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Abstrakt 

 

Helen Hansen (Språkstimulering i förskola (2013) Examensarbete. Luleå tekniska universitet, 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande. Luleå, Sverige.  

Syftet med studien var att beskriva, förklara och vidga förståelsen för hur förskollärare arbetar för 

att stimulera och utmana barns språk- och kommunikationsutveckling. För att besvara syftet 

använde jag mig av tidigare forskning inom området samt nationella styrdokument. Studiens 

lärandeteori har sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. I studien genomfördes kvalitativa 

intervjuer med fem verksamma förskollärare i norra delen av Sverige. De forskningsfrågor jag 

ställde var: Hur upplever förskollärare att barnet tar till sig det språkstimulerande insatserna? samt; 

Vilka arbetsmetoder används i lärandemiljön? 

 

Resultatet av denna studie visar att förskollärarna kontinuerligt arbetar med språkstimulering i 

samförstånd med lärandemiljön, där kommunikation är ett nyckelord till lärande. Detta sker genom 

en kontinuerlig dialog mellan förskolebarn och förskollärarna. Exempel på arbetsmetoder som 

förskollärarna använde sig av var samling och vardagliga språkliga situationer. I studien framkom 

det även att de arbetsmetoder som förskollärarna använde för att skapa språkstimulerande 

situationer på förskolan var förankrade i förskolans läroplan. En av förskollärarna betonade 

betydelsen av förankring i förskolans läroplan. Utan denna ”bibel” hade förskolans verksamhet varit 

ostrukturerad. 

 

 

Nyckelord: Arbetsmetoder i lärandemiljö, Förskola, Kommunikation, Språkstimulering.  
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1 Inledning 

 

Frågorna kring ämnet språkutveckling i förskolan väcktes genom de verksamhetsbelagda 

utbildningarna samt de enstaka kurser som innehöll metoder till språkutveckling i förskolan, under 

mina studier på Luleå tekniska universitet. Dessa erfarenheter väckte ett intresse av att genomföra 

en djupare studie om hur pedagoger i förskolan upplever att barnet tar till sig av språkstimulerande 

insatser samt vilka arbetsmetoder pedagoger använder sig av för att utmana barn i språk- och 

kommunikationsutveckling. Jag har använt mig av aktuell och tidigare forskning om ämnet som 

presenteras i arbetet. Min teoretiska utgångspunkt har varit det sociokulturella perspektivet på 

lärande och utveckling, vilket innebär att lärande har med social gemenskap att göra, där språk och 

kommunikation är etablerade faktorer i läroprocessen. 

Läroplanen för förskolan, Lpfö98, rev 2010, Skolverket (2010) är ett styrdokument som visar hur 

viktig del språket är i arbetet som förskollärare, där förskolans läroplan genomsyrar verksamheten 

genom olika mål och riktliner samt barns rättigheter. Lpfö 98 (2010) är till för att använda som 

riktlinje när personalen på förskolan planerar sin verksamhet. Språket är ett av de viktigaste 

redskapen för all inlärning och bör därför spela en stor roll i det pedagogiska arbetet kring barnet.  

Några begrepp som förekommer i studien: Begreppet förhållningssätt innefattar vad pedagoger gör 

och tänker i den pedagogiska miljön på förskolan, deras lyhördhet och anpassningsbarhet till 

barnets behov. Den miljö barnet vistas i under den pedagogiska verksamheten kallas lärandemiljö 

och med språkstimulering menas att barnet deltar i en språkmiljö som inspirerar och skapar 

meningsfulla sammanhang för att kunna erövra tal- och kommunikationsspråket (Skolverket, 2010). 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor  

 

Syftet med denna studie är att beskriva, förklara och vidga förståelsen för hur förskollärare arbetar 

för att stimulera och utmana barns språk- och kommunikationsutveckling. 

 

1. Hur upplever förskollärare att barnet tar till sig det språkstimulerande insatserna? 

 

2. Vilka arbetsmetoder används i lärandemiljön? 

 

1.2 Avgränsningar 

 

Denna studie beskriver kort hur förskollärare upplever att barn tar till sig språkstimulerade insatser i 

förskolan samt vilka arbetsmetoder som används. Studien kommer att utgå från tidigare forskning 

om barns språkutveckling, samt hur fem förskollärare upplever att Lpfö98 (Skolverket, 2010) 

genomsyrar verksamheten på förskolor.  Studien genomfördes i fem förskolor i tre olika städer i 

norra delen av Sverige. På dessa förskolor intervjuades fem förskollärare genom kvalitativa 

intervjuer. 
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2 Bakgrund 

 

I bakgrunden belyses styrdokument som styr förskolans verksamhet. Genomgången av tidigare 

forskning inom området baseras i huvudsak på sociokulturellt perspektiv. Pedagogers beskrivning 

av lärandemiljön på den berörda förskolan, sin egen roll och de arbetsmetoder som används för att 

stimulera barnets språkliga och kommunikativa utveckling belyses i detta avsnitt.  

 

2.1 Skolans formuleringar och styrdokument för förskolan  

 

I detta avsnitt beskrivs hur FN’s Barnkonvention (Unicef 2009), Lpfö98 (Skolverket, 2010) och 

Skollagen (2010:800) integreras med varandra för att belysa barns rättigheter, samt hur dess åsikter 

ska respekteras i samhället. 

FN’s Barnkonvention (Unicef 2009) redogör för barns rättigheter i 54 artiklar. I artiklarna 13- 18 i 

FN’s Barnkonvention beskrivs det att barn har rätt till att yttra sig fritt. Det innebär att barn ska 

känna sig fria till att uttrycka sig på det sätt som passar dem bäst, till exempel i talspråk. Här 

beskrivs även att barnets utveckling och fostran är ett kollektivt ansvar som föräldrarna ska bära för 

att ge det enskilda barnet maximal trygghet. Barnet ska ha första prioritet.  

Enligt Skolverket (2010) innehåller riksdagens beslut skollagens grundläggande stadgar och 

föreskrifter om skolväsendet. Skollagen innehåller bestämmelser om skolväsendet, det innefattar 

olika skolreformer, några exempel är; förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola med flera. 

I kapitel 8 beskrivs förskolans allmänna bestämmelser som enhet och vilka lagar och förordningar 

som kan förekomma i förskolans verksamhet. Lärande och social gemenskap ska bilda en trygghet 

på förskolan för barn. Även Lpfö98 (Skolverket, 2010) har en värdegrund som ska ta hänsyn till att 

barnet ska ha det bra och känna sig trygg på dess förskola.  

Vidare beskriver Lpfö98 (Skolverket, 2010) att målsättningen för den pedagogiska verksamheten 

baseras på styrdokumentens innehåll och kan variera från förskola till förskola. Det ska även finnas 

vuxen och egenstyrd verksamhet för barnet så att det kan få stimuli till språk- och 

kommunikationsutveckling. Lärande och språk hänger oskiljaktigt ihop. Barns nyfikenhet och 

språkutveckling ska betonas i förskolans verksamhet. Varje barn har olika förutsättningar och 

behov. Barn ska erbjudas möjligheter till att ta egna initiativ i den kulturella och sociala miljö de 

vistas i. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande där den pedagogiska verksamheten 

ska vara trygg, rolig och upplysande. Verksamheten ska erbjuda barnet en rättfärdig pedagogisk 

verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en plattform som alla barn ska ta del av. 

Förskolans uppdrag enligt Lpfö98 (Skolverket, 2010) är att låta förskolan vara en social och 

kulturell mötesplats som kan förbereda och stärka barnet för ett liv i ett mer internationaliserat 

samhälle. Går det då att visa på det sociokulturella perspektivet på lärande i läroplanen? Studien 

kommer att fokusera på tre aspekter: tyngdpunkten är lärande i sociala situationer, språklig 

kommunikation och samtal som inlärnings- och arbetsform. Både Lpfö98 (Skolverket, 2010) och 
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Skolverket (2010) beskriver pedagogiska verksamheterna som en social och kulturell mötesplats, 

därför är kommunikation en central del i det hela. 

2.2 Pedagogens roll i förskolan 

 

Johansson (2003) anser att lyhördhet liksom en positiv atmosfär är viktiga för att barnet ska 

motiveras till initiativtagande i verksamheten på förskolan. Om pedagogen lägger stor vikt vid att 

lyssna på barnet och förstå vad det menar fångas barnets egna intressen upp. Pedagogen får i och 

med detta ta del av de erfarenheter barnet själv vill uttrycka. Andra exempel som Johansson (2003) 

beskriver är en samspelande atmosfär där pedagogen har en generös attityd mot barnet, detta för att 

locka fram det som får barnet att fångas av ett ämne. Johansson anser att det är viktigt att 

pedagogen ser till varje barns behov. Pedagogen försöker förstå barnet och vad som är viktigt för 

varje enskilt barn.  

Johansson menar vidare att pedagogen genom detta känner en gemenskap och därför riktar större 

fokus på barnet. Det påverkar den psykiska samt den fysiska närvaron i det barnet gör, exempelvis 

om pedagogen har ögonkontakt samt är nära i kroppshållning och interaktion. Det är även viktigt att 

pedagogen visar glädje inför samtalet då barnet, i mötet mellan dem, känner att det blir förstått på 

sina egna villkor. Vidare belyser Johansson (2003) att vissa avsnitt i läroplanstexterna kan uppfattas 

som delar av ett pedagogiskt klimat där det tydliggörs att det är verksamheten som ska stödja barns 

nyfikenhet, glädje och tillit till sig själv och till andra.  

