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1 Inledning 

Under vår studietid har vi mött barn med olika grad av språkförståelse. Detta beror 
på att många barn på förskolorna numera är flerspråkiga samt att det även finns olika 
språkstörningar som bidrar till skiftande språkförståelse (Ladberg, 2003). Ett 
intresse har därför vuxit fram hos oss för hur man som pedagog kan använda den 
pedagogiska innemiljön som ett verktyg för att arbeta språkutvecklande med barn. 
Språk är vår primära källa till kommunikation och genomsyrar vår vardag.  

I förskolans läroplan står följande skrivet: 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och 
begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 
argumentera och kommunicera med andra,” (Skolverket, 2016, s. 10). 

Läroplanen uttrycker att pedagoger ska utforma verksamheten genom material, 
miljö, samspel och lustfyllda aktiviteter så att det gynnar barns språkutveckling 
(Skolverket, 2016). Enligt Svensson (2005) är språk något som vi människor på olika 
sätt leker med genom livets olika faser och språket skänker oss på så sätt en stor 
glädje. Författaren påpekar att förskolebarn leker med språket genom att utforska 
rim och ramsor på olika sätt. Enligt Svensson (2005) skänker språket oss människor 
inte bara glädje utan skapar också en djupare förståelse för hur omvärlden fungerar. 
Författaren betonar att miljön främjar språkutveckling hos barn genom att den bidrar 
med olika intryck som barn sedan samtalar kring med olika samtalspartner. Enligt 
Svensson (2005) är det alltså av vikt att vuxna finns som samtalspartner till barn och 
detta är olika viktigt i olika miljöer. Dessutom framhäver författaren att förskolas 
miljö är betydelsefull då barn där tränar sitt språk i olika sammanhang samt möter 
olika individer med olika språkerfarenheter. Det är avgörande att vuxna är 
närvarande och lyhörda för barns tankar så att de får möjlighet till att diskutera och 
förklara sina upplevelser. På så vis kan barn utveckla sitt ordförråd och sin 
artikulation av språkljud (Svensson, 2005). 

Lindö (2009) framhäver att innemiljön enligt Reggio Emilia ses som den tredje pedagogen, 
eftersom miljö med tillgängligt material och verktyg bidrar till barns lärande och 
utveckling. Författaren betonar behovet av att innemiljö i första hand planeras så att den 
stimulerar barn till interaktion och lärande. Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan 
(2006) sänder miljön ut ett budskap om vad som förväntas äga rum i förskolans 
verksamhet. Lindö (2009) och Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) påpekar att en 
pedagog har ett avgörande uppdrag i att utforma innemiljön på ett sätt som kan ge barn 
möjligheter att komma i kontakt med tal-och skriftspråk. Detta kan enligt författarna vara 
genom bilder med ord samt varierande språkliga symboler som är relaterade till barns 
kultur och intresse. Strömqvist (2010) betonar att en pedagog ansvarar för att presentera 
tal-och skriftspråk och binda ihop de erfarenheter barn har med sig hemifrån. Enligt 
författaren leder det till att pedagogen intar ett medforskande förhållningssätt i barns 
läroprocess i såväl talspråk som språkliga symboler. 

Språk är oerhört viktigt för att barn ska kunna lära och utvecklas samt socialisera med 
andra individer. Därför finner vi det intressant att ta reda på om innemiljön kan vara en 
bidragande faktor till barns språkutveckling.  
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1.1 Problemområde 

Arnqvist (1993) framhäver att den största delen av ett barns språkutveckling sker i 
förskoleåldern och att man bör anse detta som en viktig period för språkutveckling. Barns 
förutsättningar för språkutveckling ser mycket olika ut eftersom de kommer från olika 
miljöer, vissa från en familj med ett språk, andra från en familj med flera språk (Bjar & 
Liberg, 2010). Författarna lyfter fram att barns sociala kontaktnät påverkar deras 
språkutveckling, genom att barn i olika sociala kontaktnät får möjligheter att möta 
människor från varierande språkliga bakgrunder. En del barn kommer inte i kontakt med 
ett lands majoritetsspråk förrän de börjar förskolan. Detta är något som lyfts fram i 
förskolans läroplan då den belyser att ”Verksamheten ska anpassas till alla barn i 
förskolan.” (Skolverket, 2016 s. 5). Förskolans förmåga att möta olika barn för att på bästa 
sätt stödja dem i deras språkutveckling är avgörande för barnets och samhällets utveckling 
(Bjar & Liberg, 2010). Förskolans pedagoger har ett avgörande uppdrag då mycket tyder på 
att barns första år är essentiellt för deras språkutveckling. Hur planeras och organiseras då 
innemiljö på förskolor för att den aktivt ska kunna vara ett verktyg i barns tidiga 
språkutveckling? 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger på fyra förskolor utformar och 
planerar innemiljön för att den ska ha en för barn god språkutvecklande funktion. 

1.2.1 Forskningsfrågor 

• Vad innebär en språkutvecklande innemiljö? 

• Vilket förhållningssätt använder sig pedagogerna av för att utforma en 
språkutvecklande innemiljö? 

1.3 Disposition 

I följande kapitel kommer vi att i olika avsnitt redogöra för viktiga begrepp, avgränsningar i 
vår litteratursökning samt normativa utgångspunkter. Kapitel två avslutas med tidigare 
forskning som tar stöd i en avhandling, fem vetenskapliga artiklar samt annan relevant 
litteratur. Tidigare forskning är indelad i följande rubriker: literacitet och språkutveckling i 
förskolan, innemiljöns utformning, pedagogers medvetenhet och strategi i förhållande till 
barn språkutveckling och barns samspel och språkande. Därefter redovisar vi vårt 
teoretiska perspektiv. I kapitel fyra redogör vi för de metoder vi har använt oss av genom 
datainsamling, genomförande och urval. Vidare belyser vi de etiska principer studien tagit 
hänsyn till för att sedan avsluta med studiens trovärdighet och pålitlighet. Kapitel fem 
delas upp i två rubriker där resultat presenteras från våra observationer och intervjuer. Vi 
fortsätter med en resultatsammanfattning för att avsluta med en analys kopplad till vårt 
teoretiska perspektiv. I kapitel sex redovisar vi metoddiskussion och resultatdiskussion. 
Studien avslutas med slutsats, studiens betydelse samt förslag till framtida forskning inom 
området.  

2 Bakgrund 

Detta kapitel inleds med ett förtydligande av de begrepp vi använder oss av i studien, samt 
våra avgränsningar i litteratursökningen. Vidare belyser vi vad styrdokumenten tar upp 
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som viktiga aspekter innan vi redovisar den tidigare forskningen som är baserad på en 
avhandling, fem vetenskapliga artiklar samt annan relevant litteratur. Vi har valt att dela in 
avsnittet tidigare forskning i fyra olika avsnitt. 

2.1 Begrepp och definitioner  

2.1.1 Språk 

Språk kan enligt Svensson (1998) definieras som ett dynamiskt och komplext system 
av symboler som går att använda på flera olika sätt. Författaren framhäver att 
människor använder sig av språk för att uttrycka sina tankar i samspel med andra 
människor. Enligt Vygotskij (2001) är språk en form av handling, där andras ord 
tolkas och blir till inre tänkande och inre språk. Författaren påpekar att språk är 
framför allt kommunikation samt ett medel för social samvaro och har även en 
problemlösande funktion. Vygotskij (2001) påpekar att språk är ett av flera sätt för 
att kommunicera med andra människor och har även en funktion som stödjer oss att 
lösa problem. Arnqvist (1993) framhäver att språk är ett sätt att hjälpa oss människor 
att uttrycka och utveckla våra tankar samt att se bakåt och framåt för att därigenom 
strukturera våra önskningar, upplevelser, erfarenheter och drömmar. I denna studie 
använder vi begreppet språk till barns verbala och kroppsliga kommunikation. 

