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Kort sammanfattning av syfte, metod, resultat och slutsatser 

Syftet med den här studien är att få en fördjupad inblick utifrån verksamma 
förskollärares och barnskötares perspektiv gällande arbetet med språkanpassning i 
förskolan. Vi har inspirerats av Vygotskijs sociokulturella teori i vår studie och 
genomfört en enkätundersökning med förskolepersonal från två förskolor och från en 
grupp på Facebook. Observationer har också genomförts i två olika förskolor, för att se 
hur förskolepersonalen förhåller sig till arbetet med språkanpassning i praktiken. 
Resultatet visar att förskolepersonalen arbetar med att utveckla och utmana barns 
språk på ett varierat sätt, med material, bildstöd, teckenstöd, dialoger m.m. Slutsatsen 
är att språket är en viktig del av förskolans verksamhet som sker i alla situationer och 
att språket utvecklas i relationer och i samspel med andra.  
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1. Inledning 
Språket utgör en stor del av vår kommunikation och är därför en väsentlig del i 
förskolans vardag. Enligt läroplanen för förskolan så hör lärandet och språket ihop 
med barnens identitetsutveckling (Skolverket, 2016, s. 7). Språket utvecklas både i 
samspel med andra, men även inom oss själva som ett inre tänkande (Säljö, 2011).  

Under utbildningens gång och under vår sista verksamhetsförlagda utbildning (VFU) 
har vi reflekterat över språkets betydelse i förskolans verksamhet och om hur vi i vår 
framtida yrkesroll som förskollärare kan utveckla barns språk både individuellt och i 
barngrupp.  
I läroplanen står det att förskolan ska vara en trygg, rolig och lärorik plats som ska 
anpassas efter alla barn som deltar i verksamheten (Skolverket, 2016, s. 5). 

I studien har vi valt att undersöka hur förskolepersonal anpassar sitt dagliga 
språkarbete för att stimulera och ge förutsättningar för barns språk och 
flerspråkighet. Det talas generellt om tidsbrist och personalbrist i förskolornas 
verksamhet, det tycks vara ett problem i förskolornas verksamhet och därför är det 
intressant att undersöka hur förskolepersonal anpassar språket för att stödja barns 
språkutveckling.  

Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle och barn kommer till förskolorna med 
andra språk utöver svenska som modersmål. I förskolans läroplan framgår det att 
barn som har ett annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla sin 
kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt 
modersmål (Skolverket, 2016). Det står vidare att barn med utländsk bakgrund som 
utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla 
kunskaper inom andra områden (Skolverket, 2016). Lindberg (2011) menar att 
språket är en viktig del av människors personlighet och ursprung och att 
minoritetsspråk är viktigt för flerspråkiga barn och deras identitetsutveckling. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med den här studien är att få en fördjupad inblick utifrån verksamma 
förskollärares och barnskötares perspektiv gällande arbetet med språkanpassning i 
förskolan. Hur förskolepersonalen ser på sitt eget arbete utifrån barnets språkliga 
process, både individuellt och i barngruppen, för att ge barnen ett rikt och varierat 
språk. Om de skulle vilja förändra något för att förbättra språkarbetet, samt om de är 
självkritiska till sin yrkesprofession. Här följer de forskningsfrågor som studien 
baserar på.  

1. Hur arbetar förskolepersonalen med språkanpassning i vardagliga 
situationer för att främja barns språk och flerspråkighet?  
 

2. Vad anser förskolepersonalen är viktigt att tänka på gällande barns språk 
och flerspråkighetsutveckling?  
 

3. Hur arbetar förskolepersonalen med att skapa förutsättningar och främja 
barns språk? 
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1.2 Uppsatsens disposition  
 
I kapitel 2, Bakgrund, lyfts studiens teoretiska perspektiv, relevant litteratur, artiklar 
och tidigare forskning gällande språkanpassning och barns språkutveckling.  

I kapitel 3, Metod, presenteras val av metod, urval, genomförande, databearbetning 
och analys, etiska principerna, tillförlitlighet och trovärdighet, samt reliabilitet, 
validitet och generaliserbarhet. 

I kapitel 4, Resultat och analys besvaras forskningsfrågorna och det tolkade 
materialet av enkätundersökningen och observationerna presenteras. Det framförs 
också sammanfattningar och kopplingar till relevant litteratur. 

I kapitel 5, Diskussion, presenteras resultatdiskussion, metoddiskussion och 
resultatets relevans till yrket. Kapitlet avslutas med slutsatsen där studien kopplas 
med Vygotskijs teori och sedan framförs vidare forskning.  

2. Bakgrund 
 
I detta kapitel presenterar vi det valda teoretiska perspektivet och relevant litteratur 
som vi delat in i olika rubriker.  
Böckerna som vi har använt oss i denna studie har vi tidigare använt under 
utbildningens gång. Databaser som vi har använt oss av för att hitta relevanta artiklar 
är Swepub, Diva, samt Google. I samtliga databaser har vi begränsat sökningarna 
med ”referee-granskad”. Vi har använt oss av olika sökord för att hitta material som 
passar in i studiens syfte. Forskningen består av doktorsavhandlingar och artiklar.  
 
2.1 Teoretiskt perspektiv  

Studien utgår ifrån det sociokulturella perspektivet, där Vygotskij ser människan som 
både en biologisk och kulturell varelse. Den biologiska utvecklingen menas att 
kroppen utvecklar färdigheter som att kontrollera sin kropp som att t.ex. gå, springa, 
fixera blicken osv. Människan lever i olika världar och omges av olika kulturella 
skildringar. Utvecklingen påverkas av sociokulturella faktorer när barnet börjar 
kommunicera med sin omgivning. Språket utgör en nyckelroll för den sociokulturella 
utvecklingen (Säljö, 2011).  
I samspel med andra utvecklas språket och människor lär sig av varandra. Språket 
utvecklas i interaktion med andra och även hos oss själva som ett inre tänkande 
(Säljö, 2011). Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (2013) lyfter vikten av att 
arbeta med utgångspunkt i Vygotskijs tanke om den närmaste utvecklingszonen. Den 
närmaste utvecklingszonen möjliggör nämligen för pedagogen att utgå från barnens 
lärande och samtidigt utmana dem vidare till nytt lärande (Dahlgren, m.fl., 2013). 
När pedagoger utgår från barnens erfarenheter så utmanas de till ett nytt lärande, det 
sker då en proximal utvecklingszon (Dahlgren, m.fl., 2013). Barnet börjar använda 
begrepp och ord långt innan de i själva verket förstår innebörden av orden. Språket 
utvecklas genom att människor samlar på sig erfarenheter, lär sig kommunicera på 
olika sätt, samt lär sig hur språket kan användas i olika sociala interaktioner (Säljö, 
2011). 
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2.2 Litteratur  
 
2.2.1 Kommunikation  
 
Förskolan ska bemöta alla barn och på bästa sätt stödja deras språk, tankar, samt 
kunskapsutveckling. Det behövs därför olika språkliga redskap för att barnen på egen 
hand och tillsammans med andra ska kunna stimuleras och utvecklas. En viktig del 
som pedagog är att tänka på förståelse och medvetenhet för både egna och andras 
kulturer (Bjar & Lidberg, 2003). I kommunikation med varandra skapas mening då vi 
gör oss förstådda i det liv vi lever i. Meningsskapandet sker i samband med olika 
uttrycksformer både verbala och ickeverbala, så som t.ex. tal och skriftspråk, bilder, 
tabeller, musik, rörelse, dans, filmer, miner och gester. Dessa språkliga sammanhang 
och uttrycksformer står i ett dialogiskt förhållande till varandra där 
meningsskapandet är i ständig rörelse (Bjar & Lidberg, 2003).  
Kommunikation är en stor del av vardagen i förskolan och det sker dels via den 
dagliga kontakten med vårdnadshavare vid lämning och hämtning av barnet, samt 
vid utvecklingssamtal. För ett lyckat uppdrag är professionell kontakt och samverkan 
med barnets vårdnadshavare viktig, då det ger möjligheter till insyn och delaktighet i 
verksamheten (Palla, 2009). 
Kommunikationen mellan barn och vuxna gynnar barns språkutveckling om 
förskolepersonal ställer frågor kring det som intresserar barnen. Interaktionen blir 
meningsfull då barn och förskolepersonal integrerar sina perspektiv (Norling, 2015). 
 
Skau och Cascella (2006) skriver att pedagoger bör välja metoder och hjälpmedel 
som passar bäst för pedagogen, det enskilda barnet, vårdnadshavarna, barngruppen 
och lärandemiljön. Målet bör vara att skapa en samverkan som stödjer barns 
kommunikation i barnens dagliga aktiviteter och rutiner. 
Vidare menar de att pedagoger bör anpassa och använda sig av metoder utifrån barns 
olika behov av stöd i språkutvecklingen. Faktorer som bör beaktas är barns 
finmotorik, hörsel, syn, kommunikations och kognitiva förmågor. 
Innan barn lär sig att prata, använder de tecken för ett sätt att kommunicera. Som 
exempelvis att barn sträcker sig efter föremål och skjuter iväg dem, eller att barnen 
lär sig gester för orden hej och hejdå med händer, samt att de lär sig använda gester i 
sånger. För de flesta barn återgår gesterna till talspråk, medan vissa barn får 
språkförseningar och där kan teckenspråk finnas som stöd för att barn ska överföra 
tecken till språk. På så sätt kan pedagogen använda sig av teckenspråk som 
hjälpmedel i barns språkutveckling. Att använda tecken som stöd i förskolan och 
hemmet kan vara ett utmärkt sätt att utveckla barns ordförråd. Skau och Cascella 
(2006) betonar betydelsen av att som förskolepersonal och vårdnadshavare använda 
tecken för att tidigt stödja barns tal och språkutveckling. Teckenstöd är en metod som 
underlättar för barn att delta i sociala och lärande situationer.  
Barns lärande främjas när deras vårdnadshavare och förskollärare samarbetar med 
att inkludera teckenstöd i både hemmet och i förskolans rutiner. Orden som används 
ska vara meningsfulla och relevanta för barnet (Skau & Cascella, 2006). 
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2.2.2 Språklekar 
 
Föräldrar överför språk och kultur, både medvetet men också omedvetet till sina 
barn. När en vuxen t.ex. sjunger en sång och utför rörelser till, deltar barnet med alla 
sina sinnen. Beroende på hur lustfull och kärleksfull situationen är, stimuleras 
barnen vidare till nästa steg till att delta i situationen (Lindö, 2009).  
Svensson (2005) skriver att språklekar som genomförs i både rutinsituationer och 
andra aktiviteter får barnen att bli medvetna om språkets olika delar. Det är en 
förberedelse inför läs- och skriftspråket och skapar ett samspel mellan barngruppen 
på ett roligt och lustfyllt sätt. Svensson menar vidare att språklekar ska repeteras, 
varieras och genomföras i olika svårighetsgrader beroende på vilka nivåer barnen 
befinner sig i. En utvärdering av barns språkliga medvetenhet blir enklare om 
pedagogen är organiserad i sitt arbete med barns språkutveckling. Språklekar är 
nyttiga för att utveckla barns fonologiska medvetenhet och upptäcka språkljud. 
Pedagoger bör anpassa dessa lekar efter barngruppen och tillfällen, samt planera att 
en stor barngrupp ska vara med, men att övningarna ska ske kravlöst för att glädje 
ska uppstå. Dessa språklekar brukar bli populära hos många barn, med det finns 
också de barn som inte gillar dem (Svensson, 2005).  