Eriksen Hagtvet (2004) betonar betydelsen av att det är pedagogens uppgift att vägleda barnet och 

att verksamheten i förskolan ska vara meningsfull. Ett tillvägagångssätt kan vara att arbeta i 

temaform där syftet uppnås genom dialog, handling, tänkande och reflektion. Barnet ska få tillägna 

sig kulturens normer, förhållningssätt och kunskaper. För att detta ska ske bör pedagogen ta reda på 

barnets individuella utvecklingsnivå och intresse. Läroplanens mål förutsätter att verksamheten är 

välplanerad och barnet ska få möjlighet till utveckling av sin kompetens genom delaktighet och 

motivation. 

Lpfö98 (Skolverket, 2010) beskriver att värdegrunden i verksamheten ska utrycka ett etiskt 

förhållningsätt där hänsynstagande och omvårdnad ska synliggöras och lyftas fram i verksamheten. 

De vuxnas förhållningssätt påverkar barns respekt och förståelse för de skyldigheter och rättigheter 

som råder i samhällets demokrati. Skolverket lyfter därigenom fram att vuxna förebilder är viktiga. 

Pedagogen ska ansvara för att stimulera och utmana barns språk- och kommunikationsutveckling. 

Johansson (2003) menar att barnsyn är hur vuxna uppfattar, bemöter och förhåller sig till barnet 

som person. Barn är medmänniskor som har behov av att känna sig förstådda och bli bemötta på ett 

kärleksfullt sätt. Barn är meningsskapande personligheter med olika behov, intressen och 

önskningar. Det gäller att respektera detta. Om pedagogen har denna syn på barnet medför det att 

verksamheten anpassas till barnets intentioner, erfarenheter, behov och intressen. Pedagogen förstår 

då barnets egna upplever och försöker sätta sig in i hur barnet förstår sin egen omvärld.  

Johansson (2003) beskriver i sin artikel att pedagogen ska få tillträde till barnets livsvärld. Att visa 

en öppenhet till barnets agerande, att inte bli dömande gentemot barnet, leder till att samtalet med 

barnet kan ske på barnets villkor och på dess individuella nivå.  Johansson (2003) påpekar också att 

vi vuxna ska kompromissa med barn, för att det är ett sätt att förstå och låta barnets perspektiv 
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komma till uttryck. Det är, enligt honom, ett sätt att möta barnet utan att följa barnets intentioner 

fullt ut. Han anser vidare att vuxna kan resonera med barnet utan att vara för tydliga mot barnets 

vilja. Istället samtalar och lyssnar de på varandra och försöker komma överens tillsammans.  

Fast (2007) framhäver också hur viktigt det är att tala med barnet. Han anser att det är ett naturligt 

inslag i dess utveckling men att det även kan innebära risker där pedagogen kan göra misstag i sin 

dialog med barnet. Om förskolläraren tar sig tid att verkligen lyssna på barnet och vad det har att 

berätta stärker man barnets förmåga att våga prata. Vuxna ska vara föredömen och visa barnen hur 

en god lyssnare agerar. Även Johansson (2003) håller med i det resonemang som Fast för, om att 

samtalet med barnet i vardagen är av betydelse. Det krävs ett ständigt arbete mellan barnet och den 

vuxne. Det förhållningsätt pedagogen har gentemot barnet har stor betydelse för att skapa 

kommunikationsprocesser som pedagogen sedan uppfattar och systematiskt utnyttjar i 

sammanhangen.  

Nordin-Hultman (2004) påpekar att varje planerad aktivitet, inslag i verksamheten och 

omsorgssyssla, liksom arrangemang som ordnas i miljön, ska vara en vägvisning till den kunskap 

som barnet har behov av i dess egen utveckling. Vidare anser Nordin-Hultman (2004) att 

förhållningssätt inte bara behöver betyda pedagogens förhållningssätt, utan även vad den fysiska 

miljön och materialet ger för uttryck.  

2.2.1 Lärandemiljön 

 

Lpfö98 (Skolverket, 2010) belyser hur förskolan ska nå det mål som styrdokumentet föreskriver i 

den pedagogiska verksamheten, varhelst den anordnas. Barnets egna behov, förutsättningar, trivsel, 

utveckling, säkerhet och lärande ska hjälpa till att utforma arbetet i förskolan. Det innebär att 

verksamheten inte kan utformas likadant överallt och att resurser inte kan fördelas lika. Barnets 

förutsättningar och behov ska genomsyra arbetet i förskolan.  

Nordin Hultman (2004) anser att miljön är så pass viktig att barnet inte enbart formas av 

omgivningen utan även av miljön. Den omgivning barnet vistas i formar dess erfarenheter och 

personliga drag. I miljön anpassar sig barnet till nya situationer i relation till de hinder, möjligheter 

och normer som olika aktiviteter och miljöer utgör. Miljön och omgivningen ska bilda en enhet som 

tillgodoser barnets möjligheter i framtiden. 

Nordin-Hultman (2004) gjorde en studie i engelska och svenska förskolor som visade att den 

pedagogiska miljön kan utformas på många olika sätt och därmed kan sända ut många olika 

budskap. En central del som studien visade på är utformandet av material och miljö. Det finns ett 

kulturellt mönster för hur en förskola är inredd när det gäller Sverige och även hur dagsschemat kan 

se ut och planeras. Detta mönster behöver inte vara planerade och genomtänkta utan kan snarare ara 

tillvägagångssätt som är tagna för givet. Vidare beskriver Nordin Hultman (2004) att hon blev 

överraskad då hon såg att engelska förskolors miljöer förmedlade andra budskap än svenska 

förskolor. Det handlade om skillnader gällande vilka aktiviteter eleven kan utföra samt hur eleven 

förväntas uppträda där. Hon menar vidare att den pedagogiska miljön kan utformas och byggas upp 

på många olika sätt. De pedagogiska miljöerna vi skapar för barnet säger något om vad barnet är 

och bör vara och det gör att vi uppfattar individen efter det. Genom de miljöer som barnet befinner 

sig i kan det uppfattas på olika sätt och den egna förståelsen kan bli olika beroende på vad 

lärandemiljön erbjuder dem.  
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Svensson (2005) anser att barnets språkutveckling och dess språkliga medvetenhet till stor del beror 

på hur lärandemiljön ser ut. Det är där, i den miljö som pedagoger och föräldrar utvecklar 

tillsammans, som barnet utvecklar sitt språk i den pedagogiska verksamheten. 

De dagliga rutiner som förskolan har i verksamheten och i skapandet av en bra lärandemiljö för 

barnet motiverar till en positiv känslomässig inställning och lärandet sker i barnets egen takt. Lindö 

(2009) vill belysa hur viktigt det är att pedagoger och förskolechefer har kunskap om hur en god 

och berikande lärandemiljö skapas och hur avgörande språkstimulansen är för barnets möjligheter 

till utveckling och lärande. Pedagogen ska stödja barnet med hjälp av språket för att utveckla 

begrepp, så att barnet till exempel kan få möjlighet att uttrycka sig på olika sätt i den språkliga 

miljön. 

Nordin Hultman (2004) betonar vikten av det pedagogiska materialet som inspirationskälla för 

barnet i den pedagogiska verksamheten. Antingen kan materialet utgöra lärandemöjligheter eller 

också skapa en brist på lärandemöjligheter. Nordin Hultman (2004) belyser vidare hur intressanta 

aktiviteter kan konstrueras genom att anpassa lärandemiljön. Aktivitetens innehåll och material som 

finns i lärandemiljön bör vara givande och lärande på förskolan.  

Lindö (2009) beskriver att pedagogens förhållningssätt till andra samt barnets samspel med miljön 

är något som pedagogen ständigt behöver reflektera över. Ett samspel där relationer mellan 

pedagoger och förskolebarn, mellan förskolebarn och det pedagogiska rummet bör beaktas för att 

skapa en rik miljö för fostran och lärande. Dialog och kommunikation ska genomsyra 

verksamheten. Pedagogerna måste komma ihåg att först och främst stimulera till lärande men även 

till att barnet får utrymme till enskilt tankearbete.  

Svensson (2005) skriver att barnet behöver någon vuxen att föra en dialog med, en som lyssnar och 

ställer frågor och för samtalet vidare. Språket ska vara någonting roligt att leka med, det har alltså 

ingen betydelse vart barnet befinner sig språkligt eftersom detta ska ske i barnets egen takt. 

Dialogen kommer i och med leken att bli intressant och utmanande där goda lärandetillfällen ges, 

detta eftersom barn är nyfikna på språket. Lindö (2009) menar att det är viktigt att pedagoger blir 

medvetna om att de har tillgång till att placera böcker i lärandemiljön ur ett barnvänligt perspektiv 

så alla barn når böckerna. Vidare nämner Lindö att pedagogen ska ha god kontakt med lokala 

bibliotek där barnet kan ha en fri tillgång till att låna böcker när de vill.  

