som 

utgör den största delen av trädkronan, är en tydlig symbolik för förskollärarnas uttryck att 

språket idag får allt större betydelse för resten av livet. Resultatet från våra tre intervjuer visar 

tydligt att lärarna i förskolan ser sin egen roll som betydelsefull för barns språkliga utveckling 

och de menar att deras förhållningssätt är en av de avgörande faktorerna för att stimulera 

barns språkutveckling. Kristina säger: ”Det är ju bara att konstatera att språket faktiskt är 

viktigt för vi använder det ju till så många olika saker.” En aspekt i ett språkfrämjande 

förhållningssätt som framträder i vårt resultat är bemötandet av barn; de måste bli bemötta 

som kompetenta individer som förväntas kunna bidra med något i mötet med andra. Lpfö 98 

(Skolverket, 2010) understryker att det är av stor betydelse att barn i förskolan får möta vuxna 

som engagerar sig i samspelet med dem. Pramling Samuelsson och Sheridan (2010) betonar 

att en central del i mötet med barnen är att ta hänsyn till den språkliga förmågan de besitter. 

Det är även viktigt att barns livsvärld med de erfarenheter de erövrat är utgångspunkten när vi 

möter och utmanar barn. Under intervjuerna framkom det att det är en fördel att i bemötandet 

samtala med barnen om sådant som de upplevt eller har kunskap om. På så vis blir 

förskolläraren delaktig i barnets livsvärld och kan utmana dem utifrån den, vilket då skapar ett 

bra möte dem emellan. Vårt resultat visar, i likhet med Westerlund (2009), att förskollärare 

ser det som betydelsefullt att i samtal med barn visa intresse för barnen och ställa följdfrågor 

som uppmuntrar till ett vidare samtal. Genom att göra detta blir barnen positivt bemötta, 

vilket Svensson (1993) menar stärker barnen i deras samspel med andra. Enligt Hwang och 

Nilsson (2011) är just samspelet en central faktor i allt lärande, vilket i detta fall syftar till 

tillägnandet och lärandet av språket.  
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Det förhållningssätt som beskrivs i resultatet visar att det är relativt enkelt att i vardagen 

främja språket genom sitt sätt att vara, det ”kostar ingenting” eftersom det är naturligt och 

pågår hela tiden. Förskollärarnas förhållningssätt är något som de anser hjälper dem i det 

dagliga spontana arbetet med språket och de försöker ta vara på alla rutinsituationer såsom 

exempelvis blöjbyte och lunch. Förskollärarnas synsätt anknyter till Johansson och Svedner 

(2003) när de anser att samtalet med barnen i dessa situationer är väldigt viktigt och enkelt att 

göra. Pramling Samuelsson och Sheridan (2010) förklarar att i sociokulturell lärandeteori är 

barns erfarenheter grunden för allt fortsatt lärande och vilka erfarenheter barn får beror på 

vilket sammanhang de befinner sig i. Det är därför viktigt, förklarade förskollärarna, att 

språkbruket i samtal med barnen är av god kvalitet med korrekta benämningar och 

fullständiga meningar. Barn som tillsammans med andra vistas i ett sammanhang där vuxna 

använder ett ordrikt språk får rikliga erfarenheter av språket och utvecklar därmed själva ett 

välnyanserat språk. I enlighet med Vygotskij (2001) menar förskollärarna i vår studie att 

språket till största delen har en social funktion eftersom språket används i allt vi gör och att 

det av den anledningen är viktigt att det stimuleras redan från det att barnen är små. 

Förskollärarna anser att detta förhållningssätt som just beskrivits inte ”kostar” någonting. Vår 

uppfattning är att detta förhållningssätt inte faller sig naturligt för alla förskollärare eller 

pedagoger i förskolan, det ”kostar” i den bemärkelsen att man måste vara närvarande i tanken 

och aktivt ta till vara på de spontana tillfällen som ges under en dag i förskolan.  