Pedagoger måste inta barns perspektiv, vara lyhörda och kunna anpassa övningar 
efter barnens behov, ålder och språkliga förmåga. Dessa olika metoder passar barn i 
olika stadier och olika lärsituationer (Svensson, 2005). Svensson (2005) påpekar 
vikten att som pedagog läsa igenom böckerna innan högläsning i förskolan, för att ta 
reda på bokens handling och om den är lämplig. Att som pedagog läsa med inlevelse 
och variera tonläge är viktigt oavsett barns ålder för att behålla barnens intresse. 
Andra viktiga aspekter är ögonkontakt, att samtala om bilderna och föra samtal kring 
bokens innehåll. Detta påverkar språkutvecklingen positivt till skillnad om boken 
bara läses igenom utan diskussioner. Att läsa böcker som barn kan relatera till ger en 
större upplevelse och berikar språket. Vid läsning av böcker för yngre barn kan det 
ske många pauser för att samtala om bilderna och då kan pedagogen anpassa bokens 
innehåll till barngruppens önskemål. Att som pedagog utveckla sin egen lässtil är 
väsentligt (Svensson, 2005). Lynch och Owston (2015) betonar vikten av att barn ska 
få höra olika sagor och böcker, samt tillsammans få diskutera under bokläsningen. 
Dahlgren m.fl. (2013) menar att förskolläraren bör planera skriftspråksaktiviteter 
som känns meningsfulla för barnen i deras stöd gällande språkutvecklingen. 
Skriftspråket ska framstå och ske i sociala sammanhang. Att vara lyhörda pedagoger, 
utgå från barnens intressen och synliggöra deras förmågor, är viktiga delar i både 
samspelet och i språkarbetet när det gäller barn. Barn uttrycker mycket via sitt 
kroppsspråk, talspråk, skrift och bildspråk (Lindö, 2009). 

Barns tidiga språkutveckling i förskolan är viktig för att barnen ska tillägna sig 
kunskap, utveckla vänskapsrelationer, leka och delta i alla sorts aktiviteter (Sheridan 
& Gjems, 2017). Sheridan och Gjems (2017) påpekar att barn lär sig språket när de är 
med i olika aktiviteter som känns meningsfulla med andra barn. Yngre barn utvecklas 
i deras språk genom att vara med i meningsfulla aktiviteter där de lär sig nya ord och 
begrepp. Äldre barn lär sig språket och ord av varandra, samt av vuxna. Detta sker 
hela tiden i t.ex. lekar och estetiska aktiviteter. Pedagoger bör ha kunskaper om barns 
språkutveckling, hur de kan anpassa sig och utveckla barns språk efter barns olika 
åldrar, behov och nivåer (Sheridan & Gjems, 2017).  
Sheridan och Gjems (2017) påpekar vikten i att utveckla barns språk i vardagliga 
situationer såsom påklädnad, matsituationer osv. I de vardagliga situationerna är det 
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viktigt att som pedagog prata med barnen om deras erfarenheter, vad som sker i 
vardagen och att benämna färger och ord för att konkretisera språket för barnen. 
Planerade aktiviteter såsom bokläsning, rimma på ord eller sångsamling, är sociala 
sammanhang där barn lär sig språket och nya ord på ett lekfullt sätt (Sheridan & 
Gjems, 2017).  

2.2.3 Flerspråkighet  
 
Förskolan har en viktig roll i att utveckla barns språk, i synnerhet barn med annat 
modersmål då vissa barn möter det svenska språket i förskolan för första gången. De 
flerspråkiga barnen ska bemötas av en förskola som är inkluderande och där deras 
språk och kultur ses som en tillgång för barngruppen och förskolan. Pedagoger ska 
erbjuda trygga miljöer och skapa situationer där barnen kan utveckla sin 
flerspråkighet. Pedagoger bör visa intresse för barns olika språk och bedömningar av 
barns språk bör göras utifrån barnets alla språkliga förmågor (Svensson, 2012). 
 
Kultti (2012) skriver att barn i tidig ålder har lätt för att utveckla flera språk. Barn har 
det lättare att lära sig talspråk och fonologi än vuxna. Det tar dock flera år för barn att 
lära sig ett språk, därför bör barn få utveckla sin flerspråkighet och få medverka i 
grupper av mångfald. Kultti skriver vidare om att mångfald i barngruppen inte är en 
garanti för att barn ska lära sig ett språk, utan att det är förskollärarens uppgift att 
synliggöra olika modersmål som barn har. Förskollärares kunskaper om barns språk 
och olika kulturer, leder också till att möjligheter och kunskaper ökar i mötet med 
barn och vårdnadshavare med annat modersmål (Kultti, 2012). En central faktor i att 
arbeta med flerspråkiga barn, enligt Palviainen, Protassova, Mård-Miettinen och 
Schwartz (2016), är att anpassa arbetet efter varje individuellt barn, eftersom det inte 
finns någon metod som passar alla barn. Pedagoger är förebilder för barn i arbetet 
med språk t.ex. genom att använda språk och uppmuntra barnen till att göra 
detsamma samt att ta tillvara på det multikulturella (Palviainen, m.fl., 2016). 
Svensson (2012) menar att förskollärare kan utveckla flerspråkiga barns språk genom 
att vara tydliga och förklara ord och synonymer. Detta resulterar i att barn får en 
djupare förståelse för ord och att de kan sätta orden i en kontext som de känner igen, 
vilket gynnar språkutvecklingen.  

2.2.4 Förskolepersonalens kompetens  
 
Planering, pedagogisk dokumentation, utvärdering och kompetensutveckling är 
betydelsefullt för att kunna skapa en gemensam förståelse och god grund, samt för att 
se var barnen befinner sig i sin utveckling, menar Palla (2009). Kompetens kan 
kopplas till arbetet med läroplanen, samt till den egna barngruppens behov och 
förutsättningar. För att kunna skapa väl fungerande arbetslag finns behov av 
samarbete och gemensam reflektion kring viktiga frågor. Oavsett sin roll i förskolan 
om man är förskollärare, barnskötare eller chef behövs olika kompetenser i ett 
arbetslag. Detta för synliggöra och verka för att kunna möta alla barn i verksamheten 
på bästa sätt och främja deras lärande och utveckling (Palla, 2009).  

Att kategorisera gör vi alla, vilket inte är konstigt då det gör världen begripbar, menar 
Palla (2009). Dock kan det finnas en fara med denna kategorisering om den riskerar 
att bli permanent. Förskolan är en lärandemiljö som har en helhetssyn på barnet. 
Barns olika kompetenser uppmärksammas genom observationer och dokumentation. 
Det kan handla om barnets olika utvecklingsområden t.ex. som den sociala, 
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emotionella, den kognitiva, språkliga och motoriska utvecklingen. I ett 
helhetstänkande kan det också handla om var förskolebarnet befinner sig i sin 
utveckling i hem och förskolemiljön (Palla, 2009).  
 
Norling (2015) tar upp att flera av hennes respondenter angett att de får för lite 
kompetensutveckling och tid till att reflektera kring barns språkutveckling. Hon 
belyser vikten i att ha långsiktiga mål, där det erbjuds fortbildning och tid för 
reflektion inom arbetslaget för att stimulera barns språkutveckling. 

Förskolepersonalens förhållningssätt påverkar hur den språkliga miljön ser ut i 
förskolan. Det gäller att vara engagerad och motivera barnen, samt utveckla barns 
språk i olika aktiviteter på förskolan (Norling, 2015).  
 
3. Metod  
 
I detta kapitel presenteras val av metod, urval, genomförande, databearbetning och 
analys, etiska principerna, tillförlitlighet och trovärdighet, samt reliabilitet, validitet 
och generaliserbarhet. 

3.1 Val av metod  

En kvalitativ undersökning genomfördes för att samla in material till studien. Enligt 
Bryman (2011) innehåller en kvalitativ undersökning följande steg: val av frågor, 
platser, respondenter, insamling och tolkande av material, teorier, resultat samt 
slutsatser. Datainsamlingsmetoderna var en enkätundersökning till verksam 
förskolepersonal och observationer i förskolor i två olika kommuner.  
Val av ett missivbrev till enkäten formulerades i samband med enkätens frågor, 
utefter studies syfte och forskningsfrågor och bestod av sju öppna frågor till 
förskolepersonalen. För att få en variation i svaren blev valet att tillfråga både 
förskollärare och barnskötare. Nio strukturerade observationer genomfördes på de 
två utvalda förskolorna. De var baserade på hur förskolepersonalen förhåller sig till 
arbetet i praktiken och efter svaren från enkäten. Metoderna valdes för att få en riklig 
mängd av data, samt för att se hur förskolepersonalen förhåller sig till arbetet för att 
ge barnen ett rikt språk som möjligt. 

3.2 Urval 

Förskolorna var strategiskt utvalda, samt chef och förskolepersonal tillfrågades innan 
studien genomfördes. Detta kallas för bekvämlighetsurval enligt Bryman (2011).  
För att få en variation i svaren, tillfrågades både förskollärare och barnskötare. Ett 
missivbrev utformades i samband med enkätfrågorna. Bryman (2011) menar att ett 
introduktionsbrev medför att fler väljer att delta i enkätundersökningar och att det är 
viktigt att belysa de forskningsetiska kraven i breven. På grund av få svar från 
förskolepersonalen i enkätundersökningen, ändrades strategin under studiens gång.  
Observationerna valdes att genomföras på de två förskolor där de flesta enkäterna var 
distribuerade till. Observationerna genomfördes både i spontana rutinsituationer och 
i planerade aktiviteter. Förskolepersonalen kontaktades innan observationerna 
genomfördes. Bryman (2011) menar att urvalet i strukturerade observationer 
innefattar deltagande personer, platser och tid.  

 



 7 

3.3 Genomförande 
 
Det formulerades frågor till enkäten utifrån det som studien skulle baseras på, samt 
därefter ett missivbrev. En dialog och diskussion uppstod om att också utföra flera 
observationer på förskolorna. Förskolecheferna från förskolorna i två kommuner 
kontaktades för godkännande av enkätundersökning och observationer, gällande hur 
förskolepersonalen uppmuntrar för att stödja barns språkutveckling. Efter samtycke 
informerades förskolepersonalen på förskolorna om studien som innefattade en 
enkätundersökning och observationer. Det skickades ut 60 enkäter och fördelades 30 
vardera till kommunerna.  
Efter en vecka hade ett fåtal av förskolepersonalen svarat från den ena kommunen 
och ingen från den andra kommunen. Ett nytt beslut togs om att förlänga tiden 
ytterligare en vecka i hopp om att fler skulle besvara enkäten. Ytterligare tio enkäter 
skickades också ut till en grupp med förskollärare och barnskötare via Facebook, vi 
fick då in fler ifyllda enkäter än vad vi förväntat oss. 
 
Eftersom det inte blev något deltagande från den ena kommunen valde vi att enbart 
använda de enkäterna från den andra kommunen och från facebook, vilket blev totalt 
34 av 70 utskickade enkäter. I enkätundersökningen har 28 förskollärare och sex 
barnskötare med varierade erfarenhet deltagit. Förskolepersonalen har svarat på sju 
frågor gällande deras arbete med språk och flerspråkighet, samt hur de vill förändra 
sitt arbete. 

Inför observationerna upprättades en observationsmall där anteckningar gjordes i 
både spontana situationer och planerade aktiviteter. I observationsmallen som 
användes formulerades tre olika spalter: vad sker, vad sägs och egna tankar, se bilaga 
3. Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska forskare sträva efter saklighet i observationer 
och inte påverka deltagarna eller händelserna på något sätt. Syftet med 
observationerna var att se hur förskolepersonalen förhåller sig till arbetet med att 
stimulera barn språk och flerspråkighet i sin yrkesprofession. Det vill säga hur 
förskolepersonalen anpassar språket i vardagliga rutinsituationer, samt i spontana 
och planerade aktiviteter.  