2.2.2 Kommunikation och språk 

 

Lindö (2002) beskriver att språkutvecklingen börjar redan vid spädbarnsåldern hos barnet genom 

dess joller. Barnet använder hela sin kropp för att kommunicera med omvärlden. Grunden till 

barnets språkliga utveckling läggs tidigt och samspelet mellan barnet och föräldrarna är oerhört 

viktigt för barnets utveckling av språket. Föräldrarnas roll är att tolka barnets signaler och stötta 

barnets i dess språkliga utveckling. Denna utveckling är avgörande för barnets identitetsutveckling. 

Eriksen Hagtvet (2004) beskrev begreppet kommunikation som ett sätt att göra någonting 

tillsammans. Kommunikation sker inte genom slumpmässigt valda ord utan är beroende av vad som 

är syftet är med dialogen. Om en talare har ett budskap och uttrycker sig med ord skapas det en 

kommunikation och då är det lättare att förstå vad talaren har för avsikt med samtalet. 
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Eriksen Hagtvet (2004) anser att när barn lär sig sina första ickespråkliga ord sker det en kontakt 

mellan barnet och omgivningen. Det är en viktig källa till det kommande talspråkliga sättet att 

kommunicera med ord. Under barnets första år gör barnet gester, ljud och olika ansiktsuttryck för 

att kommunicera. Detta övergår senare till enstaka ord och meningar. Det viktigaste medlet för att 

kunna nå varandra och uttrycka det som sker i världen är genom ord. Lindö (2002) menar att vi 

drivs fram av vårt behov att kommunicera och att använda olika verbala och visuella uttrycksformer 

av språk. Omedvetet kommunicerar vi vuxna ofta med barnet genom att sjunga på vokalerna och 

leka med språket samt variera oss på olika sätt. Syftet med detta är att hjälpa barnen att kunna förstå 

och koda av språket. 

När barn lär sig det talade språket sker det i samspel där språk och handling är viktiga funktioner för 

att skapa ett sammanhang. När barnet befinner sig mellan två till fem års ålder har det en genuin 

förmåga att ta till sig språkets grammatik, enligt Lindö (2002). Även Tornéus (2000) anser att barn 

behöver ett nära samspel och mångsidig kommunikation med andra barn och vuxna för att kunna 

utvecklas.   

Lindö (2002) anser att spädbarn har en god förmåga att kunna förstå och läsa av kroppsspråk, 

ansiktsuttryck och det tonläge vi använder. Om föräldrarna verkar oengagerade i barnet kan det 

påverka barnets sociala relationer. Den språkliga variationen barnet får av all kommunikation med 

mamma, pappa, syskon och övriga gör det möjligt för barnet att uppfatta och särskilja varierande 

röststyrka och tonläge för att förstå olikheter i språkets struktur. Tornéus (2000) framhäver vikten 

av att om man ska använda sig av språket som ett kommunikationsmedel måste man lära sig att 

distansera sig till kommunikation och språksituationer. Som exempel anges att kunna förstå om ett 

uttalande är begripligt eller simpelt. Enligt Lpfö98 (Skolverket, 2010) är det förskolans uppdrag att 

se till att varje barn stimuleras till att ta initiativ så att dess sociala och kommunikativa bildning och 

färdigheter utvecklas.  

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att språket inte bara är ett uttryck för 

tänkande, utan att det är hur man använder språket som är avgörande för hur man tänker. De anser 

vidare att barnet ska ges tid att tänka och reflektera över sina egna tankar så att det kan uttrycka sig 

visuellt och verbalt. Tänkandet är något som ska uppstå och det skapar möjligheter till uttryck 

genom tal, bild och gester. Barnet måste få utrymme att låta sina tankar flöda och ta initiativ till 

kommunikation. Egna erfarenheter och sätt att uppleva sin omvärld ser väldigt olika ut och varje 

enskild individ löser och förstår uppgifter på olika sätt. Därför är det viktigt att man som pedagog 

ger barnet verktyg så att det själv kan förstå sitt kunnande, oavsett ålder och individuell utveckling. 

2.2.3 Språklig medvetenhet 

 

Enligt Lpfö98 (Skolverket, 2010) ska förskolläraren, tillsammans med arbetslaget, utmana och 

stimulera barnet till språk- och kommunikationsutveckling. Det är förskolans uppdrag att utmana 

och uppmuntra det enskilda förskolebarnets nyfikenhet kring språket samt sträva efter att låta barnet 

utveckla sin förmåga att leka med ord, uttrycka tankar, argumentera, ställa frågor och kommunicera 

med andra.  

Fast (2008) menar att barnets språk- och kommunikationsutveckling startar i det vardagliga livet i 

samspel med andra människor som finns i barnets omgivning, långt innan barnet har upptäckt 

språket själva.  
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Vägarna in i språket ser olika ut beroende på den enskilda individen och dess sociala och kulturella 

miljö. Det är därför viktigt att barnet erbjuds en variation av material som gör att barnet får möta ett 

rikt urval av olika texter och bilder i förskolan. Detta kan vara ett första steg för att bli medveten om 

talspråket. Svensson (2005) anser att språket är någonting som börjar från det vi föds och utvecklas 

under hela vårt liv. Språket gör att man kan kommunicera med varandra och är en viktig källa för 

att sprida glädje i vårt liv. Enligt Eriksen Hagtvet (2004) kan barn i yngre åldrar låtsas ”läsa” böcker 

och hitta på egna sagor som är karaktäristiska för skriftspråket, detta ska stimulera den språkliga 

medvetenheten. Fast (2007) menar att barn ofta upptäcker detaljer i bilderna och därigenom hjälper 

det till att skapa en visuell uppmärksamhet som är en av nycklarna till språklig medvetenhet.  

När barnet möter symboler och egennamn är det viktigt att personerna i dess omgivning ger 

bekräftelse och uppmuntring så barnet kan fortsätta göra tolkningsförsök. Vidare beskriver Fast 

(2007) att det är när barnet sedan börjar jämföra bokstäver och ord med varandra som det 

konstrueras en fonologisk medvetenhet. Detta är en viktig del för en fortsatt förståelse av 

förhållandet mellan ljuden i språket och det skrivna symbolerna som symboliserar dessa ljud. Det 

finns ingen speciell ålder för barnet att börja läsa utan det kan ske när som helst och var som helst. 

Läsandet behöver inte heller ske genom läsning i böcker utan det kan ske vid andra tillfällen där 

barnet ser symboler, texter och bilder. Det som får barnet att börja läsa och skriva är genom dess 

eget intresse och nyfikenhet, barnet kan själv se sig som skrivkunnig långt innan det uppfattar sig 

själv som läsare. 

I en studie som Svensson (1993) gjort framgår det att olika språklekar så som fingerlekar, ramsor, 

sånger och ritsagor visar sig populära och bidrar till en positiv uppskattad aktivitet, där barnet både i 

dess hemmiljö och på förskola var motiverade till att genomföra och utöva dessa språklekar. 

Exempel på dessa lekar kan vara ”ett skepp kommer lastat” och användning av olika 

musikinstrument. Det finns ett samband mellan barnets språkliga medvetenhet och talspråk. Barnet 

riktar systematiskt uppmärksamhet till att lära sig läsa om intresset för skriftspråket finns. 

Lindö (2002) menar att barnet kan erövra språket i sampel med andra i sin omgivning om 

situationen känns meningsfull och inramas av ett funktionellt sammanhang. Det som krävs för detta 

är en trygg och språkstimulerande miljö där barnet kan inspireras till att samspela med 

omgivningen. För att barnet ska lära sig samtala måste det förstå och reflektera över språkets 

betydelse och dess funktioner. Förskollärare brukar av tradition stimulera barnets språk med sagor, 

sånger och ramsor. Även Svensson (2005) menar att det är viktigt att läsa för barnet, lära barnet att 

lyssna efter olika ljud i ord samt att uppmuntra lekskrivande och lekläsande.  

2.2.4 Fonologisk medvetenhet 

 

Svensson (1993) anser att fonologisk medvetenhet kan byggas upp genom språkliga övningar som 

att lyssna efter ljud i ord, utelämna eller lägga till ljud i ord, men även klappa sig till stavelser i ord. 

Syftet med dessa språkliga övningar samt allmänna aktiviteter i vardagen ökar ordförrådet som 

därmed senare utvecklas till språklig medvetenhet.  
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Även Lindö (2002) vill belysa fonologisk medvetenhet i språkligt lärande och hon menar att det 

innebär att barnet ska kunna utskilja enskilda ljud. Liberg (2006) poängterar också att de primära 

faktorerna för en positiv språk - och kommunikationsutveckling är att barnet har en fonologisk 

medvetenhet och är van vid att utmanas i den pedagogiska verksamheten. De ord barnet brukar lära 

sig först är sitt eget samt de nära anhörigas namn, men detta kan ske på olika sätt. En del barn bryter 

ner orden i minsta beståndsdelar för att sedan sätta ihop dem i ett sammanhang för att sedan till slut 

med hjälp av ljudning ”knäcka” läskoden. Andra ser helheten i orden och verkar utan större 

ansträngning knäcka läskoden genom att använda ljudningsmetoden - fonem på sitt eget sätt. 

Fast (2007) menar att det alfabetiska systemet ska läras in under ett visst system så att det kan 

användas utan att själva tolkningen av symbolerna kräver en större uppmärksamhet. Även Frost 

(2002) nämner att en viktig insikt för att kunna ta steget in i fonologisk medvetenhet är att vara 

medveten om språkljuden, både genom att utöva det praktiskt liksom teoretiskt. Engstrand (2004) 

belyser att teoretiska fonem handlar om hur språksystemet i människornas språk används och 

fungerar, det vill säga hur språkljuden produceras, uppbyggs men också hur de kan förändras.  