2.1.2 Social och språkstimulerande innemiljö 

Social innemiljö i förskolan är enligt Fails Nelson (2005) när barn utnyttjar miljö och 
material för att samspela med vuxna och kamrater. Enligt Björklid (2005) finns det 
mycket som ingår i begreppet social innemiljö, där material, utrymme, lokaler, 
redskap och leksaker är viktiga verktyg för att främja sociala samspel. I denna studie 
tillämpar vi begreppet social innemiljö till barns och pedagogers samspel och 
interaktion i förskolans innemiljö. Vi använder även begreppet social innemiljö till 
samspelet mellan barn och de material som finns i innemiljön. När det gäller 
språkstimulerande innemiljö tar Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) upp att 
pedagogisk inomhusmiljö innebär både material, rum och ett socialt klimat som leder 
till barns inhämtande av kunskap. Björklid (2005) lyfter fram pedagogisk innemiljö 
som något som utformas och organiseras i enlighet med barns intresse, kunskap och 
bakgrund. Författaren framhåller att pedagogisk miljö inomhus borde variera i 
enlighet med barns intressen. Det är enligt Björklid (2005) inte barn som ska anpassa 
sig till miljön utan istället är det miljön som ska anpassa sig efter barn. Begreppet 
språkstimulerande innemiljö använder vi i den här studien till hur pedagogisk 
innemiljö är organiserad samt hur samspelet mellan innemiljö, pedagoger och barn 
sker så att det kan stimulera barns språkutveckling. 

2.1.3 Verktyg 

Enligt Strandberg (2006) är verktyg kulturella produkter och material som har en 
historisk kulturell bakgrund. Författaren skriver att enligt Vygotskij har verktyg två 
olika funktioner. Den första är att verktyg är saker som människor använder sig av 
för att utföra handlingar och den andra är tecken som vi använder oss av när vi 
tänker. ”Tecknen är oss behjälpliga när vi tänker, exempelvis när vi försöker förstå 
matematik.” (Strandberg, 2006 s. 41). I förskolans sammanhang pekar författaren på 
att verktyg kan användas för att gestalta olika saker i samspel och aktiviteter. 
Begreppet verktyg i denna studie använder vi till det material som finns i förskolans 
innemiljö.  
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2.2 Avgränsningar i litteratursökning 

I sökning efter artiklar och avhandlingar för vår studie använde vi oss av Diva-Portal, 
PRIMO och ERIC, ProQuest. I databaserna använde vi oss av engelska sökord såsom: 
environment, preschool, indoor environments, language development, language 
learning, children, indoor language activities, strategies och preschool teachers. Med 
hjälp av dessa sökord valde vi artiklar samt avhandlingar som vi ansåg relevanta för 
det valda ämnet. Vi begränsade oss till fyrtio träffar av vetenskapliga artiklar som 
publicerades från år 2000 till år 2018. Vi analyserade och gick igenom de artiklar och 
avhandlingar som till stor del var relaterade till barns språkutveckling, pedagogiska 
strategier och pedagogiska miljöer gällande barns språkutveckling. I de flesta artiklar 
och avhandlingar nämndes både förskolans inne- och utomhusmiljö, medan vi har 
valt att begränsa oss genom att enbart fokusera på förskolans innemiljö. Detta 
resulterade sedan i de artiklar och den avhandling vi har använt oss av i denna studie. 
Gällande övrig litteratursökning använde vi oss av litteraturer som vi använt oss av 
under hela förskollärarutbildningen. 

2.3 Styrdokument 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) och Skollagen (SFS 2010:800) avser båda att styra 
så att förskolans verksamhet bedrivs på ett sådant sätt att barns språkutveckling främjas. 
De båda styrdokumenten visar tydligt vad som ingår i arbetslagets uppdrag, dock utan 
instruktioner om hur uppdraget ska utföras av arbetslaget.  

2.3.1 Förskolans läroplan 

Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016) ska förskolan vara en levande miljö som 
utvecklar barns kommunikativa kompetenser. Förskolan ska också sträva efter att varje 
barn utvecklar talspråk, ordförråd, begrepp samt förmågan att förklara, uttrycka sina 
tankar och kunna kommunicera i olika sammanhang (Skolverket, 2016). Det uttrycks i 
förskolans läroplan att den pedagogiska miljön ska anpassas efter de behov och intressen 
barnen visar (Skolverket, 2016). 

2.3.2 Skollagen 

Även skollagen (SFS 2010:800) betonar att barn ska erbjudas en god miljö samt att 
undervisningen ska bedrivas i lokaler som är anpassade utifrån syftet samt att rätt sorts 
utrustning ska finnas. Skollagen (SFS 2010:800) förtydligar också att alla barn som deltar i 
förskolans verksamhet ska få möjlighet till att inhämta såväl nya kunskaper som att 
fördjupa sina redan erövrade kunskaper.  

2.4 Tidigare forskning 

2.4.1 Literacitet och språkutveckling i förskolan 

Det har funnits ett traditionellt sätt att se literacitet som ett fenomen relaterad till 
kunnighet att läsa och skriva, men egentligen är literacitet relaterad till individens 
kulturella, sociala och historiska kontext (Fast 2008). Dock kan man inte hävda att 
literacitet endast handlar om läs och skrivförmåga, utan bör istället sättas in i ett 
specifikt sociokulturellt sammanhang (Fast, 2008). Författaren framhäver att 
literacitet innebär något som människor gör tillsammans i en social språklig aktivitet. 
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Hvit (2015) och Guo, Justice, Kaderavek och McGinty (2012) presenterar i sin artikel 
olika strategier för att träna barns literacitet där pedagogen kan använda bland annat 
olika symboler som bilder, skyltar och bilderböcker som direkt eller indirekt är 
relaterade till språkutveckling. På så sätt kan det vara naturligt för barn att utveckla 
förståelse för sambandet mellan olika bilder och symboler och hur de hänger ihop 
med tal-och skriftspråk (Hvit, 2015). Norling (2015) lyfter fram begreppet emergent 
literacitet som en period som leder till skriftspråklighet och som skiljer sig från 
person till person beroende på individens förförståelse. Det finns ingen regel som 
säger när barn erövrar emergent literacitet utan det kan hända när som helst, men i 
de flesta fall sker detta när barn börjar lära sig att läsa och skriva (Norling, 2015). 
Enligt Norling (2015) utvecklar barn sin literacitet genom sociala aktiviteter i ett visst 
kulturellt sammanhang där språket medierar förståelse i kommunikationen mellan 
literacyhändelser och individen. Dessa literacitethändelser är dock olika slags 
situationer och tidigare händelser som återkopplas till en aktuell händelsen hos 
individen. Norling (2015) tar ett exempel med ett barn som är med när föräldrarna 
skriver ett vykort. Barnet kommer sen till förskolan och börjar att skriva ett vykort till 
någon som barnet känner, på så vis har barnet utgått från tidigare erfarenhet om 
vykort för att sedan reproducera detta i en annan situation.  