3.4 Databearbetning och analys 

Alla enkäter transkriberades och analyserades genom att skriva om de övergripande 
språkmetoderna som förskolepersonalen angivit i sina svar. Våra reflektioner skrevs 
ned och därefter gjordes relevanta kopplingar till litteratur utifrån syftet och 
frågeställningarna. Sedan skickades resultatet ut via mejl till förskolepersonalen på 
förskolorna och till förskolecheferna för att delge informationen.  
När observationerna hade genomförts med hjälp av observationsmallen och 
transkriberats, analyserades materialet genom att skriva en sammanfattning. Vi har 
analyserat kring det insamlade materialet med kopplingar till relevant litteratur, samt 
gjort kopplingar till den sociokulturella teorin utifrån både enkätmaterialet och 
observationerna. 

3.5 Etiska principerna  

De etiska principerna innefattar fyra punkter: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
forskarna ska informera deltagarna om forskningens syfte, att deras deltagande är 
frivilligt och att de när som helst kan avsluta. Samtyckeskravet innefattar att 
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deltagarna själva bestämmer över sin medverkan. Konfidentalitetskravet innebär att 
uppgifter om deltagarna inte ska nå obehöriga. Nyttjandekravet innebär att det som 
deltagarna angett endast kommer att användas i studien (Bryman, 2011).  
I missivbrevet som lämnades till förskolepersonalen i samband med enkäterna var vi 
tydliga med de etiska principerna, vilka handlar om frivillighet, integritet och 
konfidentialitet (Bryman, 2011). Det framgick att förskolepersonalens deltagande i 
undersökningen var frivillig och att de hade rätten att när som helst avbryta sin 
medverkan, samt att all data skulle behandlas så att det inte går att härröra en 
enskild person. Det framkom också att undersökningen kommer att läggas upp på 
databasen Diva i sin slutversion, samt att den kommer läsas av två studenter, 
handledare och kurslärare. Se missivbrevet som bifogad bilaga 1.  
 
3.6 Tillförlitlighet och trovärdighet  
 
Delar av studien så som sammanfattning av enkätundersökning och observationerna 
har skickats till förskolepersonalen, för att de ska bedöma om resultatet är rättvist 
och sanningsenligt. Bryman (2011) menar att trovärdighet uppnås när forskarna har 
säkerställt att forskningen utförts enligt de regler som finns, samt att forskarna också 
delat med sig av resultatet till respondenterna. Detta för att förskolepersonalen ska 
uppleva att forskarna uppfattat informationen sanningsenligt, vilket kallas för 
respondentvalidering (Bryman, 2011). 

I studien har vi också strävat efter trovärdighet och tillförlitlighet genom att på ett 
rättvist sätt presenterat materialet. Det insamlade materialet presenteras inte 
förvrängt eller felaktigt, utan korrekt och sanningsenligt. Delarna som tas upp, är 
sådant som förskolepersonalen angett i enkätundersökningen, samt det som 
observerats i observationerna. Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska forskare sträva efter 
saklighet i observationer och inte påverka deltagarna eller händelserna på något sätt. 
Flera metoder i det insamlade materialet har också använts och därmed har vi 
återigen strävat efter trovärdighet i studien. Bryman (2011) menar att en 
flermetodsundersökning kan genomföras för att få större trovärdighet i forskning. 

När det insamlade materialet från både enkäter och observationer skulle 
sammanställas, såg vi mönster i svaren som skulle besvara studiens syfte och 
forskningsfrågorna. Det blev tydligt vilka metoder som används idag av 
förskolepersonalen för att främja barns språk och flerspråkighet, vad som är viktigt 
att tänka på i språkarbetet både allmänt, i vardagssituationer och i aktiviteter. Från 
svaren blev också delen där de anser sig vara självkritiska till sitt arbete och om 
förskolepersonalens förslag om förändringar till förbättring av arbetet. Dessa delar 
anser vi blev det mest väsentliga utvalda delarna för studien vilket också gör den 
trovärdig. Vi har analyserat materialet genom egna reflektioner kring materialet och 
kopplat det till relevant litteratur, samt till den valda teorin, det sociokulturella 
perspektivet.  

3.7 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet och validitet används i kvalitativ forskning och är begrepp där det läggs 
mindre vikt på mätning. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet ger en mer 
allmän forskning av kvalitet och uppnås av valet av olika metoder och principer. 
Validitet handlar om att observera och urskilja det som undersöks (Bryman, 2011). 
Att vi fått in många svar i enkätundersökningen visar på reliabilitet. Validitet innebär 
att vi presenterat materialet rättvist och inte förvrängt någonting. Vi har endast tagit 
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med sådant som deltagarna angett i enkätundersökningen och det vi observerat på 
förskolorna. Studien visar inte på en generaliserbarhet om hur det ser ut i alla 
förskolor, eftersom studien omfattar få verksamheter med förskolepersonal. 
Uppsatsen visar dock ett perspektiv på hur arbetet med att stimulera barns språk i 
förskolan kan se ut.  
 
4. Resultat och analys 
  
I detta kapitel besvaras forskningsfrågorna gällande hur förskolepersonalen arbetar i 
vardagliga situationer, samt vad de anser är viktigt att tänka på för att främja barns 
språk och flerspråkighet. Det har besvarats via en enkätundersökning där både 
förskollärare och barnskötare deltagit. Se enkätfrågor enligt bilaga 2.  
Det presenteras också två rubriker som är baserade på två av enkätfrågorna. Den ena 
är vad förskolepersonalen önskar vilja ske gällande förbättring i arbetet för att främja 
barns språk och flerspråkighet, samt en tabell där förskolepersonalen bedömt sig 
själva på en skala utefter hur de anser sig själva arbeta. Under rubrikerna finns 
kopplingar till studiens syfte och till relevant litteratur, samt även en 
sammanfattning. Forskningsfrågan gällande hur förskolepersonalen arbetar med att 
skapa förutsättningar och främja barns språk, har besvarats genom observationer och 
korta analyser kring dessa. Till sist presenteras en sammanfattning, tankar och 
kopplingar till relevant litteratur. 
 
4.1 Språkanpassning i vardagliga situationer för att främja 
barns språk och flerspråkighet.  
 
Förskolepersonalen påpekade att de arbetar med tydlighet, berikande språk och 
utmanar barnen i vardagssituationer. De lyssnar in var barnet befinner sig i 
utvecklingen och anpassar språket efter ålder och mognad, samt barnens intresse. 
Detta för att kunna stimulera på rätt nivå. Oavsett hur långt barnet kommit i sin 
språkutveckling är de vuxna modeller och förebilder för barnet. Många av 
förskolepersonalen påpekade att det kan bero på vilka frågor de ställer och hur de 
ställer frågor till barnen, t.ex. frågor som ”vad tror du vi behöver för kläder?” och ”vad 
får vi för mat idag?”.  
När det gäller arbetet med de yngsta barnen svarade förskolepersonalen att de 
benämner ord, gällande både materiella saker och pågående händelser. De använder 
bilder och kroppsspråket för att förstärka ord och begrepp, speciellt till de yngre 
barnen. Vid matsituationer ställer de frågor, bekräftar och låter barnen berätta om 
händelser och de använder sig av matramsor innan måltider. Mot både de yngre barn 
och äldre barn med språksvårigheter kan kommunikationen se annorlunda ut. Vid 
matbordet kan t.ex. förskolepersonalen fråga barnen om de vill ha ost eller skinka 
som pålägg och samtidigt hålla fram och peka på det pålägg som benämns för att ge 
en tydlig förståelse för begreppet. En deltagare skriver att ”det är viktigt att inte vara 
rädd att använda avancerade ord oavsett ålder”. Vissa av förskolepersonalen pratar 
med alla barnen likadant oavsett ålder. Eftersom de vet att lärande hänger ihop med 
lust och intresse, så angav förskolepersonalen i sina svar, att de därifrån kan utmana 
och locka barnen till ytterligare lärande och utveckling. Genom att vara medforskare 
och finnas nära, menade förskolepersonalen att de kan anpassa och att utmana på 
rätt ställe för barnen.  
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Förskolepersonalen uppgav också att de i vardagliga situationer använder sig av 
många ord i en mening t.ex. kan du räcka mig den där gula spaden som ligger bredvid 
den röda hinken. Även att vid t.ex. en klädsituation säga ”nu tar vi på dina röda 
stövlar”. Sedan kan de fortsätta att prata med barnet och t.ex. säga ”nu börjar vi med 
vänster fot” och samtidigt peka på den vänstra foten. Förskolepersonalen benämner 
färger, ord och begrepp i naturliga sammanhang. 
De samtalar om det som händer i situationer och det som barnen är intresserade av 
och berikar därmed ordförrådet hos barnen. De menade att som vuxen gör 
förskolepersonalen barnen en stor tjänst genom att utmana dem, tro på deras 
utvecklingspotential, samt använda ett varierat språk. Förskolepersonalen uppgav att 
de tror på det kompetenta barnet och att de medvetet i arbetet anpassar sitt språk 
mot barnen. De planerar aktiviteter för att gynna barnens språkutveckling och utefter 
barns behov.  
 
Konkreta material som förskolepersonalen arbetar med för att främja barns 
språkutveckling är t.ex. sagolådor, flanosagor och språkpåsar. Bornholm är ett 
språkfrämjande material som några av förskolepersonalen nämner att de använder 
vid t.ex. samlingarna. De arbetar med bokstäver både i förskolans miljö och t.ex. 
lyssna på hur bokstäverna låter. Några deltagare använder materialen TAKK 
(teckenkommunikation) och AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) 
när det gäller arbetet med barns språkutveckling och inlärning. Förskolepersonalen 
tar också upp appar och filmer som varierande IT- metoder att använda sig av.  

Förskolepersonalen använder sig av tecken som stöd i arbetet med alla barns 
språkutveckling. Sålunda även i arbetet med flerspråkiga barn eller barn med annat 
modersmål än svenska. De påpekade också att de förstärker kommunikationen med 
barnen dagligen med kroppsspråket, miner, och ansiktsuttryck. Att använda 
kroppsspråk och gester tydliggör budskap. De använder sig också av bildstöd som en 
förstärkning av språket i verksamheten och i arbetet med flerspråkiga barn för att 
förtydliga ord vid rutinsituationer och aktiviteter. T.ex. om en pedagog läser en saga 
för barnen och använder bilder till sagan, medför detta barnens uppmärksamhet.  
Många tar också hjälp av en tolk eller special- och talpedagog vid behov och beroende 
på vilket stöd som behövs. 
 
4.2 Viktigt att tänka på gällande barns språk och 
flerspråkighet.  
 
Förskolepersonalen uppgav att vara en närvarande pedagog är viktigt för att kunna 
främja dialoger, både mellan barnen och mot vuxna. De menade att det är av vikt att 
inte ge barnen för mycket information på en gång, samt att det är viktigt att tänka på 
och vara tydlig, använda olika röstlägen och inga slangord när de samtalar med 
barnen. Förskolepersonalen uppgav i sina svar, att barnen ska få möjlighet till att 
möta korrekta begrepp i förskolans vardag för att utveckla barns ordförråd. Att 
förskolepersonal tänker på att precisera sig tydligt i språket mot barnen och inte bara 
säga t.ex. ordet lampan, utan taklampan eller golvlampan istället. Som vuxen också 
medvetet i en situation t.ex. inte säger till ett barn att ”hämta den där” utan istället 
”hämta saxen på tredje hyllan uppifrån”.  
När det kommer till att tänka på vad som är viktigt med arbetet gällande flerspråkiga 
barn eller barn med annat modersmål än svenska, så betonade många av 
förskolepersonalen vikten i att återigen vara tydlig, benämna och repetera ord, 
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använda ett enkelt och konkret språk samt förstärka med kroppsspråket. Att som 
vuxen försöka utgå ifrån samtal som sker "här och nu" och koppla till barnets egna 
erfarenheter, samt att urskilja och synliggöra likheter och skillnader, kategorisera och 
jämföra. Det gäller att vara noga med att kolla av att barnet förstår och hänger med i 
samtalet, barnet ska känna att det har rätt att förstå vad som sägs. En bra metod är 
att använda sig av bildkort som stöd med bilder på vad som kommer att ske under 
dagen, t.ex. utomhuskläder, mat, toalett, bokläsning, frukt och sovbild.  
 