Frost (2002) gjorde en studie i vilken han påpekar att barnets förmåga att lära sig barnramsor i 

treårsåldern kan förutsäga hur barnet kommer att läsa när det uppnått cirka sex års ålder. Hans 

resultat i denna forskning visade på att barn vid fyra och ett halvt års ålder hade lättast att förstå 

rimord med hjälp av bilder. Denna grupp var även de som senare hade lättast att lära sig läsa vid sex 

års ålder. Där såg han samma tendens vid båda tidpunkterna: de barn som kunde uppfatta fonem var 

också de barn som lärde sig läsa när de var drygt sex år. Det slutgiltiga resultatet i denna studie var 

att det fanns ett tydligt samband mellan rimfärdighet, barnramsor och fonemmedvetenhet. Dessa 

färdigheter tillsammans gav en bra grund för språklig utveckling. 

2.2.5 Teoretiskt perspektiv 

 

Jag har valt att beskriva, förklara och vidga förståelsen för hur förskollärare arbetar för att stimulera 

och utmana barns språk- och kommunikationsutveckling i relation till tidigare forskning, särskilt ur 

sociokulturella perspektiv med paralleller dragna till Lpfö98 (Skolverket, 2010). 

2.2.6 Lärandeteorier ur sociokulturellt perspektiv 

 

Dysthe (2003) anser att synen på lärande ur ett sociokulturellt perspektiv bygger på att kunskap 

konstrueras genom samarbete och interaktion. Vidare menar Dysthe att synen på lärande genom ett 

sociokulturellt perspektiv bygger på att kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och inte 

primärt genom individuella processer. Interaktion och samarbete är helt avgörande för lärande. Att 

delta i en social praktik där lärande äger rum är därför väsentligt ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Det sociokulturella perspektivet enligt Dysthe (2003) visar på att lärandet som utgår från dialog och 

kommunikation i samhället bygger på en social förutsättning samt utifrån hur individen förhåller sig 

till samhället genom interaktion med andra. 

Även Lpfö98 (Skolverket, 2010) beskriver förskolan som en träffpunkt där kulturella och sociala 

sammanhang kopplas samman till en helhet som barnet ska känna sig delaktig i. 
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Säljö (2000) anser att grunden till människans tänkande i det sociokulturella perspektivet på lärande 

är att språket är ett redskap till kommunikationen mellan människor och deras inre tanke i 

kommunikationen med dem själva. Sättet att hantera situationer samt att tänka, har sitt ursprung i 

samspelet med andra människor. De olika tänkande och handlande sätt människor tar till sig av 

kommunikation med andra individer och som senare i framtiden kommer att använda sig av, är i 

sociokulturell bemärkelse en resurs för att kunna hantera framtida situationer.  

Lindö (2009) beskriver att det centrala i det sociokulturella perspektivet är vuxenstödet för lärande. 

Det ska finnas språkliga stödstrukturer i samspelet mellan pedagogen och barnet som pedagogen 

skapar för att utmana barnet till språkligt lärande. Det bör även finnas en vardaglig dialog emellan 

barn för att främja det språkliga lärandet. Även Hundeide (2006) beskriver det sociokulturella 

perspektivet och menar att barn föds in i en social värld som är utformad via kulturella och sociala 

processer. När barnet föds finns det förväntningar på barnet och dess framtid. Förväntningarna ser 

olika ut beroende på vilken kultur det växer upp i. Det är dessa sociala och kulturella grunder som 

styr och utgör ett mönster för hur barns utveckling kan ske. Generationer bakåt i tiden kan 

konstruera ett barns uppfostran idag. Detta kallas för den ”dolda uppfostran” som bidrar till att man 

skapar kunskaper, färdigheter, värderingar och åsikter som skiljer sig från varandra beroende på 

uppväxtmiljö. Barn får olika uppfostran, ”bildning” och olika ideal. Barn får olika syn på sig själva, 

på andra och på sina möjligheter.  

3 Metod 

 

En vetenskaplig metod är ett sätt med vilken en företeelse kan studeras. Metoden konstrueras så att 

så goda möjligheter som möjligt ges för att studera företeelsen. Den lärandeteori jag valt att 

använda mig av för att betrakta och analysera resultatet är ur sociokulturellt perspektiv i relation till 

Lpfö 98 (Skolverket 2010) som genomsyrar verksamheten på förskolan. 

Utifrån det syfte och de frågeställningar som studien grundar sig på söker jag svar på mina frågor 

genom kvalitativ intervjumetod. Patel och Davidson (2003) betonar och belyser hur forskare ska 

förbereda sig genom att sätta sig in i tidigare forskning inom området. 

3.1 Kvalitativ intervju 

 

Studien utförs genom kvalitativa intervjustudier. Kvale och Brinkmann (2009) samt Patel och 

Davidson (2003) beskriver kvalitativa intervjuer som ett sätt att förstå den intervjuades omvärld.  

Kvale och Brinkmann (2009) anser att dialogen hjälper oss att få kunskap, upplevelser och 

erfarenheter i interaktion med andra och att vi genom detta får ta del av någon annans livsvärld. De 

menar att forskningsintervjun liknar ett professionellt samtal som bygger på vardagslivets dialoger. 

Kunskap konstrueras i intervjun när det sker en interaktion mellan intervjuaren och den som blir 

intervjuad. Det är forskaren som styr situationen, introducerar ämnet för intervjun för att senare 

kritiskt granska svaren på forskningsfrågorna.  
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Vidare benämner Kvale och Brinkmann (2009) att det centrala i den kvalitativa intervjun är att 

förstå vad den intervjuade säger. Den som intervjuar ska vara kritiskt medveten om att antaganden 

och hypoteser under intervjun kan påverka resultatet. Målet med intervjun är att vara fokuserad och 

ta hänsyn till den intervjuade samt vara fri från tolkningar och handlingar. Intervjun syftar till att ta 

reda på specifika händelser. Man ska också vara medveten om att den intervjuades svar kan ändras 

och vara mångtydliga. En intervju är ett samspel mellan den intervjuade och intervjuaren som 

bygger på ett utbyte av synpunkter. De två aktörerna samtalar om ett gemensamt ämne som kan 

skapa ett positivt bemötande för den intervjuade.  

Svenning (2003) anser att man ska låta frågeställningen avgöra metodvalet för att få veta vilken 

metod som är lämplig för den tänkta studien. Enligt Svenning (2003) är syftet med den kvalitativa 

studien att ha ett kreativt och varierat arbete för analys. Analysen är en del av studien och om 

forskaren vill ha svar på något speciellt krävs det att intervjuaren förhåller sig på ett kritiskt sätt. Det 

skapas genom att forskaren är lyhörd och iakttar den intervjuades svar och reflektioner kring 

intervjufrågorna. 

Enligt Trost (2008) innebär en kvalitativ intervjustudie att forskaren ställer raka och enkla frågor 

och får innehållsrika och komplexa svar i intervjun. Jag valde att upprätta en intervjuguide för att 

skapa en inramning av intervjufrågorna i studien och på så sätt skapa en trygg miljö för den 

intervjuade. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ger det en överblick över de områden som det ska 

formuleras frågor om. Intervjuguidens frågor har för avsikt att ordnas och tas hänsyn till i de 

kategorier som berörs. I intervjuguiden anges de ämnen som avses som objekt för studien. Min 

intervjuguide finns i bilaga 1. Den visar hur intervjuguiden utformades och också hur mina 

intervjufrågor bearbetades.  

3.2 Urval  

 

Urvalet av förskolor genomfördes genom att slumpvis ringa upp sju förskolor i tre kommuner i 

Norrbottens län. Fem aktiva pedagoger deltog frivilligt i studien. Fyra av fem personer är kvinnor 

och fiktiva namn används i resultatet. Personerna i studien kallas för Eva, Jan, Moa, Vera och Lisa. 

Två av förskolorna svarade inte vid uppringning. De pedagoger som blev intervjuade var av en 

slump verksamma förskollärare. Inledningsvis förklarades anledningen och syftet med studien; att 

beskriva, förklara och vidga förståelsen för hur förskollärare arbetar för att stimulera och utmana 

barns språk- och kommunikationsutveckling. 

 

Trost (2008) anser att ju fler intervjuobjekt man använder sig av i studien desto mer generellt kan 

resultatet och analysen bli och säkrar därigenom till viss del kvaliteten i studien. Det antal intervjuer 

som forskaren gör för att kunna nå studiens syfte är inte uteslutande den enda faktorn för att säkra 

kvaliteten i studien. Att forskaren får svar på sina forskningsfrågor är också en framgångsfaktor för 

kvaliteten. Jag bedömde att fem pedagoger kunde ge mig tillräcklig information till den empiriska 

delen av studien att så studiens syfte skulle bli besvarat.  
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Här nedan är en presentation av samtliga fem pedagoger. 

 

 

 

 

 

 

Figuren visar en översikt över de fem pedagoger som deltagit i min studie. Här förklaras vilken utbildning 

samtliga pedagoger har samt hur länge respektive pedagog varit verksam i förskolans verksamhet. 