Angående barns språkutveckling i förskolan lyfter Dahlgren, Gustafsson, Mellgren 
och Olsson (2013) fram att pedagogen kan stimulera barns språkutveckling genom att 
binda ihop språket med de erfarenheter som barnen har från hemmet för att främja 
barns lärande i enlighet med deras bakgrund och kultur. Både Fast (2008) och Hvit 
(2015) framhäver att läsning av sagoböcker kan vara en metod till att ta reda på hur 
barn lägger märke till uttal och olika ord i boken, vilket i sin tur gynnar barns 
språkinlärning. Furnes och Samuelsson (2009) påpekar att barn utvecklar sin 
literacitet när de är i kontakt med både tal-och skriftspråk. När barn deltar i 
bokläsning i förskolan lär de sig så småningom att skriva bokstäver för att därigenom 
associera bokstäver med språkljud.  

Barn arbetar med att producera språkljud under sina första levnadsår, där ingår vissa 
ljud som exempelvis konsonantkombinationer vilka tar längre tid innan barn kan 
behärska dem (Ladberg, 2003).  Ett exempel som författaren pekar på är att ”Små 
barn säger t.ex. först kattar, sedan krattar innan de klarar att säga skrattar” 
(Ladberg, 2003 s. 34). Därför är det viktigt att barn har en bra grund i talspråket för 
att sedan lära sig att läsa och skriva (Dahlgren m.fl., 2013). Lindö (2009) betonar 
även att både tal och skriftspråk är viktiga aspekter för att pedagogen skall kunna 
främja en fullständig språkutveckling, eftersom språkutveckling berör både tal och 
skriftspråk (Lindö, 2009). Svensson (2005) poängterar vikten av att träna barns 
förmåga att artikulera olika språkljud med munnen där barn tränar var i munhålan 
språkljudet artikuleras samt hur ljuden artikuleras. Författaren lyfter fram olika sorts 
språklekar som pedagogen kan använda sig av för att stimulera barns munmotorik, 
som till exempel ”Härma ljud” (Svensson, 2005 s. 40) där barn härmar olika föremål 
och djur och samtidigt tränar munmotorik och språkljud.  

Grammatik är en avgörande aspekt för barns språkutveckling, där pedagogen enligt 
Lindö (2009) och Ladberg (2003) kan använda sig av rim, ramsor och stavelselekar 
där ordböjning och ordningsföljd ingår. På så sätt kan barn utveckla sin förmåga att 
bland annat använda flera ord i längre meningar för att uttrycka sig och träna sin 
förmåga att böja orden för att kunna skapa ett rim och även lära sig olika ordtyper 
samt bekanta sig med ordböjning och ordets struktur (Lindö, 2009; Svensson, 2005). 
Lindö (2009) och Ladberg (2003) betonar att pragmatik också är viktig för att barn 
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ska kunna använda sina språkliga kunskaper för att kommunicera i ett socialt 
sammanhang, eftersom pragmatik handlar om sättet att använda språket genom 
mimik, gester, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Lindö (2009) framhäver att när 
pedagogen använder sig av handdockor för att berätta olika händelser och situationer 
kan barn intressera sig för att delta i samtalet, eftersom barn kan identifiera sig med 
rollen och då accepterar barn dockornas språk, uttal och gester. Med hjälp av 
handdockor kan barn bli delaktiga i olika språkliga och sociala interaktioner, vilket 
kan gynna barns fantasi och deras förmåga att kommunicera i olika sammanhang 
(Lindö, 2009).  

2.4.2 Innemiljöns utformning 

Enligt Sheridan och Gjems (2016) sker barns språkutveckling genom ett samspel 
mellan barn och miljö och därför måste den pedagogiska fysiska miljön anpassas så 
att barns kunskap och språk stimuleras. Författarna poängterar att hur pedagogerna i 
förskolans innemiljöer stödjer barn vid tolkning av kommunikativa signaler i både 
användning och förståelse av ord är av stor betydelse för barns språkinlärning. Barns 
språkliga utveckling påverkas av olika faktorer, exempelvis ärftliga som inte går att 
påverka och miljön som istället är väldigt påverkningsbar (Svensson, 1998). Vygotskij 
påpekar att barns språkutveckling är beroende av att barn har möjlighet till att delta i 
olika aktiviteter tillsammans med en mer kunnig person (Williams, 2006). Detta 
leder till ökad tankeförmåga i sociala sammanhang (Svensson, 1998). Både Svensson 
(1998) och Hvit (2015) påpekar att en variation av rika upplevelser under 
förskoleåren ger barnen mycket att kommunicera om, vilket i sig gynnar 
språkutvecklingen. Svensson (1998) anser att ett barns språkutveckling även är 
beroende av utveckling inom andra områden och att det därför inte är tillräckligt att 
bara stimulera språket. För att det ska ske en språkutveckling enligt författaren krävs 
det att barn stimuleras allsidigt genom exempelvis sociala upplevelser och 
problemlösning. Svensson (2005) lyfter fram att språket är beroende av miljön då det 
är från miljön som barn får sina intryck och som i sin tur skapar olika samtal. 
Författaren påpekar att alla de olika aktiviteter och intryck som barn är med om i 
förskolan skapar gott om samtalsämnen.  

En förskolas pedagogiska innemiljö bör enligt Eriksen Hagtvert (2006) bestå av olika 
hörnor och verkstäder och de olika hörnorna och verkstäderna bör vara utarbetade så 
att de signalerar en tydlig och klar bild till barn om vad som kan ske där. Författaren 
lyfter fram att materialet i dessa hörnor bör vara begränsat så att det inte skapar kaos 
istället för att vara en inspiration för barn. Dock betonar författaren en fara med 
dessa hörnor och verkstäder och det är att de lätt kan bli en vana som skapar hinder 
för pedagogisk förnyelse. Det finns vissa hörnor och verkstäder i förskolan som är 
låsta till ett användningsområde på grund av tradition, vilket medför att de heller inte 
förnyas, som exempelvis bilhörnan som oftast innehåller bara bilar och biltillbehör. 
För att skapa en pedagogisk förnyelse kan man som pedagog tillföra 
konstruktionsmaterial som barn kan bygga vägar av alternativt ett parkeringsgarage.  

Isbell (2012) poängterar att sociodramatisk lek i förskolan är när barn exempelvis går 
in i olika roller. I denna lek utvecklar barn bland annat sin kommunikation och den 
sociodramatiska leken bör uppmuntras genom att anpassa miljön. Genom att skapa 
dessa lär och lekutrymmen som inspirerar till sociodramatisk lek skapar man lär och 
lekutrymmen som bygger på barns intresse vilket i sig gör att barn kan utveckla mer 
nyanserade händelseförlopp. Isbell (2012) påpekar att det i dessa lär och 
lekutrymmen finns gott om möjligheter för barnen att samtala med varandra. Precis 
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som Eriksen Hagtvert (2006) betonar även Isbell (2012) att dessa lär och 
lekutrymmen måste vara utrustade med rätt sorts material och redskap som passar 
till temat och på så sätt stöttar barns utveckling i leken. Isbell (2012) framhåller att 
genom dessa lär och lekutrymmen berikar pedagogerna barns miljö. Enligt 
författaren bör miljön planeras efter barns utvecklingsnivå, erfarenheter, intresse och 
ålder vilket gynnar språkutvecklingen genom att barn samspelar med varandra. Isbell 
(2012) betonar att det är pedagogernas ansvar att skapa en miljö som passar barnen i 
verksamheten och att exempelvis en läshörna är viktig, men det krävs att den är bra 
planerad. Med bra planerad syftar författaren på att böckerna ska stå i barns höjd 
samt att den ska inredas mysigt men även spännande för att locka dit barn. 