Förskolepersonalen angav att det är viktigt att tänka på att kunna anpassa aktiviteter 
som t.ex. sagor och liknande för att hjälpa barnet in i leken på ett inkluderande sätt 
och för att leka fram språket och sprida glädje. 
Förskolepersonalen belyste också vikten i att visa intresse av barnens olika hemspråk 
genom att ta hjälp av tolk och se till att det finns böcker och andra material t.ex. 
appar på ipaden på barnens hemspråk, för att bygga en trygghet för barnet. Att som 
vuxen vilja lära sig viktiga ord på barnets modersmål för deras skull är väsentligt, 
samt arbeta med att integrera modersmålet i verksamheten genom att t.ex. låta 
övriga barn i gruppen lära sig barnets språk. Förskolepersonalen menade att det 
medför glädje och trygghet för barns flerspråkighet om modersmålet känns viktigt 
och värdefullt. Övriga synpunkter som de ansåg var viktigt att tänka på är vara lyhörd 
för barnens intressen, om barnen t.ex. är intresserade av bokstäver får arbetslaget ta 
tillvara på det i språkarbetet med barnen. Förskolepersonalen ansåg att läsa för barn 
är en viktig del i barnens språkutveckling, då det berikar och utvidgar. De påpekade 
att en viktig del i arbetet med språk är att lyssna, vilket är ett nyckelord för att få 
verksamheten och barnens språkliga utveckling att utvecklas dagligen. Språket 
främjas hela tiden. Vissa deltagare menade att de upplever att de får ut flest samtal 
med barnen i den fria leken. Språket växer i lustfullt samspel skrev en av 
förskolepersonalen. I övrigt menade förskolepersonalen att barns språkutveckling är 
en stor och viktig del i förskolans verksamhet, både det verbala, kroppsspråket och 
med tecken. 
 
4.3 Tabell   

I enkäten fick förskolepersonalen göra en skattning om hur de själva bedömer att de 
anpassar sitt språk mot barnen. Många av förskolepersonalen svarade att de anpassar 
språket mot barnen utmärkt och ofta, det vill säga en eller flera gånger dagligen som 
tabellen nedan visar. Medan några deltagare svarade att de gör det mer sällan och 
ibland. Detta finner vi intressant då de flesta av förskolepersonalen angav att de 
begränsas i sitt arbete med barns språkutveckling på grund av tidsbrist, för stora 
barngrupper och personalbrist. Förskolepersonalen önskar att språkarbetet ska 
förbättras med mer tid och personal för att hinna med att anpassa barns språk utifrån 
deras individuella behov. Vi tänker att de som ringat in att de anpassar sitt språk mot 
barnen mer sällan och ibland, är självkritiska i sitt svar och till sin yrkesprofession. 
Det gäller att kunna granska sig själv för att kunna utvecklas i sin yrkesroll och 
profession anser vi. Det är lika viktigt att diskutera med kollegor om vilka strategier 
som är bra eller mindre bra för att anpassa arbetet efter barngruppen och det 
individuella barnet. Att kunna granska varandras arbete anser vi blir en viktig del för 
att kunna förbättra och förändra arbetet. 
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Skala 1-5 1= inte alls 2= sällan 
(någon 
gång i 
månaden) 

3= ibland 
(några ggr i 
veckan) 

4=ofta 
(dagligen) 

5 
=utmärkt 
(flera 
gånger 
dagligen) 

Förskola 1   3st 6st 2st 

Förskola 2    4st 7st 

Facebook  1st 3st 7st 3st 

 

4.4 Sammanfattning och analys av enkätsvar 

De insamlade enkäterna visade att många av förskolepersonalen nämnt att de bör 
anpassa språket efter var barnen befinner sig i sin språkliga utveckling. Sheridan och 
Gjems (2017) påpekar att barn lär sig språket när de är med i olika aktiviteter som 
känns meningsfulla med andra barn. Yngre barn utvecklas i deras språk genom att 
vara med i meningsfulla aktiviteter där de lär sig nya ord och begrepp. Äldre barn lär 
sig språket och ord av varandra, samt av pedagoger. Detta sker hela tiden i t.ex. lekar 
och estetiska aktiviteter (Sheridan & Gjems, 2017). 
Av enkätsvaren gör vi en tolkning att förskolepersonalen utgår utifrån barnens 
förutsättningar och därefter gör anpassningar för att stimulera barns språk och 
flerspråkighet. Förskolepersonalen måste ha kunskaper om och hur de kan anpassa 
sig och utveckla barns språk efter barns olika åldrar (Sheridan & Gjems, 2017).  

Många av förskolepersonalen nämner i enkäterna att det är viktigt att som vuxen 
tänka på att använda sitt kroppsspråk i olika situationer för att förstärka och på så 
sätt göra språket tydligt för barnen. Säljö (2011) skriver om Vygotskijs tankar kring 
att människan är både en biologisk och kulturell varelse. Den biologiska utvecklingen 
menas att kroppen utvecklar färdigheter som att kontrollera sin kropp som att t.ex. 
gå, springa, fixera blicken osv. Människan lever i olika världar och omges av olika 
kulturella skildringar. Utvecklingen påverkas av sociokulturella faktorer när barnet 
börjar kommunicera med sin omgivning. Språket utgör en nyckelroll för den 
sociokulturella utvecklingen (Säljö, 2011). 

Förskolepersonalen angav att böcker är ett material de ofta använder sig av i sina 
förskolor för att främja barns språk och ordförråd. Svensson (2005) påpekar vikten 
att som pedagog läsa igenom böckerna innan högläsning i förskolan, för att ta reda på 
bokens handling och om den är lämplig. Att som pedagog läsa med inlevelse och 
variera tonläge är viktigt oavsett barns ålder för att behålla barnens intresse. Andra 
viktiga aspekter är ögonkontakt, att samtala om bilderna och föra samtal kring 
bokens innehåll. Detta påverkar språkutvecklingen positivt tillskillnad om boken bara 
läses igenom utan diskussioner. Att läsa böcker som barn kan relatera till ger barn 
upplevelser och berikar språket. Vid läsning av böcker för yngre barn kan det ske 
många pauser för att samtala om bilderna och då kan pedagogen anpassa bokens 
innehåll till barngruppens önskemål. Att som pedagog utveckla sin egen lässtil är 
väsentligt (Svensson, 2005). 

Förskolepersonalen arbetar med språk genom sångsamlingar, ramsor, rim, rytm och 
andra lekar samt övningar.  
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Språklekar är nyttiga för att utveckla barns fonologiska medvetenhet och upptäcka 
språkljud. Förskolepersonalen bör anpassa dessa lekar efter barngruppen och 
tillfällen. Dessa språklekar brukar bli populära hos många barn, men det finns också 
de barn som inte tycker det (Svensson, 2005). Det är viktigt som förskollärare 
planera att en stor barngrupp ska vara med, men att övningarna ska ske kravlöst för 
att glädje ska uppstå. Att som vuxen kunna inta barns perspektiv, vara lyhörda och 
kunna anpassa övningar efter barnens behov, ålder och språkliga förmåga. Olika 
metoder passar barn i olika stadier och olika lärsituationer (Svensson, 2005). 

Materialet Bornholm och TAKK är bra grunder som förskolepersonalen arbetar med 
barn i behov av stöd. Genom observationer, dokumentation och kartläggning menade 
vissa respondenter att de kan se vilket speciellt behov som barnet har och utifrån det 
anpassar spel, lekar och munmotoriska övningar. Detta för att kunna lära känna 
barnet och se var svårigheter kan finnas, samt att se till att barnen också enskilt eller i 
en liten grupp får språkträning med material och hjälp av en talpedagog. Här anser vi 
som Skau och Cascella (2006) att pedagoger bör välja metoder och hjälpmedel som 
passar bäst för pedagogen själv, det enskilda barnet, vårdnadshavarna, barngruppen 
och lärandemiljön. Målet bör vara att skapa en samverkan som stödjer barns 
kommunikation i barnens dagliga aktiviteter och rutiner. Faktorer som bör beaktas är 
barns finmotorik, hörsel, syn, kommunikations och kognitiva förmågor. Innan barn 
lär sig att prata, använder de tecken för ett sätt att kommunicera. Yngre barn sträcker 
sig efter föremål och skjuter iväg dem. Barnen lär sig gester för orden hej och hejdå 
med händer, samt de lär sig att använda gester i sånger. För de flesta barn återgår 
gesterna till talspråk, medan vissa barn får språkförseningar och där kan teckenspråk 
finnas som stöd för att barn ska överföra tecken till språk. På så sätt kan pedagogen 
använda sig av teckenspråk som hjälpmedel i barns språkutveckling. Att använda 
tecken som stöd i förskolan och hemmet kan vara ett utmärkt sätt att utveckla barns 
ordförråd. Skau och Cascella (2006) betonar vikten i att som förskolepersonal och 
vårdnadshavare använda tecken för att tidigt stödja barns tal och språkutveckling. 
Teckenstöd är en metod som underlättar för barn i behov av särskilt stöd att delta i 
sociala och lärande situationer. Barns lärande främjas när deras vårdnadshavare och 
förskollärare samarbetar med att inkludera teckenstöd i både hemmet och i 
förskolans rutiner. Orden som används ska vara meningsfulla och relevanta för 
barnet (Skau & Cascella, 2006). 

Förskolepersonalen arbetar med att stimulera barns flerspråkighet genom bl.a. 
tydlighet, kroppsspråk, bildstöd och benämna ord. Svensson (2012) menar att 
förskollärare kan utveckla flerspråkiga barns språk genom att vara tydlig och förklara 
ord och synonymer. Detta resulterar i att barn får en djupare förståelse för ord och de 
kan sätta orden i en kontext som de känner igen, vilket gynnar språkutvecklingen. 

Det som många av förskolepersonalen ansåg skulle förbättras i arbetet för att 
kommunicera med barn, är att arbeta ännu mer med kort som stöd, materialet TAKK, 
och använda t.ex. appar som översätter språk. De ansåg att arbetet med språk idag 
fungerar bra och att de har kunskaper, men att barngruppernas storlek borde vara 
mindre för att som pedagog få tid för flera dialoger med barnen. Om barngrupperna 
skulle vara mindre, skulle förskolepersonalen ha mer tid till att anpassa språkarbetet 
utifrån varje barns förutsättningar och behov. Dagarna fylls med fasta aktiviteter och 
tempot är högt. Tidsbrist beror ofta på att de är för få vuxna på avdelningarna under 
de timmar som de behövs vara flera. Förskolepersonalen uppgav att de har svårt att 
räcka till för alla barn. De skulle vilja att en förbättring gällande att ge möjlighet till 
rätt resurser för att kunna ge alla barn vad de behöver. Förskolepersonalen önskar 
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fler möjligheter och tillfällen med färre barn för att spela spel eller läsa böcker. De 
menar att det skulle gynna språkträningen och på ett bättre sätt kunna 
individanpassas. Några av förskolepersonalen uppgav att de idag har ett medvetet 
arbetssätt som fungerar bra gällande språkstimulans. De påpekade vikten av att vara 
en närvarande pedagog som lyssnar på barnen, diskuterar, leker med ord och 
utmanar barnen. 