 

 

3.3 Etiska hänsynstaganden 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra forskningsetiska principer att förhålla sig till när man 

ska söka empiri. Enligt informationskravet informerade jag samtliga pedagoger om mitt syfte med 

denna studie. Eftersom mina intervjupersoner var vuxna behövdes inget samtyckeskrav med 

eventuella vårdnadshavare av barn på förskolan men däremot fick alla medverkande pedagoger 

själva välja om dem ville medverka eller inte. Jag informerade alla pedagoger redan vid första 

telefonkontakten att dem när som helst under intervjun kunde avstå från medverkan.  

Enligt konfidentialitetskravet valde jag att avidentifiera varje enskild pedagog och samtliga hade fått 

information om att intervjuerna var helt frivilliga och att inga namn kommer att offentliggöras. Jag 

informerade även om att den information jag hade spelat in skulle raderas efter transkriberingen. 

Enligt nyttjandekravet informerade jag varje pedagog att endast jag som forskare har tillgång till 

materialet och att det inte ska användas på annat sätt än till den här studien. Jag informerade att dem 

hade rätt att dra sig ur eller tacka nej till intervjun. I enighet med Vetenskapsrådet (2002) 

poängterade jag även att dess anonymitet var säkrad för utomstående. Även Patel och Davidson 

(2003) betonar vikten av att den enskilda individens integritet säkerställs så att ingen enskild individ 

ska kunna identifieras eller att uppgifter lämnas till utomstående. Därför valde jag att använda 

fiktiva namn på både pedagoger och förskola för att därmed avidentifiera samtliga pedagoger. 

Om någon likafullt i den slutliga rapporten skulle känna igen förskolan eller sig själv är det 

personens ansvar att avgöra om denna koppling ska föras vidare eller inte. Efter intervjuerna med de 

fem pedagoger tackade jag dem för att de har ställt upp och medverkat i studien. 

3.4 Genomförande 

 

Jag ringde och bokade tid för att kunna träffa de pedagoger jag intervjuade och jag hade i förväg 

skickat in intervjufrågorna via e-mail, därigenom kunde samtliga pedagoger förbereda sig för 

intervjun. Jag valde alltså att ha en personlig kontakt med varje enskild pedagog så att jag kunde 

föra en dialog med dem om min information jag skickat till via e-mail det vill säga mina 

Jan 

Förskollärare 

Har arbetat 6 

år som 

förskollärare 

 

Eva 

Förskollärare 

Har arbetat 3 

år som 

förskollärare 

 

Moa 

Förskollärare 

Har arbetat 

13 år som 

förskollärare 

Vera 

Förskollärare 

Har arbetat 

19 år som 

förskollärare 

 

Lisa 

Förskollärare 

Har arbetat i 

1,5 år som 

förskollärare 
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forskningsfrågor och syfte, och därmed kunde de få en inblick av min studie. Samtliga pedagoger 

fick själva välja plats för intervjuerna, alla valde att bli intervjuade på sin arbetsplats och även här 

valde jag att förklara att inget kommer att offentligöras, enligt konfidentialitetskravet. Trost (2008) 

beskriver att det är bra att de intervjuade får välja plats och miljö som dem känner sig trygga med. 

När jag intervjuade förskollärarna ville jag att det skulle ske i form av ett samtal mellan mig och 

den intervjuade så att det utbyttes information på ett naturligt sätt. Trost (2008) menar att det är 

viktigt att förstå de intervjuade, att intervjuaren eller de intervjuade ska kunna sätta sig in i den 

andres sätt att tänka så det sker ett meningsskapande i samtalet. Jag valde att inte använda ledande 

frågor utan istället öppna frågor, för att ge intervjupersonen ett brett svarsutrymme på varje 

intervjufråga. Jag ville inte medvetet styra varje pedagogs intervjusvar utan istället ha som 

utgångspunkt att svaren kan ge mig värdefull kunskap inom mitt ämnesområde.  

Jag tillämpade således en ostrukturerad intervju för att lämna maximalt svarsutrymme för 

pedagogen. I en helt strukturerad intervju lämnas ytterst lite svarsutrymme enligt Patel och 

Davidson (2003). Vidare beskriver författarna att det finns två olika aspekter som bör beaktas då 

man ska samla in information. Intervjuaren ska tänka på sitt eget ansvar när frågorna ska utformas 

och vilken ordning frågorna ska ha, detta kallas standardisering. Jag använde mig av en helt 

standardiserad intervju vilket innebär samma frågor i ordningsföljd till samtliga intervjupersoner för 

att kunna jämföra och se variationer i intervjusvaren. Om jag hade valt en helt ostandardiserad 

intervju hade jag formulerat intervjufrågorna under själva intervjun, vilket inte passade syftet med 

denna studie. Jag hade formulerat följdfrågor som jag ansåg mig ha användning av för att stödja 

samtalet om det skulle behövas.  

Patel och Davidson (2003) menar att följdfrågorna inte ska avbryta samtalet utan kan användas för 

att förstärka eller förtydliga något svar som behöver utvecklas. Frågorna ställdes efter den ordning 

som visas i intervjuguiden (se bilaga 1) ibland ställdes följdfrågor för att tydliggöra och utveckla 

den intervjuades tankar.  Eftersom jag var intervjuaren valde jag att använda mig av diktafon under 

mina intervjuer för att senare kunna lyssna igenom inspelningarna i lugn och ro. Jag bedömde att 

det skulle vara lättare för mig att fokusera helt på den intervjuade svar när jag hade hjälp av en 

diktafon. Jag frågade de intervjuade om det går bra att spela in intervjuerna och att jag kommer att 

radera datan när jag har transkriberat materialet, jag berättade även hur lång tid intervjun kommer 

att ta. Enligt Trost (2008) är det alltid lättare att använda sig av diktafoner för att minnet kan svika 

och det som sägs på intervjun kan gå till spillo på grund utav detta.  

3.5 Datainsamling 

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) finns det olika sätt att registrera dokumentering för att senare 

göra en analys. Antingen genom sitt eget minne, med hjälp av anteckningar eller med 

ljudupptagning. Att använda sig av sitt eget minne och göra anteckningar kan enligt författarna 

begränsa det fria samtalsflödet genom att avbryta eller distrahera den intervjuade på något sätt. 

Genom att bara använda sitt minne kan man lätt glömma bort exakta formuleringar och den sociala 

atmosfären och fysiska närvaron i intervjusituationen kan hamna på sidan av. Därför valde jag att 

använda mig av en diktafon för att jag förlitade mig inte på att jag skulle komma ihåg allt som sades 

och samtidigt hinna skriva anteckningar av intervjuerna. 
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Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är detta det vanligaste sättet att registrera intervjuer på. Det ger 

utrymme för både intervjuaren och den intervjuade att helt koncentrera sig på ämnet och reflektera, 

vilket underlättar ett naturligt flöde på dialogen. 

3.6 Databearbetning 

 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att transkribera något ordagrant är att transformera, det vill 

säga att man utgår från en form och omvandlar den till en annan där man utelämnar repetitioner, 

pauser och ”hummanden” till en mer läsbar dialog. Men att transkribering kan vara en känslig 

handling för att ett kommateckens placering kan förändra innebörden av texten.  

Analys- och tolkningsprocessens första steg var transkribering av intervjumaterialet som är studiens 

data för att få en helhetsbild till det kommande transkriberade materialet. I processens andra steg 

började jag tolka transkriberingen utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Det tredje steget i 

processen innebar att jag jämförde vad som överensstämmer eller inte överensstämmer mellan de 

intervjuade förskollärarna.  

Därefter började jag reflektera över studiens resultat och analys med koppling till syfte och 

forskningsfrågor. Patel och Davidson (2003) beskriver att det är praktiskt att göra en löpande analys 

när man gör en kvalitativ intervju för att upptäcka eventuella feltolkningar av frågor eller att ny och 

oväntad information upptäcks. Jag tog bort det som kändes oväsentligt och inte svarade på mina 

forskningsfrågor i det transkriberade materialet. Efter det steget i bearbetningen gjorde jag en 

sammanfattning av varje intervju. Sammanfattningarna presenteras under rubriken 

resultatredovisning. 

Även Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att en analys innebär att utskriften av en intervju delar 

upp intervjun i olika avsnitt och på så sätt är det lättare att upptäcka feltolkningar och skapa en 

struktur kring empirin, för att stärka tillförlitligheten. Vetenskaplig tolkning är då en process mellan 

det sagda och de relevanta teorierna för tolkning som är användbara inom området. Genom att följa 

de steg jag nämnde ovan så skapades en struktur kring min empiri för att lättare upptäcka 

feltolkningar för att på så sätt stärka tillförlitligheten. Därefter kopplade jag det bearbetade data till 

den teoretiska utgångspunken och den litteratur jag ansåg stämma överens med studiens syfte. 

Tolkningsförfarandet är till för att eftersträva att förstå intervjupersonen så väl som möjligt.  

3.7 Reliabilitet och validitet  

 

Patel och Davidsson (2003) beskriver att om studien genomförts på ett tillförlitligt sätt så benämner 

man det för reliabilitet. Man kan kontrollera reliabiliteten genom att ”lagra” datainsamlingen i form 

av ljudinspelningar för att försäkra sig om att innehållet i intervjuerna har uppfattats korrekt. I 

enighet med Patel och Davidsson (2003) använde jag mig av ljudinspelning via diktafon för att 

säkra och försöka öka reliabiliteten i min studie. Även Stukát (2011) menar att reliabiliteten är ett 

mätinstrument för att få fram exakt data på ett trovärdigt sätt. Begreppet validitet uttrycker 

giltigheten i studien, det vill säga att man har undersökt det man hade som syfte att undersöka. 