Miljön påverkar barns lärande, då de olika rummen bär på kunskap, erfarenheter, 
känslor och förväntningar (Strandberg, 2006). Rummen talar, enligt Strandberg 
(2006), till barn och olika rum kan försvåra inlärning medan andra underlättar 
inlärning. Författaren betonar att ett rum sett ur Vygotskijs perspektiv bör innehålla 
interaktioner, aktivitet, verktyg, utvecklingshopp och kreativitet. Det handlar heller 
inte om att rummen ska inredas efter konstens alla regler och bli så fina som möjligt 
utan rummet ska i första hand gynna den tänkta aktiviteten och barns lärande och 
utveckling (Strandberg, 2006). Det viktiga är inte vad som finns i rummet utan vad 
som faktiskt är tillgängligt för barn. Strandberg (2006) påpekar även att pedagogerna 
själva inte i förhand ska planera och färdigställa rum, utan låta barn vara delaktiga då 
miljöförändringar där barn inte är delaktiga, mer skapar en känsla av att saker 
förändras men barn förstår inte varför. Enligt Strandberg (2006) bör det finnas två 
typer av rum, ett rum som underlättar ett socialt samspel och ett som ger barn 
möjlighet till enskilt inre tankearbete och de två typerna av rum är ofta svåra att 
kombinera.  

2.4.3 Pedagogers medvetenhet och strategi i förhållande till barns 
språkutveckling 

Sheridan och Gjems (2016) poängterar att för att stödja barns språkutveckling och ge dem 
möjligheter att uttrycka samt dela sina tankar, åsikter och idéer måste pedagogen ha 
relevanta och bra kunskaper om hur man stimulerar och vägleder barns språkinlärning. 
Detta innebär enligt författarna att pedagogen måste ha tillräcklig kunskap om vad och 
varför barn behöver lära sig ett visst språkligt innehåll samt hur barn i olika åldrar och 
språkupplevelser lär sig ett språk. Författarna framhäver dessutom att pedagogers intresse 
och engagemang är av stor betydelse för att planera och genomföra varierande aktiviteter 
som kan stödja barns språkutveckling. Liknande uppfattning har även Arnqvist (1993) som 
betonar att barns språk utvecklas genom kontakt med engagerade vuxna som lyssnar och 
samtalar med barn. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) belyser vikten av att pedagoger 
arbetar medvetet med barns språkutveckling genom dialog, läsning och barns aktiva 
deltagande. Genom dialog kan pedagogen ställa frågor till barn, som exempelvis ”Vad har 
du målat? Vad har din kompis målat? och Vad är det?” (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 
2015 s. 210) och på så vis kan barn utveckla sitt ordförråd och lära sig nya ord. I detta fall, 
betonar författarna, att det är viktigt att pedagogen främjar en dialog som ger barn tillfälle 
till att både lyssna och tala, eftersom när barn lyssnar så lär de sig nya ord som de kan 
använda och uttrycka i olika sammanhang i sitt tal. När pedagogen ger barn utrymme att 
delta aktivt i sitt lärande utgår pedagogen från barns intresse och nyfikenhet (Engdahl & 
Ärlemalm-Hagsér, 2015). Detta enligt författarna underlättar barns språkutveckling, 
eftersom det blir lättare för barn att lära sig nya ord och meningar när de pratar, leker, 
tänker, lyssna och gör något som de är intresserade av. 
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Aktiviteter som har rytmisk rörelse, ramsor, rim, fingerlekar och sånger är värdefulla 
verktyg som pedagogen kan använda sig av för att främja barns språkutveckling, eftersom 
dessa aktiviteter främjar glädje och en kroppslig erfarenhet av språket (Ladberg, 2003). 
Vidare beskriver Ladberg (2003) tre pedagogiska hörnstenar som kan gynna barns 
språkutveckling, såsom atmosfär, organisation och inflöde. Genom en bra atmosfär kan 
pedagogen skapa en miljö som utmanar och ger barn möjlighet att uttrycka sig spontant 
samt att våga tala sitt språk. Genom organisation kan pedagogen erbjuda olika lekmaterial 
samt utrymme för lek och aktiviteter som stimulerar barns lust att kommunicera och 
uttrycka sig verbalt (Ladberg, 2003). Gällande inflöde framhäver författaren att det är 
avgörande att pedagoger skapar ett rikt inflöde av språk med olika aktiviteter för barn, som 
bokläsning, sagor, samtal och berättelser. Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson 
(2013) betonar att pedagogen kan ställa frågor som kan utmana och stimulera barns 
förmåga att använda begrepp och ord. Damber, Nilsson och Olsson (2013) framhåller att 
högläsning är en pedagogisk aktivitet som kan användas bland annat för att stimulera 
barns fonologiska utveckling samt stödja barns ordförråd och förståelse för ordens 
betydelse. Författarna påpekar att med hjälp av högläsning kan pedagoger samtala med 
barn för att ta reda på barns förmåga att lyssna, berätta och ge utryck för sina 
uppfattningar och även för att ta reda på hur barn uppmärksammar innehåll i boken.  

2.4.4 Barns samspel och språkande 

Sheridan och Gjems (2016) uttrycker att barn lär sig ett språk när de är engagerade i 
meningsfulla vardagliga aktiviteter tillsammans med personer de känner och tycker om. 
Författarna betonar att barn lär sig att uttala ord, meningar och begrepp när de ingår i ett 
sammanhang där de deltar i språkinteraktioner, på så sätt blir det lättare för barn att 
komma ihåg vad orden representerar samt vilka sammanhang orden kan relateras till. 
Norling (2015) uttrycker att språkligt samspel mellan barn sker i lekaktiviteter där barn 
bearbetar sina tidigare erfarenheter för att sedan uttrycka dessa i leken. Norling (2015) 
framhäver att genom barns lek med varandra kan de lära sig varandras erfarenheter och 
därmed bygga nya perspektiv på sin omvärld. Författaren framhäver att små barn oftast 
pratar om den nuvarande situationen utan att koppla till tidigare händelser. Å andra sidan 
påpekar författaren att barn kan associera sina tidigare upplevelser med nuvarande 
situationer om de befinner sig i en omgivning som är utformad i enlighet med deras 
bakgrund och erfarenhet. Enligt författaren kan detta leda till att barn så småningom 
börjar uttrycka sina dåtida och nutida upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. 
Barn klarar inte av att på egen hand att ge innebörd till orden utan är i behov av vuxna i sin 
närhet som kan ge stöd så att språkutvecklingen går framåt (Håkansson 2014). Både Piaget 
och Vygotskij ansåg att barnet aktivt skapar sin kunskap genom ett socialt samspel med 
vuxna eller barn som är äldre (Kragh-Müller 2012). Kragh-Müller (2012) beskriver att barn 
på så sätt blir lärlingar. Strandberg (2006) framhäver att ”Tillgång till andra människor är 
det nav som all utveckling snurrar kring.” (Strandberg, 2006, s.27) och betonar att all 
utveckling sker två gånger. Författaren betonar att utvecklingen uppenbarar sig först på en 
social nivå som en fysisk relation för att senare uppenbara sig på en individuell nivå där 
tankearbetet sker i individen. Barn får genom det språkliga samspelet kontakt med språket 
som de sedan omformar till sitt eget tänkande, det är alltså ”Sociala interaktioner som 
förser barnet med språk” (Strandberg, 2006, s.48).  