 

En annan aspekt gällande förskollärarens roll för att främja språkutveckling är det planerade 

arbetet. Förskollärarna anser att det är en viktig del eftersom de då kan arbeta mer inriktat mot 

ett speciellt område inom språket. De lyfter fram hur de ser en fördel med att dela upp 

gruppen efter ålder och nivå i sin språkliga utveckling eftersom de då kan anpassa 

svårighetsgraden i det språkliga arbetet och erbjuda barnen precis vad de behöver. Eriksen 

Hagtvet (2004) beskriver hur ambitionen att stimulera barnen i sin språkliga utveckling ibland 

av barnen upplevs som att de blir påtvingade ett lärande. Eftersom informanternas 

förhållningssätt bygger på ett positivt bemötande, och att de i mötet med barn tar del av dess 

livsvärld, är risken betydligt mindre att barnen känner sig påtvingade ett lärande, eftersom 

utgångspunkten är barnens egna intressen och erfarenheter. Vi konstaterar att lärarens roll i 

förskolan, och även utmaning, när det gäller planerade aktiviteter, är att hitta arbetssätt som 

stimulerar och utmanar alla barn oavsett ålder.  

 

Två av de tre intervjuade lärarna i förskolan ser det som en del av sin roll som förskollärare 

att hitta en balans mellan spontana och planerade aktiviteter. De menar att de spontana och 

planerade delarna främjar varandra och att barnens språkutveckling då får det bästa av två 

världar, som de dessutom kan se en tydlig koppling mellan. Trots att dessa två delar främjar 

varandra, menar förskollärarna att det spontana arbetet är det mest värdefulla och att den 

största delen av barns språkutveckling sker då. Vi kan här se ett samband som vi tror beror på 

just denna koppling; det spontana arbetet blir säkerligen så bra och värdefullt som det 

beskrivs tack vare just kombinationen mellan de planerade och spontana aktiviteterna. De 

spontana aktiviteterna, att till exempel klappa stavelser under lunchen, har förmodligen 

grundlagts tidigare i de planerade samlingarna, där just sådana språkövningar förekommer.  

 

Resultatet visar att förskollärarna ser det som sin uppgift att främja leken i förskolan, eftersom 

de anser att det finns mycket att lära sig i leken gällande språket. Kristina säger: ”När man 

leker så lär man sig språket och genom att vi medvetet bygger på språket kan barnen 

dessutom också lära sig att leka. Leken och språket ger liksom åt varandra eller hur man ska 

säga.” Förskollärarna menar att leken har stor betydelse när det gäller all form av lärande, 
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alltså även språket (Jfr Skolverket, 2010). Framförallt Rita uttrycker att inomhusmiljön bör 

utformas för att erbjuda och främja lek, eftersom leken i sin tur stimulerar språkutvecklingen 

på ett positivt sätt då samtal finns som ett naturligt inslag i de flesta lekar. Att främja leken 

som ett språkutvecklande verktyg kan läraren i förskolan även göra genom att själv delta i 

leken eftersom de då får tillfälle att uppmuntra och utveckla samtal bland barnen. Genom att 

själv delta i leken blir pedagogerna något som Pramling Samuelsson och Sheridan (2010) 

kallar för en språklig förebild.  

 

Utöver förskollärarnas roll ville vi i vår studie även undersöka hur inomhusmiljön kan 

utformas för att främja barns språkutveckling i förskolan. Resultatet av intervjuerna visar 

tydligt att lärarna i förskolan lägger tyngdpunkten på väggarnas utformning. Informanterna 

har en samstämmig syn med Pramling Samuelsson och Sheridan (2010) då de menar att när 

barn omges av språk, såväl talat som skrivet, får de erfarenheter av detta vilket i sin tur leder 

till att deras språkliga kunskaper utvecklas. Gällande möbleringen kan slutsatsen dras att den 

inte har särskilt stor betydelse enligt våra tre informanter, då de anser att språkutveckling kan 

ske oavsett rummets utformning. Däremot använder de samlingsplatsen som en ”språkhörna” 

där det finns gott om språkutvecklande material. SOU (1997:108b) beskriver en läs- och 

skrivhörna som ett bra inslag att ha i förskolan eftersom sådana lockar barnen till att utveckla 

sitt läsande och skrivande. Även om informanterna menar att språket utvecklas oavsett miljö 