Giltigheten beror även på det material intervjuarna väljer att använda under intervjun. Jag använde 

en diktafon som var testad innan intervjuerna för att säkra validiteten i min studie. 
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Svenning (2003) anser att validitet är när man kopplar ihop teori med empiri. Detta har jag strävat 

efter i denna studie. Jag har strukturerat mina intervjufrågor utifrån tidigare forskning, 

styrdokument och syftet med studien. För att styrka validiteten valde jag att citera vissa delar av 

intervjusvaren i studiens resultatredovisning. 

4 Resultat 

 

I detta avsnitt redovisas resultatet från de fem pedagoger som ingick i min studie. Syftet har varit att 

beskriva, förklara och vidga förståelsen för hur förskollärare arbetar för att stimulera och utmana 

barns språk- och kommunikationsutveckling. Materialet redovisas oberoende av vilket kön eller 

ålder pedagogen har samt vilken förskola de arbetar på. I denna resultatdel menas begreppet 

samtliga förskollärare med, de fem deltagande förskollärarna i studien. När materialet 

transkriberades växte det fram fyra kategorier:  

 Förskollärares upplevelser av språkstimulerande insatser  

 Utmaningar 

 Arbetsmetoder i lärandemiljön 

 Läroplanens innebörd i förskolan 

Huvudinnehållet i kategorierna tolkas och sammanfattas. I resultatet kommer det att finnas rena 

citat från intervjuerna, där pedagogen delar med sig av egna upplevelser och erfarenheter. 

4.1 Förskollärares upplevelser av språkstimulerande insatser 

 

Genom intervjuerna visade det sig att samtliga förskollärare beskriver att det är de vardagliga 

dialogerna mellan förskolebarn, emellan barnet och den vuxne som är språkstimulerande 

situationer i verksamheten. Jag har funnit att Eva, Moa och Vera anser att samlingen är en 

knytpunkt till språkstimulerande situationer i den pedagogiska verksamheten. De ansåg att det är 

under den stunden som dem kan föra en dialog med barnet i både grupp och enskilt. Eva beskrev 

samlingen såhär:  

Det är på samlingen jag kan visa att jag är intresserad av vad barnet har att 

säga och fånga upp det i den situation som barnet befinner sig i just då, barnet 

ska känna sig trygg i den miljö det vistas i (Eva Intervju 12-11-22). 

 

Vidare uttryckte Eva liksom Vera och Jan att de har rim och ramsor och memory som hjälpmedel 

till lärandetillfällen, där barnen ska para ihop till exempel docka - klocka, boll - troll men även 

andra språkstimulerade spel på förskolan som barnet använder vardagligt. Eva förklarade att det 

kan finnas barn som inte är nämnvärt pratglada under samlingarna i samspel med andra barn och 

då fångade hon upp det barnet i en annan situation vid ett annat tillfälle mer avskilt. Där kunde 

hon föra en ömsesidig dialog med barnet, så även det barnet fick tillfälle till att uttrycka sig fritt.  
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Det är de små ögonblicken som sker i vardagen, såsom samling, vid matbordet, skötbordet och 

allmän vistelse i miljön som det sker ett språkligt lärande och det gäller att fånga den situationen 

och skapa ett språkligt lärande. Vera beskrev även att hon arbetade tematiskt och att just nu 

arbetade hon med teater och sagor, där läroplanen ingår.  Därigenom ansåg hon att hon nådde de 

mål som arbetslaget har satt upp i verksamheten. Det temaarbete som arbetslaget arbetar med nu 

inbjuder till samtal mellan varandra. Jan beskrev att barn lär sig nya saker hela tiden i den miljö de 

vistas i där det pågår ett samtal mellan två individer. Barnet frågar vad som står där (pekar på ett 

ord) och att det är han som pedagog som förklarar och ljuder ut ordet från den enskilda bokstaven 

till hela ordet.  

Jan och Lisa ansåg att det var viktigt att man pratade med barnet och låter barnet ställa frågor, för 

att sedan låta dem förklara det. Jag fann även att Moa ansåg att det gällde att vara lyhörd till den 

enskilde individen och skapa många situationer i lärandemiljön som är språkstimulerande såsom 

att använda sig av ordbilder på olika föremål i inomhusmiljön. Om ordet stol stod skrivet på en 

stol var det för att belysa ljudning och de enskilda bokstäverna i orden. 

4.1.1 Utmaning 

 

Under mina intervjuer uttryckte Eva och Lisa att dem utmanar barnet genom att låta lärandemiljön 

skapa språkstimulerande situationer, såsom vardaglig kommunikation liksom att vara närvarande 

med barnet genom att låta barnet reflektera över sitt eget lärande, visa intresse och ställa frågor. 

Lisa ansåg att man kunde locka barnet på olika sätt, genom att visa intresse och träna med barnet 

på att ljuda en bokstav eller någons namn. Även Jan ansåg att det är främst genom kommunikation 

som språkstimulerande situationer sker. Det är i miljön som barnet själv aktivt kan välja det som 

intresserar barnet. Miljön bör utformas därefter med hjälp av sagopåsar, högläsning, sånger och 

valtavlan. Jan förklarade vidare att han ansåg att man aldrig ska ”rätta” ett barn utan låta fantasin 

flöda och låta barnet förklara till punkt och lita på det som sägs. 

Han betonade att det är viktigt att låta barnet fantisera och utgå från sina egna erfarenheter utan att 

säga stopp eller rätta barnet eftersom det kan påverka barnets kommunikativa förmåga. Även Eva, 

Moa och Vera ansåg att arbetslaget ska utgå ifrån barnets egna tankar och låta barnet prata fritt 

utifrån vad de vill prata om genom en ömsesidig dialog.  Den dagliga samlingen som innehåller 

sagopåsar, ljudning och sånger ett av många sätt för att utmana barnet så det sker en språklig 

stimulans. 

 

Att försöka låta barnet tänka längre, genom att ställa öppna frågor till barnet 

och visa intresse för vad det säger, det ligger mycket på mig som pedagog att 

utmana det språkliga i vardagen för barnet (Eva. Intervju 12-11-22). 

 

I intervjun med Moa fann jag att hon är mån om att anpassa verksamheten efter barnets nivå.  Hon 

utgick ifrån det material dem har i miljön och som pedagogen själva skapar. Det leder till att det 

skapas tillfällen till språkligt lärande. Eva uttrycker i intervjun att det är av vikt att samtala med 

barnet, att vara med och ljuda olika ord och bokstäver som barnet själva visar intresse för, som till 

exempel sitt eget namn och namn på dess nära och kära. Att man som pedagog spinner vidare på det 

ord och enskild bokstav som barnet uttrycker och utmana barnet i olika språkande situationer i 

verksamheten.  
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Även Vera beskriver att hon i lärandemiljön utmanar barnet till exempel genom mungymnastik, där 

barnet gestikulerar och tränar munnens olika muskelpartier så att ord och enskilda bokstäver tränas 

framåt. Genom att ljuda ord och visa vart i munnen tungan hamnar om man säger till exempel 

bokstaven S, ansåg Vera att det kan ha betydelse för att bokstaven kommer ut med rätt uttal för alla 

barn. Det leder till språkligt lärande enligt Vera. 

4.2 Arbetsmetoder i lärandemiljön 

 

I denna studie frågade jag samtliga förskollärare om dem arbetar på något speciellt sätt för att skapa 

möjligheter till språkstimulerande situationer? Jag fann igenom mina intervjuer att fyra av fem 

använder sig av Lpfö98´s (Skolverket, 2010) mål och riktlinjer som vägledning genom det 

fortgående arbetet på förskolorna. Vera förklarade att pedagogerna i arbetslaget arbetar tematiskt 

för att nå uppsatta verksamhetsmål på förskolan och i temat. Därmed uppmuntrar det barnet till 

språkstimuli där även skriftspråket uppmuntras. Just nu arbetar arbetslaget med ”språkharen”. Vera 

förklarar att det är en hare som har tappat bort alla sina sagor och haren ber barnet om hjälp att hitta 

sagorna igen. Det sker en brevväxling mellan haren och barnet där barnet får hitta på egna sagor 

som ska ges till haren så den blir glad igen. Vera förklarar vidare att det är för barn mellan 4-6 år 

som får denna språkstimulering. De barn som har åldersgruppen 1-3 år får delta i olika språklekar 

och drama/teater tillfällen där språket belyses på ett mer lekfullt sätt. Men att de har andra 

språkstimulerande arbetssätt såsom samling, spel och annat material.  

Jan förklarar att arbetslaget arbetar utifrån det mål som finns på förskolan så att processen går 

framåt hela tiden.  Han poängterade också att det gäller att se sig själv och sitt arbetslag som unikt 

för att tro på det man arbetar med. Vidare benämnde Jan att samtliga pedagoger och förskolebarn på 

förskolan ska arbeta för att skapa en bra arbetsmiljö, där kommunikation är en viktig del av 

lärandet. Jag fann genom mina intervjuer att tre av fem använder sig av en ”valtavla”, även kallad 

”aktivitetstavla”. 