En viktig aspekt att ta hänsyn till är att alla barn kommer från olika kulturer och på så sätt 
har olika regler för samspel enligt Westerlund (2009). Olika förhållningssätt och samspel 
kan i slutändan få samma resultat, vilket innebär att barn kan berika sitt språk trots att de 
möter olika förhållningssätt eller ingår i olika språkliga samspel (Westerlund, 2009). 
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Författaren syftar på den barncentrerade samtalsstilen som bygger på att vuxna ser barn 
som en samtalspartner från födseln och därigenom skapas ett samspel, medan man i den 
situationsbaserade samtalsstilen pratar väldigt lite med de yngsta barnen och barn lär sig 
då språket på andra sätt än genom aktivt samspel. Det är inte bara genom samspel med 
individer barn lär sig ett språk utan även genom ett samspel med olika verktyg och tecken 
som på olika sätt hjälper barnet att förstå sin omvärld (Strandberg, 2006). Strandberg 
(2006) beskriver förhållandet som en triangel där barn befinner sig i en vinkel och världen 
i en annan och i den tredje och sista vinkel befinner sig verktyget, för att hjälpa barn att 
skapa en förståelse för världen.  

3 Teoretiskt perspektiv 

I detta kapitel redogör vi för studiens teoretiska perspektiv som är det sociokulturella, 
där vi lägger extra stor vikt vid samspel och materialets inverkan i förhållande till 
barns språkutveckling. 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet, inspirerat av Vygotskijs teori, är enligt Säljö (2011) 
ett sätt att förstå mänsklig kunskap. Människor använder och utvecklar 
sociokulturella kompetenser vilket sker med språkliga, intellektuella och fysiska 
verktyg (Strandberg, 2006). Säljö (2011) betonar att fysiska redskap är meningsfulla 
då de skapar en interaktion som startar ett inre tänkande vilket kan leda till en 
förståelse för omvärlden. De fysiska redskapen är meningsfulla eftersom de bidrar till 
barns erfarenheter, kunskaper och allsidigt lärande och utveckling (Strandberg, 
2006). Detta innebär enligt författaren att det med hjälp av fysiska redskap uppstår 
ett samspel mellan barn och material som stimulerar till kreativitet vilket gynnar 
språkutveckling. De fysiska redskapen kan bland annat vara rum och material som 
möjliggör olika aktiviteter som att leka, bygga, räkna, måla, dansa, prata, och 
gestalta. Dessa aktiviteter kan främja olika upplevelser och interaktioner där barn 
utvecklar färdigheter inom olika områden (Strandberg, 2006). 

Enligt Strandberg (2006) framhäver Vygotskij att språket skapades och utvecklades 
utifrån ett kommunikativt behov mellan människor i en social gemenskap och miljö. 
På så vis lär barn sig språk genom att först se och imitera den sociala omgivningen för 
att därigenom kunna bemästra språket. Williams (2006) framhåller att Vygotskij 
anser att barns språk i början är socialt och senare uppdelas i ett kommunikativt och 
ett inre språk. Det inre språket blir en inre form av tänkande som gör att vi kan 
analysera olika handlingar för att kunna överblicka och hantera händelser. 
Strandberg (2006) pekar på att Vygotskij tillskriver språk en avgörande roll i hur 
individer uppfattar sin omvärld, då individernas utveckling skiljer sig åt beroende på 
vilken miljö de vistas i. Enligt Vygotskij bygger lärande på en sociokulturell historisk 
process där miljö, kommunikation och interaktion har stor betydelse för hur barn 
uppfattar sin omvärld (Strandberg, 2006). 

Vygotskij framhåller fyra olika aktiviteter i det sociokulturella perspektivet som enligt 
Strandberg (2006) är avgörande för barns lärande och dessa fyra aktiviteter kallar 
han de sociala, medierade, situerade och kreativa. Enligt Strandberg (2006) bygger 
den sociala aktiviteten på interaktion och kommunikation med andra människor. 
Williams (2006) betonar i enlighet med Vygotskij att den sociala aktiviteten är nära 
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förknippad med interaktion och samspel i grupp där man tillsammans tillägnar sig 
varierande erfarenheter och färdigheter. Detta är enligt Williams (2006) avgörande 
för bland annat barns språkutveckling, eftersom kommunikation och interaktion är 
utgångspunkt för allt lärande. Den medierade aktiviteten består av tecken, material 
och verktyg som hjälper oss att inhämta kunskap och förstå något i ett visst 
sammanhang, vilket stödjer oss när vi ska genomföra ett visst uppdrag (Williams, 
2006). Dessa verktyg, tecken och material kan vara fysiska föremål och bilder, där det 
finns ett slags mediering mellan miljö och individ (Strandberg, 2006). Vi möter inte 
världen direkt utan genom verktyg som vägleder oss och ger stöd när vi tänker, minns 
och även när ett problem ska lösas (Strandberg, 2006; Williams, 2006).  

Situerade aktiviteter innebär att människors aktiviteter sker i särskilda situationer, 
rum, platser och kulturella sammanhang (Strandberg, 2006). Enligt Vygotskij lär vi 
oss bäst genom att vara i en miljö som är utformad för lärande. Exempelvis är det ” 
[…] lättare att lära sig att läsa i en miljö som innehåller texter än i en miljö som inte 
gör det” (Vygotskij i Strandberg, 2006 s. 12). Strandberg (2006) betonar följaktligen 
att det är lättare att lära sig ett språk i det land där språket talas än att lära sig ett 
språk i ett land där språket inte talas. Gällande Vygotskiljs kreativa aktivitet 
poängterar Strandberg (2006) att barn har möjlighet till att omskapa relationer, 
situationer och hjälpmedel i olika kontexter. Detta leder till att barn lär sig att 
påverka sitt eget lärande vilket gynnar deras lärande och utvecklingskliv. Dock är lek 
en avgörande aspekt i barns liv där de har möjlighet till fantasi, kreativitet samt 
tillgång till samspel och kommunikation, vilket i sin tur gynnar barns språkutveckling 
(Strandberg, 2006; Williams, 2006).  

4 Metod 

I detta kapitel redovisar vi datainsamlingsmetod, urval, genomförande, och de etiska 
ställningstagande studien vilar på. Vi avlutar med att redovisa vår studies trovärdighet och 
pålitlighet.  

4.1 Metodval 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger på fyra förskolor utformar och 
planerar innemiljö för att den ska ha en för barn god språkutvecklande funktion. Med 
utgångspunkt i studiens syfte samt forskningsfrågor valde vi en kvalitativ metod. Den 
kvalitativa metoden är enligt Bryman (2011) när man fokuserar på respondenternas egna 
uppfattningar angående undersökt område, där man ser situationerna genom 
respondenternas ögon. Författaren lyfter fram att man kan se den kvalitativa metoden som 
en mer öppen forskningsmetod än jämförelsevis den kvantitativa metoden. Bryman (2011) 
betonar att i en kvalitativ metod är syftet att komma nära någons uppfattning om valt 
ämne. För att ta reda på forskningsfrågorna valde vi att genomföra direkta intervjuer med 
förskollärare samt observationer av förskolans innemiljö. Bryman (2011) framhäver den 
personliga kontakten som viktig då den möjliggör följdfrågor samt tolkning av 
kroppsspråk, miner och gester. Författaren framhäver att en kvalitativ metod beskriver 
hur, vad och varför ett ämne tolkas i ett visst sammanhang. Utifrån det som författaren 
framhäver anser vi att kvalitativa intervjuer är ett alternativ för att komma nära 
respondenternas åsikter och synpunkter. Eftersom en del av syftet var att granska hur 
förskolor utformar och planerar innemiljön är observationer en metod som ger oss 
författare en egen inblick i hur det ser ut i verksamheterna.  
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4.2 Urval 

Vi grundade vårt val av respondenter på deras erfarenheter inom språkutveckling 
samt på innemiljöns betydelse i verksamhetens pedagogik. För att få en bredare 
inblick i undersökt ämne valde vi att genomföra våra observationer och intervjuer på 
tre olika orter och på fyra olika förskolor. En av de fyra förskolorna är mångkulturell 
där få barn har svenska som modersmål och en annan förskola består i princip enbart 
av barn med svenska som modersmål. De två andra förskolorna i studien består av en 
blandning mellan barn med svenskt modersmål och annat modersmål. Valet av 
respondenter grundade sig även i bekvämlighetsurvalet som enligt Bryman (2011) 
innebär att man väljer respondenter som befinner sig i ens närhet. På grund av 
studiens relativt korta tidsbegränsning har vi valt respondenter och förskolor i vår 
närhet och där vi hade en etablerad kontakt. Vi anser ändå att vi fått en bra spridning 
tack vare att vi studenter bor på olika orter. Då vår studie har en tidsbegränsning så 
därför anser vi att bekvämlighetsurvalet ändå påverkat vårt val av respondenter och 
urvalsområde.  