skulle språket säkerligen utvecklas än mer om barnen, via en stimulerande och utmanande 

inomhusmiljö (Jfr SOU, 1997:108b), lockas till skrivande och läsande aktiviteter.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi som blivande lärare i förskolan har en viktig roll 

för barns språkutveckling, eftersom förskolan är en stor del av barns vardag idag. Vi kan 

genom att erbjuda ett positivt bemötande uppmuntra, inspirera och utmana barnen i sitt 

tillägnande av språket. Via såväl spontant som planerat arbete med språket, ett medvetet 

främjande av leken samt en inomhusmiljö utformad för att främja språket, kan vi redan i 

förskolan lägga grunden för en god språkutveckling hos alla barn vi möter. Dessa aspekter 

kommer vi att ta med oss i vårt kommande yrkesliv, men framför allt glädjer vi oss åt att 

språket upplevs vara väldigt inspirerande och motiverande att arbeta med. Veras formulering 

”Sen måste jag erkänna att det inte bara är barnen som tycker det är roligt… Jag ÄLSKAR att 

arbeta med språket! Man ser så fort resultat också, hur barnen verkligen utvecklas och hur 

roligt de tycker att det är med språk!”, beskriver den glädje som finns i arbetet med språket i 

förskolan. Denna glädje tror vi är det absolut viktigaste, såväl för oss förskollärare som för 

barnen.   
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8. Förslag till vidare forskning 

Under arbetets gång har vi stött på många intressanta områden som det med fördel skulle 

kunna forskas vidare kring.  

 

Ett av dessa är inomhusmiljöns betydelse för barns språkutveckling. Vilka olika sorters 

miljöer finns det? Hur ser det ut på olika förskolor, och varför? Finns det någon speciell 

utformning som visat sig främja språkutvecklingen extra mycket? Vad beror det på i sådana 

fall? Eller har miljön ingen större inverkan på hur väl barn tillägnar sig språket i förskolan? 

 

En annan aspekt som vi kommit att fundera på är samtalets betydelse för att utveckla språket. 

Sker samtal med pojkar och flickor på olika sätt? Vad innehåller samtalen med pojkar 

respektive flickor?  
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Bilaga   Intervjufrågor  

 

Syfte och frågeställningar 
 

Vårt syfte med detta arbete är att undersöka hur lärare i förskolan tänker och gör för att 

erbjuda möjligheter till barns språkliga utveckling.  

 

 Hur beskriver lärare i förskolan sin egen roll när det gäller barns språkutveckling? 

 Hur kan inomhusmiljön i förskolan ordnas för att på bästa sätt främja barns 

språkutveckling? 

 

Inledande frågor 

 Hur länge har du varit förskollärare? Trivs du i yrket? 

 Hur länge har du arbetat just på den här förskolan? Vad har du gjort tidigare? 

      

  

1. Barns språkutveckling  

 Hur tänker du? Hur gör du för att främja barns språkutveckling?  

 Hur ser du på tidig stimulans av språkutveckling? Roligt? Svårt? 

 När du tänker på en vanlig dag på er förskola; i vilka sammanhang tycker du 

att barn utvecklar språket?  

 Vad har du för tankar om lekens betydelse för barns språkutveckling? Har du 

några exempel från er förskola hur man kan tänkas nyttja lek för 

språkutveckling? 

   

2. Förskollärarens roll  

 Hur tänker du kring hur man som vuxen kan främja barns språkutveckling? 

 Hur tycker du att det är att arbeta med språket i förskolan?  

 Hur gör du för att hitta inspiration till att arbeta med språkutveckling? 

 Hur planerar ni verksamheten så att barns språkutveckling ska främjas? Ge 

exempel.  

 Hur förhåller du dig till de mål som finns kring språkutveckling i läroplanen?    

   

3.  Inomhusmiljön  

 Hur tänker du kring inomhusmiljön? Kan miljön utformas så att den främjar 

barns språkutveckling?  

 Använder ni något särskilt material på er förskola? 

 Finns det någon språkbefrämjande tanke bakom hur ni har möblerat? Har ni 

gjort något speciellt i utformningen som du har märkt haft betydelse? Ge 

exempel.  

 
 