Jan beskriver ”valtavlan” som ett pedagogiskt verktyg som belyser olika områden, där barnet själv 

får välja vad som kan göras i den pedagogiska lärandemiljön i verksamheten. Det finns ord som 

beskriver aktiviteten, bilder och enskilda bokstäver som förklarar de olika val dem kan göra så som; 

konstruktion, rit och skrivhörna, vattenlabb, ateljén, pärlhörnan, dramaten och legohörnan. Tanken 

med valtavla är att belysa språket med både ord, bokstäver och tillhörande bild så att det skapas ett 

sammanhang till ett språkligt lärande. Han menar att kommunikation är det största ”verktyget” han 

använder sig av för att belysa talspråket som ett kommunikationsmedel. Även Eva förklarar att 

förskolebarnen på förskolan hon jobbar på använder sig av en så kallad ”aktivitetstavla”, hon 

beskriver i intervjun att pedagoger har tavlan för att belysa alfabetet och talspråket i de pågående 

aktiviteterna så det är synligt i verksamheten.  

4.3 Förskolans uppfattning kring läroplanens innebörd som stöd i arbetet  

 

Jag ville studera hur samtliga förskollärare anser att det är avgörande om man har Lpfö98 

(Skolverket, 2010) som ett stöd i den pedagogiska verksamheten. Anledningen till detta är för att 

det kan ge mig kunskap och förståelse till vad förskollärarna stödjer sig på för att välja de 
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arbetsmetoder som dem använder på förskolan. Min bakgrundsfråga till samtliga förskollärare var; 

Hur arbetar du för att ta Lpfö 98 som stöd i ditt arbete?  

Jan, Moa och Vera beskrev att det är viktigt att ha mål och riktlinjer som stöd och därigenom sker 

det en ständig utveckling framåt. Moa berättade att eftersom alla barn är olika och har egna 

förutsättningar för lärande så är läroplanen ett bra komplement för att få guidning av den enskilda 

individen till lärande, för alla barn har olika utvecklingsbehov. 

Eva beskrev läroplanen som hennes ”bibel” som hon alltid har som stöd i arbetet. Lisas beskrivning 

av hur hon använder läroplanen som stöd och hon ansåg att ” man aldrig kan läsa den för många 

gånger”. Hon ansåg att det finns alltid nya sätt att se på ett uppdrag och hon trodde att det utvecklar 

verksamma pedagoger otroligt mycket.  

4.4 Sammanfattning 

 

I detta stycke redovisar jag mitt resultat i relation till syftet med studien liksom forskningsfrågorna. 

Sammanfattningen baseras på mina tolkningar utifrån det material och resultat som studien lett till. 

Detta tillsammans med resultatet ska visa på vad min studie har tillfört forskningen. Förskollärarna i 

studien belyser hur situationer i lärandemiljön beror på kommunikationen med barnet i förskolan. 

Det är genom dialog och interaktion lärandet sker.  

Ur det sociokulturella perspektivet anses det sociala och kulturella lärandet ha språket som redskap i 

kommunikation med människor. Samtliga förskollärare i denna studie har samma synsätt på lärande 

situationer i förskolemiljön. Förskollärarna i min studie anser även att utmaningarna som 

förskolebarn får på förskolan är direkt riktade för att utveckla lärandemiljön. Valtavla, samlingar, 

rim och ramsor, men även den vardagliga dialogen med barnet är en stor del av hur en förskollärare 

kan utmana ett barns tankar och funderingar framåt. Vuxna bör vara förebilder för hur vårt språk 

uttrycks för barn, för barn är medveten om vad som sägs och tar till sig av det vardagliga språket i 

samspel med både barn och vuxna. De arbetsmetoder som förskollärarna förespråkar innefattar 

användandet av valtavlan, språklekar, samlingar och andra metoder som ligger till grund för Lpfö98 

(Skolverket, 2010) mål och riktlinjer för förskolans verksamhet. 

5 Diskussion  

 

Detta kapitel kommer att diskutera metod, resultat, syfte och frågeställningar. 

5.1 Metoddiskussion 

 

Denna studie är en kvalitativ studie där fem stycken förskollärare blev intervjuade.  Materialet som 

samlades in genom dessa intervjuer hade stöd av en intervjuguide och en ostrukturerad intervju 

användes för att skapa ett brett svarsutrymme. Jag anser att det var en bra metod att utföra 

intervjuerna på eftersom förskollärarna kunde följa intervjuguiden samtidigt som jag kunde ställa 

frågorna i den följd som stod i intervjuguiden. Förskollärarna hade fått intervjufrågorna i förväg 

genom e-mail så dem var förberedda på att svara på mina frågor. I kontakt med de intervjuade 

presenterade jag mig och berättade om det etiska hänsynstagandet som en forskare ska förhålla sig 

till vid insamling av empiri.  
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Jag använde mig av en diktafon samt förde lätta anteckningar som datainsamlingsmetod för att 

kunna registrera och dokumentera inför analysarbetet i studien. Kvale och Brinkmann (2009) anser 

att det är det vanligaste sättet att registrera intervjuer på, eftersom man då kan koncentrera sig på det 

ämne man har och samtidigt få ett naturligt flöde i dialogen. Transkriberingen av den insamlade 

datainformationen medförde att jag fick en god struktur i arbetet med resultatredovisningen. 

Detta medförde att det blev en tydlig metod att använda mig av. Patel och Davidsson (2003) belyser 

hur jag som forskare ska förbereda mig genom att studera tidigare forskning inom området och ha 

en teoretisk kunskap kring detta.  Min teoretiska bakgrund gav mig en medveten förståelse inom det 

område som jag valt att studera samt ett underlag till kunskap inom området. Det tillvägagångssätt 

som jag brukade som metod gjorde att jag fick en god tillförlitlighet genom den teoretiska 

förankring som låg till grund för denna forskning. De fem intervjuade förskollärarna gav mig en 

fördjupad förståelse om hur dem arbetar inom förskolans verksamhet för att skapa möjligheter till 

språk- och kommunikationsutveckling. Det inramade studiens mål.  

 

5.2 Validitet och reliabilitet  

 

Begreppet validitet handlar om studien verkligen mäter det den avser att mäta. Jag anser att jag i 

denna studie beaktat de krav som ställs för god validitet. Genom att använda mig av diktafonen 

kunde jag få exakta svar och transkriberingen av det insamlade materialet kunde sorteras och 

noggrant lyssna igenom allt så upprepningar och pauser kunde sorters bort. Kvale och Brinkmann 

(2009) anser att detta indikeras till en stark validitet som senare kan bli ett trovärdigt underlag som 

kan analyseras och resoneras kring. Jag anser att syftet har besvarats och det jag har avsett att 

studera. Tidigare forskning inom området har medverkat till att jag har tillförlitliga källor i denna 

studie.  

Begreppet reliabilitet innebär att det resultat som framkommit i en intervjustudie har skett på ett 

tillförlitligt sätt enligt Patel och Davidsson (2003). Jag använde mig av en ostrukturerad 

intervjuform vilket innebar att förskollärarna hade ett brett svarsutrymme och de hade även 

valmöjlighet att pausa och fundera på vad de skulle svara. Genom att intervjuerna hade en 

intervjuguide som guidade förskollärarna genom intervjutillfället fanns det utrymme för just detta. 

Eftersom jag hade en diktafon med mig så behövde inte förskollärarna känna sig stressade att svara 

”rätt” eller ge mig ett uttömmande svar utan de fick den tid de behövde för att få svara på 

intervjufrågorna. Det kunde medverka till att eventuella missförstånd undveks. 

Enligt Patel och Davidsson (2003) är det ett sätt att kontrollera reliabiliteten, det vill säga hur 

tillförlitliga mina intervjusvar blev. Studien visar på viss tillförlitlighet eftersom samtliga 

intervjuade var förskollärare med den kompetens som krävs för att arbeta i förskola och därför anser 

jag att studien verkligen mäter det den avser att mäta. Validiteten styrks genom detta. 

Förskollärarna hade en tydlig tanke kring den värdegrund som baseras på läroplanens styrdokument 

och riktlinjer som ska genomsyra verksamheten på förskolor. 
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5.3 Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna studie var att beskriva, förklara och vidga förståelsen för hur förskollärare arbetar 

för att stimulera och utmana barns språk- och kommunikationsutveckling. 

Resultatet från min studie visar på att förskollärare upplever att barnet tar till sig språkstimulerande 

insatser främst genom vardagliga ömsesidiga dialoger samt genom språkstimulerande situationer 

såsom samlingar, rim och ramsor, valtavla och sagopåsar. Förskollärarna i studien utmanar 

medvetet barnet genom att de reflekterar över sitt eget lärande tillsammans med barnen. 

Detta stämmer väl överrens med hur Svensson (2005) beskriver att vuxna ska finnas som stöd för 

barnet. Vidare beskriver Svensson hur språket ska vara någonting roligt att leka med. Han anser att 

det inte har någon betydelse vart barnet befinner sig språkligt utan att det viktiga är att lärandet sker 

i barnets egen takt. Detta ska följaktligen leda till att dialogen blir intressant och utmanande så att 

goda lärandetillfällen ges. Även Lindö (2009) anser att miljön i samspel med barnet och de vuxna är 

något som en pedagog bör reflektera över hela tiden i den pedagogiska verksamheten, där fostran 

och lärande skapar en rik miljö. Tornéus (2000) beskriver hur barn behöver ett nära samspel och 

mångsidig kommunikation med andra barn och vuxna människor i sin närhet för att kunna 

utvecklas språkligt.  