Förskolepersonalen uppgav att de behöver mer resurser till vidareutbildning, kurser, 
studiebesök och hjälpmedel. De skulle kunna stödja barnens språkutveckling på ett 
bättre sätt om det fanns personal med kunskaper i modersmål. Djupare kunskaper i 
teckenkommunikation hos förskolepersonalen skulle gynna barn i behov av särskilt 
stöd och flerspråkiga barn. De önskade också att de skulle finnas mer utrymme och 
tid till att kunna reflektera och följa upp arbetet med barns språkutveckling utifrån 
barns olika behov. Detta tar Norling (2015) upp, flera av hennes deltagare angav 
också att de får för lite kompetensutveckling och tid till att reflektera kring barns 
språkutveckling. Hon belyser vikten i att ha långsiktiga mål, där det erbjuds 
fortbildning och tid för reflektion inom arbetslaget för att stimulera barns 
språkutveckling (Norling, 2015). 

4.5 Förskolepersonalens arbete med att skapa förutsättningar 
och främja barns språk. 
 
Förskollärare och barnskötare har observerats i rutinsituationer, samt i spontana och 
planerade aktiviteter vid nio tillfällen. Vid dessa tillfällen har en observationsmall 
använts för att underlätta dokumentationen, se bilaga 3. I observationerna 
framkommer det fingerade namn. Kortare sammanfattningar följs också under 
samtliga observationstillfällen. Slutligen presenteras en sammanfattning med analys 
av egna reflektioner och kopplingar till relevant litteratur.  

4.5.1 Observation 1 – rutinsituation, påklädnad  
 
Det är en tisdagsmorgon. En barngrupp mellan ett till fem år gamla, är på väg ut. 
Något som förskolan har som rutin varje morgon. En förskollärare tar först ut de 
äldre barnen till hallen. Det regnar ute denna dag och det ser både förskolläraren och 
barnen från fönstret när de ska börja klä på sig ytterkläderna.  

Några av de äldre barnen frågar:  
-Vad ska vi ha på oss idag?  
Förskolläraren svarar:  
-Vad tror ni, vad har vi för väder idag? 
Ett barn svarar:  
-Det regnar ute! 
Två andra barn ropar då samtidigt: 
-Galonkläder! 
Varpå förskolläraren säger:  
-Ja men visst, det här kan ju ni! 
 
De äldsta barnen klär på sig först, de tar på sig regnjacka och regnbyxor samt stövlar. 
Förskolläraren hjälper till med barnens byxor och pratar tydligt i sitt språk mot 
barnen.  
Förskolläraren säger:  
-När du har tagit på dig dina stövlar, så kan jag hjälpa dig med att dra över byxorna, 
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då kommer det inget vatten i dina stövlar.  
Några andra barn har problem och behöver hjälp med att dra upp dragkedjan på 
deras jackor.  
Ett barn frågar: 
-Fröken, kan du hjälpa mig? 
De andra barnen ropar:  
-Mig med! 
Förskolläraren säger:  
-Självklart kan jag hjälpa er att dra upp dragkedjan. När alla barn är färdigklädda går 
sedan barngruppen och förskolepersonalen ut på den stora gården. 
 
Under denna observation är förskolläraren tydlig i sitt språk, ställer utmanande 
frågor och uppmuntrar barnen till vad de själva tror, vet och kan. Hon stöttar och 
förklarar, samtidigt som hon hjälper barnen vid påklädningen. 

4.5.2 Observation 2 – rutinsituation, matsituation  
 
Det sitter fem barn i olika åldrar vid ett matbord med en förskollärare. Det är potatis, 
fisk, grönsaker och sås som serveras idag till lunch. Förskolläraren betonar ord som 
t.ex. en potatis och för dialoger med barnen. Hon ber även de äldre barnen att skicka 
vidare maten till nästa efter att de tagit mat. Förskolläraren lägger mat på tallrikar till 
de yngsta barnen vid bordet. Ett av barnen på två och ett halvt år har svårt med sitt 
tal och då använder pedagogen teckenspråk, samt visar maten och grönsakerna. T.ex. 
nickar barnet om han vill ha potatis, broccoli eller morötter, ett glas mjölk osv.  

Ett annat barn i fyra års ålder vid bordet har ett annat språk än svenska som 
modersmål. Där får förskolläraren tydligt visa med sitt kroppsspråk vad hon menar. 
Hon betonar även där ord som fisk, en potatis osv. Bildkort används också för att 
barnet ska förstå vad som behöver göras efter att de har dukat av. T.ex. finns en bild 
på händer under en kran och en toalett, så att han ska förstå att han ska tvätta 
händerna och gå på toaletten.  

Efter att barnen har ätit upp maten frågar förskolläraren barnen: 
- Vill någon ha en hård smörgås? 
Ett barn svarar:  
-Ja, jag vill!  
Förskolläraren visar och frågar: 
-Vill du ha en mörk rektangelformad eller en ljus cirkelformad smörgås? 
Barnet svarar: 
 -En rektangel! 
Förskolläraren:  
- Vill du ha en hel eller en halv? 
Barnet:  
-En halv, tack! 
Förskolläraren: 
-Ok varsågod, här får du en smörkniv och så får du prova bre din smörgås själv. 

Förskolläraren gör sedan likadant med flera av barnen. De barn som har svårt att 
prata, pekar på den smörgås som de vill ha. Sedan får barnen prova att bre 
smörgåsarna själva. De yngre barnen har svårigheter att bre smörgåsarna, men vill 
gärna prova själva. Ett äldre barn sitter bredvid ett yngre barn och säger till 
förskolläraren: 
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- Fröken, hon kan inte bre sin! 
Förskolläraren säger då:  
- Fråga henne om du får hjälpa henne?  
Barnet frågar då det yngre barnet och får en nick och ett ja till svar.  
Efter maten tar de äldre barnen bort sina tallrikar och glas och ställer allt på 
köksbänken. Sedan går de mot handfaten och toaletterna för att sedan göra sig redo 
för att klä på sig ytterkläder och gå ut.   
 
Det som har observerats under matsituationen är att förskolläraren är tydlig i sitt 
språk, benämner ord och former i dialogerna vid matbordet. Ett barn har svårigheter 
med talet och där anpassar sig förskolläraren och använder teckenspråk och 
benämner, samt pekar på maten för att göra det tydligare. Det finns ett annat barn 
som är flerspråkigt och likadant där anpassar förskolläraren språkarbetet med 
kroppsspråk och benämner ord. Det används bildkort för att tydliggöra för det 
flerspråkiga barnet vad han ska göra efter maten.  

4.5.3 Observation 3 - spontan utomhusaktivitet, sandlådan. 
 
Det är en morgon efter frukost och det är flera avdelningar med barngrupper, samt 
förskolepersonal ute på samma gård. Vid sandlådan sitter fem barn med en 
förskollärare och leker med hinkar, spadar och formar. Barnen är ett till fyra år 
gamla. Förskolläraren sitter med ett-åringen tätt intill sig och försöker få med henne i 
leken då hon är ledsen för hennes mamma precis lämnat henne. De andra barnen 
fyller hinkar och bakar kakor av formar. Förskolläraren pratar med det yngsta barnet.  
 
Förskolläraren säger:  
-Såja mamma kommer sen. 
-Titta vad de andra barnen gör!  
Förskolläraren frågar de andra barnen vad de gör. 
Ett barn svarar:  
-Vi bakar kakor! 
Ett annat barn svarar: 
- Och tårtor, för de ska vara kalas! 
Förskolläraren:  
- Åh vad roligt eller hur Lisa?   
- Ska vi också hjälpa till och baka? Det yngsta barnet slutar att gråta och nickar 
försiktigt.  
Förskolläraren säger: 
- Titta, här får du en röd spade. 
- Nu kan vi fylla den här gröna formen med sand, sen vänder vi på formen. 
- Titta det blev en kaka! 
Förskolläraren ler och klappar med händerna. Ett av de andra barnen visar också sin 
uppskattning genom att le och klappa med sina händer. 
Förskolläraren är fortfarande med i leken och finns där för alla barnen. Det yngsta 
barnet fortsätter att fylla formar med sand och det ansluter sig fler barn till 
sandlådan.  Leken utvecklas till slut till ett stort kalas där det bjuds på alla bakverken. 
 
Det som har observerats vid denna aktivitet är att förskolläraren är närvarande och 
engagerad i barnets lek, samt tröstar det yngsta barnet som gråter. Hon försöker 
uppmuntra och bjuda in barnet i leken med hjälp av en spade och en form. Detta 
leder till att barnet lugnar sig och blir intresserad av vad som sker i sandlådan. 
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Förskolläraren ser även de andra barnen och är med i deras lek och samtalar med 
dem genom att ställa frågor, bekräfta och uppmuntra dem. Diskussionen leder till att 
leken förvandlas till ett kalas, där barnen bjuder varandra på godsaker. 
 
4.5.4 Observation 4 – spontan aktivitet, spel. 

En förskollärare sitter tillsammans med tre fyra-åringar och spelar ett spel som heter 
Vildkatten. Det går ut på att hitta föremål genom att ta en spelbricka och lägga den i 
mitten. Den första som hittar föremålet får brickan. Barnen påbörjar spelet och 
förskolläraren ser först till att alla vet i vilken turordning de ska få börja med att ta 
spelbrickor. De bestämmer sig för att gå ett runt varv mot höger. Barnen börjar ta 
olika brickor med föremål.  

Alla barnen lyckas hitta brickor. Ett barn blir plötsligt ledsen då han inte lyckas hitta 
flera brickor. 
Barnet ändrar tonläge, snyftar och säger: 
-Jag får inga par, jag vill inte vara med längre.  
 Då säger förskolläraren: 
-Du har ju fått många par, inte behöver du vara ledsen.  
-Det går inte alltid att få alla par i spelet.  
-Titta jag har bara ett par, du har fler än mig. 
Ett annat barn säger då: 
-Ja precis kolla jag har tre par, du har fler än mig också. 
Barnet vill då återigen vara med och spela och de fortsätter med att leta par.  
 
I denna aktivitet har det observerats att förskolläraren är noga med att varje gång 
benämna ord, antal och färger under spelets gång tillsammans de tre barnen.  Hon 
benämner det som visas på spelbrickorna t.ex. ”en röd klocka” eller ”klossar som är 
gula, röda, gröna och blåa”. Det finns en flerspråkig pojke på tre år, som är med och 
spelar. Han får möjlighet att lära sig nya ord, färger och begrepp genom att både 
förskolläraren och barnen ständigt benämner dessa under spelets gång. 
Förskolläraren benämner också utöver detta också olika begrepp för alla barnen, 
samt stöttar, uppmuntrar och är tydlig med att beskriva spelets regler för alla barnen. 
Den flerspråkiga pojken lär sig möjligen nya ord genom att vara med och spela. 
Barnen får också möjlighet att lära sig samspela med varandra och öva på turtagning.  
 
4.5.5 Observation 5- planerad aktivitet, sångsamling. 

Det är sångsamling innan det är dags för lunch. Det är en hel barngrupp som är med 
och deltar i aktiviteten och de är mellan ett till fem år gamla. Förskolepersonalen har 
tagit fram barnsånger som barnen tycks uppskatta. De sjunger tillsammans ”Blinka 
lilla stjärna”, ”Björnen sover”, ”Fem små lingon” som är en fingerramsa, ”Huvud 
axlar knä och tå” och avslutar med en fingerramsa som kallas ”Jag är hungrig”.  
Under sångsamlingen används teckenstöd i varje låt. I fingerramsorna och sångerna 
använder de händerna och kroppsspråket. Detta för att det finns två barn med annat 
modersmål i barngruppen. De flesta av de yngre barnen sitter och tittar på, hänger 
med, sjunger, samt använder fingrar och kroppen. Det är två yngre barn som bara går 
runt i rummet, vilket förskolepersonalen tillåter. I övrigt är alla barnen med och 
sjunger i sångstunden, sedan är det dags för lunch.  
 