4.3 Genomförande 

Vi började med att skicka ut vårt missivbrev via mejl till de fyra förskolecheferna så 
att de på så vis blev informerade om att vi ville genomföra vår studie på deras 
förskola. (Se bilaga 1). Då vi gjorde observationer var vi i behov av ett passivt 
samtycke från vårdnadshavare och med hjälp av pedagoger på de fyra förskolorna 
sattes det upp lappar på de utvalda avdelningarna i god tid före 
observationstillfällena. De respondenter vi hade tänkt att intervjua kontaktades 
muntligt för att kort informeras angående vår studie, syftet och genomförande. 
Respondenterna fick också missivbrevet skickat till sig via mejl för att de i lugn och ro 
skulle kunna läsa igenom det och de etiska principerna som vi tog hänsyn till i vår 
studie. Då vi bor på olika orter valde vi att genomföra intervjuerna var för sig och de 
ägde rum på de fyra olika förskolorna och vi planerade att genomföra dem i avskilda 
rum för att skapa lugn och ro. För att säkerställa att vi inte skulle missa viktig 
information spelades alla fyra intervjuerna in med tillåtelse från respondenterna. 
Efter intervjuerna valde vi att enskilt bearbeta materialet genom att lyssna igenom 
intervjuerna flera gånger för att slutligen transkribera dem. Efter transkriberingen 
bearbetade vi datamaterialet tillsammans för att på så vis lokalisera det som var av 
relevans för vår studie. För att säkerställa att vi inte missat någon viktig information 
tolkade och analyserade vi datamaterialet flera gånger. 

4.3.1 Observationer 

I vår studie har vi använt oss av strukturerade observationer som metod då vi enligt 
Bryman (2011) använt uttalade regler i hur vi ska gå till väga och vad vi ska observera. Vi 
hade före observationernas start ett förutbestämt mål med observationerna vilket Bryman 
(2011) kallar ett observationsschema. Detta innebar att vi tillsammans diskuterat fram vad 
vi ville observera och varför, för att senare systematiskt kunna sammanställa resultatet av 
de olika observationerna. Observationerna genomfördes som icke deltagande 
observationer, vilket enligt Bryman (2011) är när vi studenter observerar utan att delta i det 
som observeras. Under observationerna använder vi oss av spaltdokumentation för att 
kunna dokumentera såväl verktyg som samspel i innemiljön. Vi valde att observera 
innemiljön för att själva kunna få en inblick i olika pedagogiska innemiljöer och inte bara 
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förlita oss på respondenternas tolkning av den och på så sätt även stärka datamaterialet 
med ytterligare ett perspektiv.  

4.3.2 Intervjuer 

För att samla in datamaterial till denna studie valde vi kvalitativa direkta intervjuer. 
Bryman (2011) poängterar att vi genom direkt kontakt på plats kan läsa våra respondenters 
gester och kroppsspråk. Utifrån det vi såg på observationerna fastställde vi ett 
frågeschema. (Se bilaga 2). Ett frågeschema kan enligt Bryman (2011) skapa möjligheter till 
att intervjuerna ska kunna följa samma riktning. Det var av vikt för oss att komma åt 
respondenternas egna tankar och åsikter vilket medförde att vi använde oss av öppna 
frågor. Öppna frågor säkerställde också att vi undvek att leda respondenternas svar 
(Bryman, 2011). Med respondenternas tillåtelse spelade vi in intervjuerna som ljudfiler för 
att slutligen transkriberas av oss studenter inför analys. Enligt Bryman (2011) har en 
kvalitativ metod ett mer tolkande synsätt. Våra intervjuer var semistrukturerade och detta 
kan enligt Bryman (2011) underlätta vid intervjutillfället samt även vid kategoriseringen av 
svaren. Intervjufrågorna är förutbestämda för att standardisera inriktningen samt för att 
minska felaktigheter i datainsamlingen.  

4.4 Analysmetod 

Undersökningen baserar sig på intervjuer och observationer. Intervjuerna har 
transkriberats och analyserats för att sedan kategoriseras i olika rubriker utefter likheter 
och olikheter. Under observationer använde vi oss av spaltdokumentationer för att kunna 
ta reda på vilket material som fanns, hur barnen använde det samt barns och pedagogers 
samspel. Detta material kategoriserades sedan för att hitta likheter och skillnader.  

4.5 Etiska ställningstaganden 

Det finns enligt Bryman (2011) fyra grundläggande forskningsetiska principer och dessa 
fyra har vi förhållit oss till för att säkerställa att vår studie följer de krav som finns inom 
forskningsområdet. För att upprätthålla en god kvalité i vår studie och att den genomfördes 
på ett trovärdigt sätt strävade vi efter att följa dessa fyra principer helt i enlighet med 
Vetenskapsrådet (2017).  

• Informationskravet tog vi hänsyn till genom att enligt Bryman (2011) säkerställa att 
de personer som deltog i vår studie ordentligt informerades om syftet med studien. I 
denna studie rörde det sig om fyra förskollärare, fyra förskolechefer samt alla 
berörda vårdnadshavare på fyra olika avdelningar. Vi informerade även om att allas 
deltagande var frivilligt och att de när helst de önskar kan välja att avbryta 
deltagandet i vår studie.  

• Samtyckeskravet är enligt Bryman (2011) att respondenterna i vår studie själva tar 
ställning till om de vill delta eller avstå eftersom de inte är minderåriga. Då vi även 
observerar barn har vi begärt in passivt samtycke från vårdnadshavare till att deras 
barn får observeras i vår studie, eftersom barnen är minderåriga och själva inte kan 
ge samtycke.  

• Konfidentialitetskravet i denna studie säkerställdes genom att de deltagandes 
personuppgifter hanterades konfidentiellt (Bryman, 2011). I denna studie angav vi 
inte de olika orterna, namn på besökta förskolor, respondenterna och observerade 
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barns namn skrivs inte ut, just för att behålla de deltagandes personuppgifter 
konfidentiellt.  

• Nyttjandekravet är att det datamaterial och information som vi samlat in i denna 
studie endast får användas till detta ändamål och absolut inget annat (Bryman, 
2011). Deltagande personer informerades även att det endast är vi studenter och vår 
handledare som har tillgång till datamaterialet samt att allt datamaterial vid 
studiens avslut kommer att förstöras (Vetenskapsrådet, 2017).  

Vi har även i vår studie tagit hänsyn till att deltagande personer skyddas från kränkningar 
eller skador enligt individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2017).  