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) anser att barnet ska få tid att tänka och 

reflektera över sina egna tankar så att det kan uttrycka sig visuellt och verbalt. Tänkandet skapar 

möjligheter till uttryck genom tal, bild och gester. Barnet måste få utrymme att låta sina tankar 

flöda och att ta initiativ till kommunikationen. Det framkom i resultatet att några förskollärare ansåg 

att man ska låta barnets fantasi flöda och låta detta föra samtalet framåt. Jan uttryckte det så att om 

pedagogen avbryter barnet så kan det misskreditera barnets kommunikativa förmåga.  

Min slutsats och analys av det Jan beskriver, jag citerar: ” om pedagogen avbryter barnet så kan det 

misskreditera barnets kommunikativa förmåga”, är att han menar att barnet vid ett sådant tillfälle 

tystnar eller tappar intresset av den dialog som pågick. Om barnet blir avbrutet, tillrättavisat eller 

inte tillåts prata till punkt kan det möjligtvis hämma barnet och leda till att barnet inte säger det som 

det egentligen vill säga och att det möjligen tystnar tillfälligt i samtalet med pedagogen. Fast (2007) 

framtonar hur viktigt det är att tala med barnet och att det är ett naturligt inslag i dess utveckling, 

men det kan även innebära att ta risker eftersom misstag kan begås i dialogen med barnet. Om 

förskolläraren tar sig tid att verkligen lyssna på barnet och vad det har att berätta stärker man 

barnets förmåga att våga prata, vuxna ska vara föredömen i detta. 

Även Lpfö98 (Skolverket, 2010) anser att det är förskolans uppdrag att utmana och uppmuntra det 

enskilda förskolebarnets nyfikenhet till språket samt att sträva efter att låta barnet utveckla sin 

förmåga att leka med ord, uttrycka tankar, argumentera, ställa frågor och kommunicera med andra. 

Alla människor har olika förmåga att uttrycka sig. Genom att verkligen lyssna på barnet, vara 

engagerad och visa intresse av kommunikationen, banar pedagogen väg för att barnet utvecklar sina 

språkliga förmågor i en kommunikation tillsammans med andra.  
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Resultatet visade även att om förskolläraren lägger vikt vid att samtala med barnet i förskolan, låter 

barnet vara med och ljuda olika bokstäver och ord som barnet själv visar intresse för (såsom till 

exempel sitt eget namn eller någon närastående i familjen), så skapas det utmanande språkliga 

situationer i verksamheten. Det resonemang som Liberg (2006) för stärker förskollärarens 

tankegång eftersom hon poängterar att de primära faktorerna för en positiv språk- och 

kommunikationsutveckling är att barnet har en fonologisk medvetenhet och är van vid att utmanas i 

den pedagogiska verksamheten. De ord barnet brukar lära sig först är sitt eget namn och nära 

anhörigas namn men detta kan ske på olika sätt. En del barn bryter ner orden i minsta beståndsdelar 

för att sedan sätta ihop dem i ett sammanhang för att till slut med hjälp av ljudning ”knäcka” 

läskoden. Detta medan andra ser helheten i orden och utan större ansträngning verkar knäcka 

läskoden genom att använda ljudningsmetoden - fonem på sitt eget sätt. 

Vidare visar studien att de olika arbetsmetoder som används på förskolan är olika tolkningar av hur 

läroplanens mål och riktlinjer är ett stöd och en vägledning genom den pedagogiska verksamheten. 

Förskolorna i studien arbetar utifrån de mål och riktlinjer som är uppsatta till de enskilda 

förskolorna, därigenom förs processen framåt. Pedagogerna arbetar för att skapa en bra arbetsmiljö 

där kommunikation är en viktig del av lärandet. Förskollärarna har även uppsatta verksamhetsmål 

på förskolan, där några av förskollärarna arbetar tematiskt. Temat på två av förskolorna, just under 

tiden för min studie, var att arbeta med språkstimulerande insatser som uppmuntrar till språk- och 

kommunikationsutveckling. Med utgångspunkt i läroplanen når förskollärarna de gemensamma mål 

som arbetslaget har ställt upp för verksamheten. 

Eriksen Hagtvet (2004) betonar betydelsen av att det är pedagogens uppgift att vägleda barnet och 

att verksamheten i förskolan ska vara meningsfull. Ett tillvägagångssätt kan vara att arbeta i 

temaform där syftet uppnås genom dialog, handling, tänkande och reflektion. För att kunna uppfylla 

läroplanens mål bör verksamheten vara välplanerad och leda till att barnet har möjlighet till 

utveckling av sin kompetens. Pedagogen skapar arenor där barnet lockas till språkligt lärande, 

delaktighet och motivation. 

Det sociokulturella perspektivet i studien har genomsyrat de arbetsmetoder som förskollärarna har 

arbetat med. Förskollärarna bidrar genom sitt arbete till en ökning av sociala och kommunikativa 

kompetenser i förskolan. Dessa skapar pedagogerna genom att ha en god dialog med barnet. Detta 

stödjs av Lindö (2009) som beskriver att det centrala i sociokulturell teori är det vuxenstödet som 

krävs för lärande. Han menar vidare att det ska finnas språkliga stödstrukturer i samspel mellan 

pedagogen och barnet men att det också är viktigt att det finns en vardaglig dialog barn emellan för 

att främja detta lärande. 

Samtliga förskollärare har Lpfö 98 (Skolverket, 2010) som utgångspunkt och stöd i den dagliga 

verksamheten där riktlinjer och mål ska stödja det ständiga arbetet framåt. En av förskollärarna 

uttryckte sig på följande sätt angående Lpfö 98; ”Lpfö 98 är vår bibel i den pedagogiska 

verksamheten”.  

Johansson (2003) påvisar vissa delar som framhålls i läroplanstexterna. Det handlar om delar som 

beskrivs som ett pedagogiskt klimat och där det framhålls att det är verksamheten som ska stödja 

barns nyfikenhet, glädje och tillit till sig själv och andra. Detta avspeglas även min studie eftersom 

samtliga förskollärare lämnade liknade svar på hur de upplever att barnet, genom pedagogens 

förhållningssätt till språkinlärningen, tar till sig av de språkstimulerande insatserna. Pedagogerna 



21 

 

anser också att valet av arbetsmetoder som de använder i den pedagogiska verksamheten har stor 

betydelse för utfallet. 

5.4 Avslutande reflektioner 

 

Mina egna reflekterande slutsatser med stöd i tidigare forskning och studiens genomförande är att 

pedagoger aktivt har valt att till exempel nyttja en så kallad valtavla för att främja 

språkstimulerande situationer för förskolebarnet. Jag anser dessutom att förskollärarna stödjer sig 

på Lpfö 98 (Skolverket, 2010) samt dess riktlinjer och förordningar för att skapa en god verksamhet 

på de olika förskolor som de arbetar på. Det var ett åldersspann på 19 år mellan den yngsta och den 

äldsta av de förskollärare som ingick i min studie. Jag tycker att det är intressant att det inom detta 

åldersspann ändå förhöll sig så att pedagogerna i princip såg på styrdokumentens målsättning inom 

området på samma sätt. Detta tycker jag visar på att Lpfö 98 (Skolverket, 2010) har tydliga 

riktlinjer och mål som gör att samtliga förskollärare arbetar åt samma håll och det kommer jag ta 

med mig till mitt kommande yrke som förskollärare.  

5.5 Fortsatt forskning 

 

En fortsatt studie kan vara att studera fler förskolor på ett nationellt plan för att få en bredare syn på 

och ett större perspektiv kring hur det ser ut i dagens förskolor. Det vore också intressant att i ännu 

större utsträckning få ta del av hur ytterligare ett antal pedagoger i landet stimulerar till språk- och 

kommunikationsutveckling. Finns det större olikheter i landet?  
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I 

 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide  

 

Bakgrundsdata/Inledning  

 

Ungefär hur länge har du varit verksam som förskolelärare?  

Vilken erfarenhet har du inom språkstimulerande arbete? Utbildning? Arbetserfarenhet? 

Hur arbetar du för att ta Lpfö som stöd i ditt arbete?   

 

Hur gestaltas språkstimulering i en lärandemiljö? 

 

Kan du beskriva hur en vardaglig språkstimulerande situation ser ut i verksamheten? 

Vad anser du i lärandemiljön är språkstimulerande situationer, ge några exempel? 

Hur utmanar du barnet till språkstimulering i lärandemiljön? 

 

Vilka arbetsmetoder används i lärandemiljön? 

 

På vilket sätt uppmuntrar du barnet till språklig kommunikation?  

Arbetar du på något speciellt sätt för att skapa möjligheter till språkstimulerande situationer? 

 

Exempel på följdfrågor: 

 

Jag valde att göra en intervjuguide och även ha följdfrågor för att skapa tydlighet om det skulle 

underlätta intervjuerna med samtliga pedagoger utifrån mina forskningsfrågor. Patel och Davidson 

(2003) menar att följdfrågorna inte ska avbryta samtalet utan kan användas för att förstärka eller 

förtydliga något svar som behöver utvecklas. 

 

 Kan du berätta mer… 

 Hur tänkte du då? 

 Förstod jag dig rätt... 

 Det var intressant, utveckla gärna… 

 

 

 

 