Det som har observerats i sångsamlingen är att förskolepersonalen utgått från 
barnens intressen och använt sig av sånger som barnen uppskattar och tycker om. 
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Detta anser vi bidrar till att sångstunden blir lekfull och rolig. Det finns två 
flerspråkiga barn i gruppen och här anpassar förskolepersonalen sångerna och 
fingerramsorna i aktiviteten efter barnens språkliga förmåga. De förstärker 
kommunikationen med hjälp av teckenstöd och kroppsspråket i dessa metoder.  
 
4.5.6 Observation 6- planerad aktivitet, målning. 

Det är en aktivitet med åtta fyra-åringar, en förskollärare och en barnskötare. Barnen 
sitter vid ett bord och har ett papper, penslar och olika färger framför sig. 
Förskolläraren talar tydligt och långsamt om för barnen att de ska få måla och att de 
ska få börja göra sitt handavtryck på pappret. De får välja en färg och måla sin hand 
med färgen för att sedan trycka det på pappret. Barnen är ivriga att få börja och 
förskolläraren och barnskötaren finns för att stötta och uppmuntra barnen.  

Några av barnen förstår direkt vad de ska göra och börjar måla på sina händer. De 
tittar på varandra, skrattar och ett barn säger: 
- Det här har jag gjort förut faktiskt. 
- Det här var roligt! säger ett annat barn. 

Ett barn har inte gjort det förut och är osäker på vilken färg hon ska välja. 
Förskolläraren uppmärksammar detta och frågar då: 
- Vilken färg gillar du? 
Barnet:  
- Jag tycker om lila. 
Förskolläraren: 
- Ok, vill du börja med den färgen då? 
Barnet: 
- Ja, de kan jag ju göra.  
 
Ett barn med annat modersmål, förstår inte riktigt vad som ska göras och tar en 
pensel och börjar måla på pappret. Barnskötaren pekar och visar att han kan måla på 
sin hand och hjälper honom att måla en färg på sin hand. Hon målar också på sin 
egen hand och säger.  
-Titta!  
-Handavtryck! 
Sedan trycker hon sin hand på ett papper. Pojken trycker då även sin hand på 
pappret och börjar le och skratta. Han tittar sig omkring och på de andra barnens 
papper med handavtryck och vill göra flera handavtryck i olika färger. Barnen får 
därefter skriva sina namn på papperna.  
 
Förskolläraren introducerar aktiviteten där barnen ska få måla handavtryck genom 
att vara tydlig med vad de ska göra. Barnen får själva välja en valfri färg. De flesta 
barn gör sina handavtryck. Ett barn har aldrig gjort denna aktivitet innan och tvekar. 
Likaså är ett flerspråkigt barn osäker och tittar på de andra barnen. Både 
förskolläraren och barnskötaren uppmärksammar detta. De stöttar, hjälper och 
förstärker både med att föra dialoger och använda kroppsspråket för att barnen ska 
förstå vad som ska göras. De är tydliga med att de får fortsätta att måla eller tvätta 
händerna om de känner sig färdiga. 
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4.5.7 Observation 7- planerad aktivitet, bokläsning.  
 
Det är samling med sju fyra- och fem-åringar. En förskollärare ska läsa en bok för 
barnen innan det är dags för lunch. Förskolläraren läser en bok om spindlar då 
barnen visat intresse för detta på utegården då de nästan dagligen letar efter spindlar 
och tittar närmare på dem i förstoringsglas. I boken är det stora bilder på spindlar 
med namn och information om spindlarna som pedagogen läser. Efter varje uppslag 
vill barnen gärna samtala om bilderna, vilket de får utrymme till.  

Barnen diskuterar spindlarnas färger.  
-Denna spindel är brun och svart, säger en pojke. 
-Och den här spindeln har massa olika färger, säger en flicka. 
-Ja, den är svart med orange, gult och rött säger en annan pojke.  
-Och titta på denna, den är vit och den ser nästan genomskinlig ut, häftig va? säger 
förskolläraren.  
Efter varje uppslag frågar barnen vad spindlarna heter. 
-Här har vi en hoppspindel som är brun, säger förskolläraren. 
Barnen delar med sig av sina egna erfarenheter om spindlar.  
-Jag har sett en spindel på Parken Zoo, säger en flicka.  
-Jag med, och jag har sett spindlar ute på gården på väggarna, säger en pojke. 
-Jag har sett spindlar i skogen! utbrister en flicka. 
Förskolläraren ställer sedan följdfrågor i form av hur många ben en spindel har.  
En pojke på fem år frågar förskolläraren: 
-Kan inte vi se på spindlar på ipaden någon dag?  
Förskolläraren svarar: 
-Javisst kan vi göra det en annan dag.  
 
Vid denna observation har förskollärare tagit tillvara på barnens intressen och 
plockade fram en bok om spindlar. Förskolläraren läste boken och visade bilder efter 
varje uppslag. Barnen fick samtala och diskutera med varandra, samt även med 
förskolläraren. Hon lyssnade på barnen och lät dem dela med sig av deras egna 
erfarenheter gällande spindlar. De berättade var de har sett spindlar och pratade om 
hur spindlarna ser ut i boken, samt vad spindlarna heter. Förskolläraren ställde 
följdfrågor och utmanade barnen i deras tankar och lärande. Hon lät också barnen ha 
inflytande i sin vardag, som enligt läroplanen. Detta genom att tillåta barnen komma 
med förslag vad som kan göras vid nästa tillfälle, vilket var önskan om att visa 
filmklipp om spindlar på ipaden.  
 
4.5.8 Observation 8- planerad aktivitet, rörelse.   
 
En aktivitet med tio fem-åringar i en idrottshall tillsammans med två stycken 
förskollärare. När de kommer till idrottshallen talar en av förskollärarna om att när 
barnen klätt av sig ytterkläderna får de springa en stund i idrottshallen. Hon talar 
också om att när barnen hör att en av dem blåser i visselpipan, ska alla samlas i en 
ring på golvet. Förskollärarna förbereder en hinderbana och blåser sedan i 
visselpipan. 

Alla samlas på golvet och en av förskollärarna säger:  
-Vad duktiga ni är som kom nu när vi blåste i visselpipan. 
- Nu ska vi först göra en samarbetsövning med en ring.  
Hon betonar orden och förklarar tydligt hur den går till. Barnen tar varandra i 
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handen och står i en ring. Förskolläraren säger:  
-Rockringen ska föras runt, ni får inte släppa varandras händer, för vi ska använda 
kroppen för att föra den vidare.   
Vissa barn försöker släppa och använda händerna men blir tillrättavisade med att 
förskolläraren säger: 
-Kom ihåg, släpp inte händerna! 
   
Efter övningen är det dags för hinderbanan. Den andra förskolläraren delar upp 
barnen på de olika stationerna och förskollärarna delar upp sig och förklarar och 
visar vad barnen ska göra vid varje station. Förskollärarna påminner barnen vad de 
ska göra när de byter station, samt uppmuntrar även barnen till att hjälpa varandra 
om de blir osäkra vad de ska göra. Efter hinderbanan får de göra en matematikövning 
med antal. Det ligger flera rockringar utspridda på golvet. Barnen får springa runt 
och när barnen hör att en av förskollärarna blåser i visselpipan en, två eller tre gånger 
ska de ställa sig samma antal barn i en rockring. Vissa av barnen förstår och ställer 
sig sedan i en rockring när förskolläraren blåser en gång i visselpipan.  

Tre barn står kvar och en av förskollärarna frågar: 
-Hur många gånger hörde ni visselpipan denna gång? 
Några andra barn som redan står i varsin ring redan ropar då: 
-En gång! 
Förskolläraren: 
-Ja, det stämmer och hur många skulle då stå i ringen? 
Barnen ropar då: 
-Ett barn i en ring!  
De andra tre barnen ställer sig då i varsin ring som finns kvar. Detta upprepas några 
gånger och det var samma barn som inte förstod. Till slut efter några omgångar med 
visslingar börjar två av de tre barnen förstå och de andra barnen hjälper även till och 
säger: 
- Kom hit till den här ringen, vi ska vara tre stycken nu!  
- Hon blåste tre gånger!  
Efter denna aktivitet hjälps alla åt att plocka undan allt och de börjar bege sig till 
förskolan igen då det snart är dags för lunch.  
 
Under samarbetsövningarna och en hinderbanan är förskollärarna tydliga i sitt språk 
och ger instruktioner till barnen. De visar och berättar vad barnen ska göra och ställer 
utmanande frågor, uppmuntrar och finns där som stöd för barnen om de blir osäkra. 
Barnen får öva på att använda kroppen, att samarbeta och kommunicera. De hjälper 
även varandra både i hinderbanan och i matematikövningen. 
 
4.5.9 Observation 9- planerad aktivitet, skapande. 

Det är sammanlagt åtta barn som är fem år från två avdelningar som ska skapa varsin 
namnskylt med två förskollärare. Inför aktiviteten har den ena förskolläraren bakat 
lekdeg med två barn. Den andra förskolläraren börjar med att inleda aktiviteten där 
de ska få skapa sina egna namnskyltar. Halva barngruppen får börja med att måla 
sina skyltar medan de andra får göra sina bokstäver av lekdeg, efter detta byter de 
bord och gör det andra. Förskollärarna visar att de finns där, stöttar och vägleder 
barnen, men de låter först barnen få prova själva.  

Ett barn behöver hjälp med att stava sitt namn.  
Förskolläraren frågar: 
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-Kommer du ihåg vilken bokstav ditt namn börjar med? 
Varpå barnet funderar en stund och sedan svarar:  
-Just det ett E, som i Emil! Barnet lyser upp när han kommer på vilken bokstav det 
var.  
En flicka säger:  
-Jag vet hur mitt namn stavas, L i l l y, och sedan fortsätter hon:  
-Jag har börjat med ett L, nu ska jag göra ett I”.  
Några barn finner det svårt att forma bokstäverna.  
Då säger förskolläraren: 
-Börja med att forma en liten degbit till en korv och forma den sen till en bokstav.  
Den andra förskolläraren delar ut färg till deras namnskyltar, barnen får själva välja 
färger. Barnen målar och tittar sedan nyfiket på bordet tvärsöver och säger:  
-Snart får vi också göra våra bokstäver! 
Aktiviteten fortsätter och om en stund har alla barnen målat sina skyltar och gjort 
sina bokstäver, de ska ligga på tork tills nästa gång. 
 
I denna planerade aktivitet, får barnen skapa egna namnskyltar och förskollärarna är 
återigen tydliga i att beskriva vad som ska göras. De finns där för att vägleda barnen, 
samt stöttar dem vid svårigheter. Dock så låter de barnen också prova sig fram själva. 
Det sker interaktion och samspel i aktiviteten. Förskollärarna arbetar med barns 
skriftspråk på ett lekfullt och skapande sätt.  
 