4.6 Trovärdighet och pålitlighet 

Då vår studie är av kvalitativ karaktär finns det enligt Bryman (2011) vissa 
svårigheter med att korrekt använda begreppen reliabilitet och validitet. Dessa 
begrepp kommer mer till sin rätt i en kvantitativ studie, men går dock att omsätta i 
den kvalitativa forskningen. Bryman (2011) anser att man bör använda sig av andra 
begrepp för att förtydliga skillnaden mellan de olika forskningsmetoderna kvantitativ 
och kvalitativ.  Med detta som bakgrund väljer vi att använda begreppen trovärdighet 
och pålitlighet i vår studie när vi belyser undersökningens kvalitet då Bryman (2011) 
hävdar att dessa två begrepp bättre representerar den kvalitativa forskningen. 

Vårt arbete blir trovärdigt samt pålitligt genom att vi använde oss av 
minnesanteckningar under observationerna. Genom minnesanteckningar fick vi 
möjlighet att gå tillbaka till det vi skrivit för att därigenom reflektera och diskutera 
våra upptäckter tillsammans. Under genomförandet av våra observationer höll vi oss 
i bakgrunden för att undvika risken att påverka pedagogernas förhållningssätt. Vi 
genomförde våra intervjuer genom att intervjua en pedagog på varje förskola där 
pedagogernas svar inte kunde påverkas av de andra respondenternas tankar samt 
åsikter, och på så vis blir svaren hos respondenten trovärdiga. Intervjufrågorna var 
relevanta då de sammanställts utifrån observationernas resultat. Dessutom har 
respondenterna inte fått ta del av intervjufrågorna i förväg, vilket också stärker 
studiens trovärdighet. Enligt Denscombe (2009) kan det vara en fördel att inte 
genomföra en intervju i grupp, eftersom de uppfattningar och synvinklar som 
uttrycks under en enskild intervju enbart kommer från en källa, alltså från den som 
blir intervjuad. Bryman (2011) poängterar att genom att använda sig av 
ljudinspelning under en intervju blir dokumentationen om vad som sägs nästintill 
permanent och fullständig. Vi har tillsammans lyssnat igenom intervjuinspelningarna 
flera gånger för att tolka, diskutera och reflektera det insamlade materialet då vi 
strävat efter att få en verklig bild av det respondenterna sagt. Även Vetenskapsrådet 
(2017) framhåller att ett resultat blir mer trovärdigt om mer än en person beaktar och 
uppmärksammar samma sak under datainsamlingen. Analysarbetet kan till viss del 
ha påverkats av våra personliga uppfattningar och erfarenheter då vi som tolkat 
datamaterielat är individer, vilket kan påverka trovärdigheten i studien. Slutligen har 
vi beaktat de forskningsetiska riktlinjerna genom att ha Vetenskapsrådet (2017) som 
utgångspunkt. Eftersom antalet intervjuade förskollärare var relativt få kan 
överförbarheten i denna studie enligt Bryman (2011) minska, men vi anser att den 
kunskap som redovisas är generaliserbar genom att resultaten i vår studie till stor del 
överensstämmer med använd litteratur.  
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel redogör vi för studiens resultat från våra fyra genomförda observationer 
samt fyra intervjuer. Kapitlet är indelat i två avsnitt som var för sig redovisar resultaten 
från observationer samt resultatet från intervjuer. Vi sammanfattar sen resultatet av både 
observationer och intervjuer i en resultatsammanfattning. Avsnittet avslutas med en analys 
av insamlat resultat. 

5.1 Observationer 

Observation ett: Innemiljön på avdelningen med 32 inskrivna barn varav 15 inne 
vid observationstillfället består av ett stort rum, två sovsalar, en ateljé och ett rum 
som inretts som en hemvrå. Avdelningen är ljus och färgrik i materialet och 
inredningen. De arbetar med Babblarna som tema och innemiljön är därför berikad 
med olika föremål från Babblarna. Det sker mycket lek i lokalerna, men inte mycket 
samtal barn emellan, samtalen mellan barn och pedagoger finns där men 
pedagogerna räcker inte till för alla barnen. De hinner inte med att vara närvarande 
samtalande pedagoger. På väggarna finns det bilder uppsatta på barngruppens 
genomförda aktiviteter, bilder på Babblarna som symboliserar olika känslor och 
bilder ur en bilbok vid bilhörnan för att förstärka tänkt aktivitet. I övrigt är det väldigt 
lite på väggarna som kan generera samtal barnen emellan. Det finns rum i rummet 
det är en konstruktionshörna, bilhörna och en läshörna fast utan några böcker. Det 
finns ett fåtal laminerade böcker i lokalen, men de används mer som annat än böcker 
i barnens lekar. Under morgonsamlingen observeras att det pågår mycket 
språkträning genom att pedagogerna skapar möjligheter till samtal med barnen 
genom att ställa frågor angående en bok om Babblarna där de olika Babblarna tappat 
bort saker. Barnen får svara på frågor angående var de olika borttappade sakerna 
befinner sig på bilderna, så lägesord är i fokus, men det sker mycket annan spontan 
språkträning i språkandet som sker under samlingen. Kommunikationen sker bara 
mellan pedagoger och barn inte barn emellan, men alla tar ju del av samtalen.  

Observation två: Innemiljön på avdelningen bestående av 20 inskrivna barn varav 
10 stycken inne när observationen genomfördes är väldigt öppen, ljus samt väldig 
färgrikt inrett. Genomgående i lokalerna så finns det mycket med bilder på väggar 
eller golv som barnen ofta stannar till vid för att uppmärksamma på olika sätt. En del 
för sig själv, andra i samspel med pedagoger men det förekommer ofta samtal barn 
emellan vid dessa bilder. Bilderna verkar vara en källa till samtal. En del bilder är på 
babblarna som är ett pågående tema på avdelningen men många bilder är för att 
förstärka den närliggande tänkta aktiviteten. Så som matbilder i närheten av köket, 
sagobilder i närheten av läshörnan och bilar i bilrummet. Det finns också bilder som 
är uppsatta utan att matcha en specifik aktivitet så som djurbilder. På avdelningen 
finns också bilder med siffror uppsatta samt alfabetet. Det finns få små rum på 
avdelningen utan den består mestadels av ett stort rum, dock finns ett mindre rum 
som är inrett som ett bilrum. Det rummet skapar många samtal barnen emellan, 
mestadels samtal om bilarna men även annat. Avdelningen består mer av rum i 
rummet eller hörnor, en hemvrå, läshörna, konstruktionshörna där det finns material 
som passar den tänkta hörnan. Vid samlingar av olika slag så som frukt eller planerat 
lästillfälle använder sig pedagogerna av ett bord. Barnen sitter på stolar runt bordet 
och för att vara så små sitter de still väldigt länge och är uppmärksamma. 
Pedagogerna i barngruppen är väldigt närvarande och pratar mycket med barnen. De 
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samtalar om bilder, är med och leker i barnens lekar och konverserar flitigt, de ställer 
frågor, ger barnen tid till att svara och hjälper till med att benämna olika saker med 
korrekt ord. Innemiljön känns väldigt välkomnade och inspirerande med glada färger 
och en massa fint på väggarna. Barnen använder sig av hela lokalen och rör sig 
mellan olika interaktioner, vissa de samtalar i och andra som de bara passerar förbi 
och tittar. Vid ett flertal tillfällen frågar barnen efter olika kompisar och uppmanas av 
pedagogerna att ropa eller leta efter kompisen. 