4.6 Sammanfattning och analys av observationer 
 
Det som förskolepersonalen har angett i enkäterna, anser vi stämmer överens med 
hur de förhåller sig till språkarbetet i praktiken. Den dagliga dialogen, språket och 
samspelet syns tydligt som en röd tråd genom alla aktiviteter och situationer i 
förskolans verksamhet. De benämner färger, ord och begrepp och barnen får lära sig 
att samarbeta och hjälpa varandra. Detta anser vi går i linje med vår valda teori den 
sociokulturella teorin, där språket och interaktionen mellan människor är central. 
Under observationerna uppstod det dialoger mellan förskollärarna och barnen, vilket 
kopplas till Vygotskijs teori, där människor utvecklar språket i samspel med andra 
och skapar sociokulturella erfarenheter. Förskolepersonalen anpassar ofta sitt 
språkarbete efter barns språkliga process. Under en matsituation uppmuntrades 
barnen till att hjälpa varandra med att bre smörgåsar, vilket görs en koppling till 
Vygotskijs teori om att det sker en proximal utvecklingszon. Förskolepersonalen är 
närvarande, stöttar, uppmuntrar, samt ställer frågor till barnen. Kommunikationen 
mellan barn och förskolepersonal gynnar barns språkutveckling om förskolepersonal 
ställer frågor kring det som intresserar barnen. Interaktionen blir meningsfull då 
barn och förskolepersonal integrerar sina perspektiv (Norling, 2015). 
Förskolepersonalens förhållningssätt påverkar hur den språkliga miljön ser ut i 
förskolan och med ett gott arbete genom att som förskolepersonal vara engagerad och 
motivera barnen så utvecklas barns språk i olika aktiviteter på förskolan (Norling, 
2015). 

Vi kunde se att förskolepersonalen för dialoger med barnen och benämner ord i olika 
vardagliga aktiviteter som t.ex. påklädningen. Aktiviteter där språket syns tydligt är 
bl.a. bokläsning, spela spel och i sångsamlingar. Vi anser att barnen får en bättre 
förståelse för vad som händer och sker i sånger och ramsor, samt för orden som de 
använder sig av när förskolepersonalen använder sig av kroppsspråk i samlingar. Bjar 
och Lidberg (2003) menar att i kommunikation med varandra skapas mening då vi 
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gör oss förstådda i det liv vi lever i. Meningsskapande sker i samband med olika 
uttrycksformer både verbala och ickeverbala, så som t.ex. tal och skriftspråk, bilder, 
tabeller, musik, rörelse, dans, filmer, miner och gester. Dessa språkliga sammanhang 
och uttrycksformer står i ett dialogiskt förhållande till varandra där 
meningsskapandet är i ständig rörelse. Förskolepersonalen tar tillvara på att prata 
med barnen och stimulera deras språk i olika situationer i verksamheten. Det vi också 
kunde se, var att förskolepersonalen var tydliga i det språkliga arbetet med barnen 
t.ex. inte bara säga ”hämta den eller det” utan säga t.ex. ”kan du hämta bollen i hyllan 
längst ner”. Alla barn ska få komma till tals och få utveckla sitt språk. Sheridan och 
Gjems (2017) påpekar vikten i att utveckla barns språk i vardagliga situationer såsom 
påklädnad, matsituationer osv. I de vardagliga situationerna är det viktigt att som 
pedagog prata med barnen om deras erfarenheter och att benämna färger och ord för 
att konkretisera språket med barnen. Planerade aktiviteter såsom bokläsning, rimma 
ord eller sångsamling är sociala sammanhang där barn lär sig språket och nya ord på 
ett lekfullt sätt (Sheridan & Gjems, 2017).  

Under bokläsningen fick barnen samtala om bokens innehåll och deras egna 
erfarenheter. Lynch och Owston (2015) betonar vikten i att barn ska få höra olika 
sagor och böcker, samt tillsammans få diskutera under bokläsningen. Barnen fick 
inflytande i aktiviteten, genom att förskolläraren valde bok utifrån barnens intresse 
och de skulle också få titta på spindlar genom ipaden vid ett senare tillfälle vilket ett 
barn föreslog. Att vara lyhörda pedagoger, utgå från barns intressen och synliggöra 
deras förmågor, är viktiga delar både i samspelet och i språkarbetet när det gäller 
barn. Barn uttrycker mycket via sitt kroppsspråk, talspråk, skrift och bildspråk 
(Lindö, 2009). I en aktivitet fick barn bekanta sig med skriftspråket och skapa sina 
egna namnskyltar på ett lekfullt sätt. De fick välja färger och pröva sig fram själva 
men förskolepersonalen fanns också där för att stötta barnen. Dahlgren m.fl., (2013) 
menar att förskollärare bör utveckla skriftspråksaktiviteter som känns meningsfulla 
för barnen. Detta för att stödja barns utveckling och ge möjligheter för barn att söka 
och pröva sig fram. Skriftspråket ska framstå och ske i sociala sammanhang. 

Vi tolkar utifrån både enkätsvaren och av observationerna som utfördes att 
förskolepersonalen använder sig av varierande metoder som de tycker främjar barns 
språk och flerspråkighet. Ett problem som många av förskolepersonalen avgav 
förhindrar språkarbetet är tidsbrist och personalbrist. För att få mer tid tänker vi att 
det gäller att planera och ta sig tid till att vara flexibel som både förskollärare och 
barnskötare, när de kommer till att fördela grupper utefter olika åldrar och 
förutsättningar.  

5. Diskussion  
 
I kapitlet presenteras resultatdiskussion, metoddiskussion och resultatets relevans 
till yrket. Kapitlet avslutas med våra slutsatser och vidare forskning. 

5.1 Resultatdiskussion  

Syftet med den här studien är att få en fördjupad inblick utifrån verksamma 
förskollärares och barnskötares perspektiv gällande arbetet med språkanpassning i 
förskolan. Hur förskolepersonalen ser på sitt eget arbete utifrån barnets språkliga 
process, både individuellt och i barngruppen, för att ge barnen ett rikt och varierat 
språk. Om de skulle vilja förändra något för att förbättra språkarbetet, samt om de är 
självkritiska till sin yrkesprofession.  
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5.1.1 Språkanpassning i vardagliga situationer 

Förskolepersonalen använder ett varierat utbud av material för att stimulera barns 
språk. Det är allt ifrån böcker, spel, sagolådor, flanosagor m.m. Ett material som 
många av förskolepersonalen använder sig av i arbetet med språk är TAKK som är en 
metod för att stödja interaktion med hjälp av teckenstöd. De stimulerar barns språk i 
rutinsituationer såsom t.ex. påklädning och matsituationer genom att vara 
närvarande, ställa frågor, ha diskussioner med barnen om det som sker och om 
barnens erfarenheter, benämna ord och färger, lyssna och bekräfta, m.m.  

Förskolepersonalen benämner vikten i sångsamlingar, att sjunga, rimma, ramsa och 
träna på rytm med barnen. Barnen får lära sig ord och utveckla sitt språk på ett 
lustfyllt sätt genom sång. De ska få komma till tals och utveckla sitt språk med andra 
barn och vuxna i förskolans verksamhet.  

5.1.2 Viktigt att tänka på gällande språk- och flerspråkighetsutveckling 

Förskolepersonalen trycker på vikten att ständigt benämna ord för att utveckla barns 
ordförråd och att anpassa ord och meningar efter barns ålder. Andra viktiga aspekter 
enligt förskolepersonalen är att vara tydlig i sitt språk mot barnen. Användning av 
kroppsspråk och bilder som stöd förstärker ord och begrepp och gör därmed ord mer 
begripliga för barnen. Att lyssna in barnen genom att vara lyhörd som förskollärare 
eller barnskötare är också en viktig aspekt.  

Arbetet med att främja barns språk och flerspråkighet är en given del av förskolans 
arbete i att uppfylla läroplanens mål. I dagens Sverige växer barn upp i olika sociala 
och kulturella miljöer där de möts av ett eller flera språk. Under en del barns 
uppväxt, omges de i vardagen av många olika människor med olika kulturell 
bakgrund och möts av majoritetsspråket under sitt första år. Det finns också barn 
som har en mer begränsad omgivning och möts av majoritetsspråket först när de 
börjar förskolan eller skolan (Bjar & Lidberg, 2003). Lindberg (2011) påpekar vikten 
av att som förskollärare se positivt på mångfald och utveckla barns olika erfarenheter 
för att ge möjligheter för att barn ska kunna utveckla sitt modersmål. Förskollärare 
bör därför se barns flerspråkighet och sociala samt kulturella erfarenheter som ett 
tillskott. Lindberg (2011) påvisar att flerspråkiga barn som fått utveckla sitt 
modersmål drar nytta av det senare i skolan och även i andra språkutvecklande 
sammanhang.  

En del av förskolepersonalen i vår studie har belyst vikten i att ta tillvara på mångfald 
och inkludera barns olika språk och kulturer i förskolan, samt att som vuxen lära sig 
fraser på barns olika hemspråk. Förskolan ska bemöta alla barn för att på bästa sätt 
stödja deras språk, tanke, samt kunskapsutveckling. Det behövs därför olika språkliga 
redskap för att barnen på egen hand och tillsammans med andra ska kunna 
stimuleras och utvecklas. En viktig del att tänka på som pedagog är förståelse och 
medvetenhet för både egna och andras kulturer (Bjar & Lidberg, 2003). 

Forskning visar att barn i tidig ålder har det lätt för att utveckla flera språk. Barn har 
lättare för att lära sig ett flyt i talspråket och fonologi än vuxna. Det tar dock flera år 
för barn att lära sig ett språk, därför bör barn få utveckla sin flerspråkighet och få 
medverka i grupper av mångfald (Kultti, 2012). Forskning visar att förskolan har en 
viktig roll i att utveckla barns språk, i synnerhet barn med annat modersmål, då vissa 
barn möter det svenska språket i förskolan för första gången. De flerspråkiga barnen 
ska möta en förskola som är inkluderande där deras språk och kultur ses som en 
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tillgång för barngruppen och förskolan. Pedagoger ska erbjuda trygga miljöer och 
skapa situationer där barnen kan utveckla sin flerspråkighet. Pedagoger bör visa 
intresse för barns olika språk och bedömningar av barns språk bör göras utifrån 
barnets alla språkliga förmågor (Svensson, 2012). För att göra det möjligt anser vi att 
det är viktigt att samarbeta vårdnadshavare och ta reda på vad för språk som talas i 
barnets hemmiljö.  

Andra metoder som bildstöd, teckenstöd och kroppsspråket för att ytterligare 
tydliggöra är också viktigt för att främja språken. I sångsamlingar och i förskolans 
vardag är det bra att använda sig av teckenstöd och kroppsspråk då detta förstärker 
ord och språk och samtidigt anpassas efter vart barnen befinner sig individuellt i sin 
språkutveckling. 

5.1.3 Förutsättningar för att främja barns språk 

Observationerna visar att förskolepersonalen har en dialog med barnen i alla olika 
aktiviteter och rutinsituationer: de lyssnar på barnen, bekräftar, benämner, 
berömmer och utmanar barnen i deras språk. Barnen får utrymme till lära sig ord i 
sångsamlingar och de får utrymme till diskussioner under t.ex. bokläsning. 
Förskolepersonalen benämner ord, begrepp och färger under påklädning och ser till 
att barn lär sig turtagning, samförstånd och ömsesidighet när barnen spelar spel. Det 
sker samspel och utvecklas vänskapsrelationer varje dag i förskolans vardag. 
Förskolepersonalen finns där för att stötta barnen, utveckla sociala relationer, samt 
ser till att lösa konflikter som uppstår. 

När det gäller flerspråkiga barn och barn med annat modersmål anger 
förskolepersonalen aspekter såsom t.ex. tydlighet, arbete med teckenkommunikation 
och bilder, kroppsspråk, samt att benämna ord ständigt. De belyser vikten av att som 
pedagog lära sig ett par fraser och ord på barnens hemspråk och ta tillvara på olika 
språk och kulturer i verksamheten, vilket också är ett mål i förskolans läroplan.  

5.2 Metoddiskussion 

Baserat på enkäterna beskrev förskolepersonalen olika metoder t.ex. kroppsspråk, 
bildstöd, tydlighet, benämna ord m.m. som har används för att stimulera barns språk 
och flerspråkighet. Under observationerna synliggjordes det att förskolepersonalen 
använt sig av metoderna i aktiviteter och vardagssituationer. Det som också har 
tittats närmare på var vilka olika stödjande aktiviteter som förekom i 
verksamheterna, för att stödja barnen till att utveckla sitt språk både individuellt och 
i barngruppen. Genom svaren har förskolepersonalens perspektiv blivit synligt i deras 
arbete med språkanpassning i förskolan. Hur förskolepersonalen ser på sitt eget 
arbete utifrån barnets språkliga process, både individuellt och i barngruppen, för att 
ge barnen ett rikt och varierat språk. Om de skulle vilja förändra något för att 
förbättra språkarbetet, samt om de är självkritiska till sin yrkesprofession. 

Det finns både för- och nackdelar med metoderna som valdes att använda i denna 
studie. Observationerna gav varierade resultat, men ett perspektiv på hur 
förskolepersonalen förhåller sig till sin yrkesprofession blev synligt. 
Enkätundersökningen var dock svårare att genomföra, då få valt att delta i 
undersökningen. Vid förlängd svarstid, samlades fler enkäter in från den ena 
kommunen. Från den andra kommunen samlades det tyvärr inte några alls, trots 
förlängd svarstid och flera besök till förskolorna. Vi anser att det skulle ha varit mer 
praktiskt med intervjuer, för att få utförligare och detaljerade svar, samt att de skulle 
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ha öppnat en möjlighet för oss att ställa följdfrågor till förskolepersonalen. Dock har 
ett brett perspektiv synliggjorts, eftersom totalt 34 verksamma förskollärare och 
barnskötare deltagit i undersökningen.  

Det var svårt att sammanställa och analysera materialet på ett tydligt och bra 
tillvägagångsätt för att bilda förståelse för studiens syfte. De faktorer som vi anser har 
haft en påverkan var bredden av litteratur, samt materialet från både 
enkätundersökningen och observationerna. De valda metoderna gav dock ett brett 
perspektiv. Vi diskuterade och transkriberade flera gånger för att få ner det viktigaste 
att förmedla till undersökningen. Under studiens gång insåg vi dock att vi varit 
tidsoptimister, samt att uppgiften var mer omfattande än vad vi förväntat från 
början. Det som vi borde ha tagit hänsyn till att det var för kort tid för vår breda 
undersökning. 

5.3 Resultatets relevans till yrket  

Utifrån våra erfarenheter, tidigare forskning och resultatet av vårt examensarbete 
kommer vi i vår framtida yrkesroll lägga tyngd på att främja barns språk med hjälp av 
språkmetoderna. Ett samspel och ett likvärdigt arbetssätt inom hela arbetslaget och 
även de andra avdelningarna, är också av vikt för att behålla en god kvalité på 
verksamheten. Som förskollärare vill vi vara lyhörda, tydliga, samt lägga vikt på att 
benämna ord och upprepa aktiviteter som barnen visar intresse för.  

I vår framtida roll vill vi vara öppna och visa respekt för vårdnadshavare, för att 
kunna lära oss om olika kulturer. I förskolans läroplan framgår det i förskolans 
uppdrag att överföra språk och kulturarv till barnen och att barnen ska få ta del av 
varandras kulturer, vilket bidrar till att barn utvecklar förståelse och respekt för 
andras värderingar och kulturer (Skolverket, 2016, s. 6). Kultti (2012) skriver om att 
mångfald i barngruppen inte är en garanti för att barn ska lära sig språk utan det är 
förskollärarens uppgift att synliggöra olika modersmål som barn har. Förskollärare 
bör ha kunskaper om barns språk och olika kulturer och möjligheterna till kunskaper 
ökar i mötet med barn och vårdnadshavare med annat modersmål (Kultti, 2012).  
 
Kommunikation och förståelse vill vi lägga stor vikt på, för att det leder till att skapa 
goda relationer. Ett samspel underlättar för att kunna utgå från det individuella 
barnet och för att kunna sätta sig in i barnets språk. Det öppnas också en möjlighet 
till att också inkludera resten av barngruppen genom aktiviteter och konkreta 
material som t.ex. böcker på annat språk än svenska. Även spel är stimulerande och 
utmanande material för att flerspråkiga barn ska lära sig nya ord och begrepp, vilket 
vi upplevt under vår verksamhetsförlagda utbildning. En central faktor i att arbeta 
med flerspråkiga barn är, enligt Palviainen m.fl., (2016), att anpassa arbetet efter 
varje individuellt barn eftersom det inte finns någon metod som passar alla barn. 
Pedagoger bör vara förebilder för barn i språkarbetet genom att använda språk och 
uppmuntra barnen till att göra detsamma samt att ta tillvara på det multikulturella 
(Palviainen m.fl., 2016).  

Vi anser att tydlighet kommer vara den viktigaste egenskapen i vår kommande 
yrkesroll både i vardagliga situationer och i aktiviteter, då det bidrar till en trygghet 
för hela barngruppen. Det är även viktigt att vara tydlig mot både kollegor och 
vårdnadshavare. 
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5.4 Slutsats 

Studiens slutsatser är att språket är viktigt i förskolans verksamhet. Kommunikation 
sker hela tiden i alla situationer och förskolans läroplan tar dessutom upp vikten av 
att som förskollärare kunna skapa goda relationer och utveckla barns språk.  
Tidsbrist och för stora barngrupper hindrar förskolepersonalen från att utveckla 
barns språk som de egentligen skulle vilja. De efterlyser också mer fortbildning för att 
kunna utveckla sin yrkesroll i det språkliga arbetet på förskolan. Som en respondent 
skrev: ”Språkutvecklingen i förskolan är så viktig! Både det verbala, kroppsspråk och 
med tecken”.  

Vi kan sammanfatta vår slutsats med att interaktion och språk utvecklas i 
kommunikation och i relationer med andra, vilket går i linje med vår valda teori, den 
sociokulturella teorin. Vygotskij beskriver nämligen i sin teori, att språket är det 
viktigaste redskapet och att människor lär sig av varandra i den proximala 
utvecklingszonen. Språket utvecklas i interaktion med andra och även hos oss själva 
som ett inre tänkande (Säljö, 2011).  
Vi anser oss bildat en fördjupad förståelse och nya kunskaper om hur vi kan arbeta 
med språkanpassning mot barn i vår framtida yrkesroll medan vi arbetat med denna 
uppsats som vi kommer ha till nytta i vår kommande yrkesroll. 

5.5 Vidare forskning 
 
Vi har genom våra egna erfarenheter och genom våra resultat av 
enkätundersökningen i denna studie fått det bekräftat att tidsbrist och personalbrist 
kan ha en påverkan i hur mycket förskolepersonalen hinner med att stimulera varje 
barns språk individuellt. Vi har också uppmärksammat tidsbristen och 
personalbristen på förskolor och i media. Därför vill vi se mer forskning på hur 
förskolepersonalen kan få möjlighet till att arbeta med barns språk trots bristen på 
tid och personal och hur det påverkar barns språkutveckling. Hur kan 
förskolepersonalen få möjlighet och utrymme till att stimulera barns språk 
individuellt utifrån deras olika behov, när det inte finns tid till det? Bidrar de för 
stora barngrupperna till att barns språkutveckling hämmas till en viss del? 
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Bilaga 1.  
 
Missivbrev inför enkätundersökning till ett examensarbete av två 
studenter som studerar sista terminen på förskollärarprogrammet. 

Inledande information om undersökningen: 
Vi ska genomföra en enkätundersökning till vårt examensarbete som handlar om hur 
förskolepersonalen arbetar med barns språkanpassning i förskolans vardag, det vill 
säga i vardagsrutiner och aktiviteter. Det som vi kommer att forska närmare på är hur 
förskollärare och barnskötare använder och anpassar sitt språkarbete. Vi kommer att 
jämföra två kommuner. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

Vidare syfte och innehåll:  
Vi är två studenter som studerar sista terminen på förskollärarprogrammet. Syftet 
med vårt examensarbete är att få en fördjupad inblick i hur barnskötare och 
förskollärare använder sitt språk mot barnen. Vi kommer dels att göra en enkät där 
förskollärare och barnskötare från förskolor får svara på sju stycken frågor. Det 
kommer vara frågor gällande deras språkanvändning mot barnen och hur de 
stimulerar barns språkutveckling i förskolans vardag, aktiviteter och i miljön. Vi 
kommer också att genomföra observationer för att dels se hur förskolepersonalen 
använder sitt språk gentemot barnen, samt hur barns språk utvecklas i deras vardag. 
Hur miljön anpassas gällande barnens olika nivåer och förmågor, samt i aktiviteter. 
För oss är det viktigt att få fram olika tankar och perspektiv från verksam 
förskolepersonal, därför är en enkätundersökning en bra metod för att vi ska kunna 
jämföra och analysera detta vi vill framföra med vår forskning. 

Metoder för datainsamling:  
Tiden för att besvara enkäten tar ungefär 10 min och består av sju frågor. Vi kommer 
att dela ut enkäterna i början på vecka 47. Enkäterna kommer sedan samlas in i slutet 
av v.48 och därefter sammanfattas. Ni kommer att få ta del av resultatet och 
sammanfattningen av enkätundersökningen när uppsatsen är färdigskriven. Detta 
kommer att ske i början av januari. I uppsatsen tar vi hänsyn till de forskningsetiska 
kraven. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du är anonym. Du har 
rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan 
några negativa konsekvenser för dig. Undersökningen kommer att presenteras i form 
av en uppsats som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Uppsatsen kommer 
att läsas av två studentopponenter, handledare samt kurslärare. 

Avslutande information: 

a) Studenter: Linda Johansson, ljn14007@student.mdh.se 
Marielle Mäkikivi, mmi14003@student.mdh.se 

   Handledare: Margaret Obondo, margaret.obondo@mdh.se  

b) Eskilstuna, 8/11-2017 
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Bilaga 2.  

Enkät om språkanpassning i förskolan 
 
Börja med att ringa in information om dig. 

Ålder  20-30 år  31-40 år 41-50 år 51-60 år 61-70år 

 

Erfarenhet    1-3år 4-7år 8-12år 13-17år 18-25år 

      eller mer 

Förskollärare  eller Barnskötare 

 

1. På vilka sätt kan vi som vuxna anpassa vårt språk till barn i förskolans vardag? 
 

2. Hur arbetar du för att främja barns språk i vardagliga situationer som i t.ex. 
aktiviteter, samlingar, matsituationer, rutinsituationer och påklädnad? 
 

3. Vad är viktigt att tänka på gällande flerspråkiga barn eller barn med annat 
modersmål än svenska? 
 

4. Hur arbetar du för att ge barnen ett rikt och varierat språk? 
 

5. Sammanfattningsvis på en skala 1-5, (ringa in det som passar in bäst)  
Hur anser du själv att du anpassar ditt språk gentemot barnen.  
 1= inte alls, 2= sällan (någon gång i månaden) 3= ibland (några ggr i veckan) 
4=ofta (dagligen), 5 =utmärkt (flera gånger dagligen) 
 
1             2 3 4 5 

 
 

6. Vad anser du skulle förändras i arbetet idag, hur skulle du vilja arbeta eller 
utveckla när det kommer till språkanpassning för att främja barnens lärande? 
 

7. Övriga synpunkter. 
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Bilaga 3. 
 
Observationsmall  
 
 

Vad sker? Vad sägs? Egna tankar 

   

 
 