Observation tre: Innemiljön på avdelningen har 16 inskrivna barn varav 8 inne vid 
observationstillfället som ägde rum på eftermiddagen, lokalen är ganska stor med sex 
rum som är utformade för olika aktiviteter. Det finns ett lekrum, ett dockrum, ett rum 
för byggande och skapande, ett litet målarrum, ett sagorum och ett rum för måltider. 
Det finns också en hall som innehåller platser för barns kläder samt en tavla där 
pedagogerna sätter upp bilder på olika aktiviteter som barnen gjort under veckan. I 
lekrummet finns det bland annat en soffa, dockor, gosedjur, slott, brandstation, ett 
lågt bord och stolar i barns storlek, en liten rutschkana och en matta där tre barn 
lekte med bilar. Under observationen i lekrummet lekte barnen fritt och samspelade 
med varandra och med de material som fanns tillgängligt. De barnen som 
observerades har inte ännu utvecklat sitt talspråk och då samspelade de med 
varandra genom att använda sig av kroppsspråk och gester. Pedagogerna var 
närvarande hela tiden ifall barnen var i behov av stöd och hjälp i deras fria lek. I 
lekrummet finns det en garderob med två dörrar där det finns flera olika sorters 
leksaker som inte är synliga för barnen, utan istället öppnar pedagogen garderoben 
och frågar barnen om de vill leka med någon leksak eller material som finns i den. I 
dockrummet finns det docksängar, dockvagnar, utklädningskläder, dockor, 
dockkläder och ett leksakskök med spis, diskbänk, tallrikar, bestick och några 
låtsasfrukter och mat. Under observationen i dockrummet fanns det enbart ett barn 
som lekte med en docka och sa ordet sova sova ett par gånger. I målarrummet finns 
det flera slags material bland annat vattenfärger, fingerfärger, lim, glitter, papper och 
kritor som är tillgängliga för barns pyssel och kreativitet. 

I målarrummet fanns det inga barn, eftersom enligt pedagogerna så brukar barnen 
måla och pyssla på förmiddagar. I byggrummet finns det diverse material såsom 
byggklossar i olika storlekar och former samt duplo och magneter där fyra barn lekte 
tillsammans och försökte bygga ett torn med duplo. De samspelade och samarbetade 
med varandra och pekade på färgerna på duplot exempelvis blå, yellow och grön. En 
pedagog var närvarande i byggrummet och kommunicerade med barnen exempelvis 
genom att ställa frågor till barnen såsom Vad har den för färg? Är den blå eller 
svart? Pedagogen har till och med upprepat de orden barnen försökte uttrycka för att 
stödja dem i deras utveckling i talspråk. I sagorummet finns det flera slags 
barnböcker bland annat om äventyr, färger, natur, matematik, djur, bamse, 
babblarna, Alfons Åberg och Pippi Långstrump. Under observationen i sagorummet 
fanns det inga barn, eftersom de flesta barn var i byggrummet och i lekrummet. I 
sagorummet finns det även alfabetet med bilder uppsatt på väggen, bilder på siffor 
och antal upp till tio och en stor cirkulär matta där pedagogerna och barnen har 
dagliga samlingar tillsammans. I måltidsrummet finns det tre matbord och på varje 
bord finns det bilder och namnet på de barnen och pedagoger som äter vid bordet. 
Det finns även bilder och namnet på olika frukter och grönsaker uppsatt på väggarna 
samt ett födelsedagståg med barnens bilder och månaden de fyller år.    

Observation fyra: Innemiljön på avdelningen som har 18 inskrivna barn varav 13 
inne vid observationstillfället ägde rum på förmiddagen. Lokalen har tre rum d.v.s. 
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ett lekrum, ett dockrum och ett rum för byggande och målning. Lekrummet är relativt 
stort och är uppdelat i olika stationer som barnen döpt till olika namn som förtydligas 
genom skyltar. I lekrummet finns det tre stora bord och stolar i barns storlek samt tre 
hyllor med olika spel, leksaker och material som är tillgängliga för barnen samt 
alfabetet med bilder, siffror och antal uppsatta på väggen och en årstidscirkel med 
barns namn som är placerat vid respektive födelsedagsmånad. I det rummet finns det 
också en koja som barnen har till sagostunder, en soffa för läsning och en hylla med 
flera böcker samt en låg bänk med lådor som är skyltade med tågbana, djur och 
klossar. Under observationen i lekrummet fanns det sex barn som satt vid bordet och 
lekte med olika material, två femåriga barn som lekte med bokstavspussel, ett treårigt 
barn som lekte med djurpussel som hade en figur av en tiger och tre fyråriga barn 
som lekte med pärlor i olika färger och storlekar. Barnen som lekte med 
bokstavspussel kommunicerade och samarbetade med varandra för att kunna placera 
bokstäverna i rätt ordning. De uttryckte olika åsikter om vilken bokstav som var den 
rätta, och med pedagogisk ledsagning så fick de hela alfabetet på plats. Barnet som 
lekte med djurpussel hade svårt att sätta ihop pusselbitarna, och så hjälpte 
pedagogen barnet som till slut lyckades med att sätta ihop pusselbitarna och sa till 
pedagogen titta, det är en tiger…en stor tiger! De tre barnen som lekte med pärlor 
tillverkade varsitt pärlhalsband i olika mönster och färger där ett barn så till de andra 
Den är till min mamma, hon tycker om rosa och vit.  

I dockrummet finns det flera dockor, en docksäng, tre dockvagnar och material för att 
kunna leka sjukhus samt tillbehör till dockor, utklädningskläder och ett lågt bord som 
är på barns nivå. Under observationen i dockrummet fanns det ett ettårigt barn och 
två tvååriga barn som lekte med dockor och dockvagnar. Kommunikationen mellan 
barnen var i stor del kroppspråkligt där de tittade på varandra, pekade på sakerna de 
ville ha i leken, skrattade och gestikulerade samt uttryckte några få ord såsom Ja, 
Nej, Hejdå, Titta. Rummet som är utformad för byggande är ganska stor och 
uppdelat i två delar, där en del är utformad för byggande och konstruktionslek och en 
annan del är utformad för barnens målning, ritande och skapande aktiviteter. I 
rummet finns det två bord och stolar i barns storlek och hyllor med olika slags 
material. Det materialet som finns är till stor del bygg-, skapande-, målning- och 
konstruktionsmaterial bland annat legobitar, byggklossar, blockpussel, plusplus, 
magneter, leklera, kritor, pennor, tuschpennor, målarfärger, papper i olika sorts och 
färger, sax, lim, glitter, linjal och fyra tavlor för målning för barn. Under 
observationen i det rummet fanns det fyra barn i åldrarna två till fyra år, där ett 
fyrårigt barn lekte med magneter och de övriga barnen målade med målarfärger och 
penslar. De barnen som målade kommunicerade och samspelade med varandra samt 
utryckte meningar och namnet på olika färger, exempelvis Titta, den här är blå! (Sa 
ett fyrårigt barn) Målar, målar svart (Sa det tvåårigt barnet); Jag ska måla en 
blomma med flera färger (Sa ett fyrårigt barn); Jag målar med svart…en svart bil 
som min pappas. 

5.2 Intervjuer 

Miljö 

Respondenterna påpekar att innemiljön är viktig för barns språkutveckling och att 
alla innemiljöer är språkutvecklande. Det finns inte något rum i innemiljön som kan 
påverka barns språkutveckling negativt, eftersom alla rum ger barnen möjlighet till 
samspel, språk och interaktion. Däremot nämner en respondent att en dåligt 
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språkstimulerande miljö kan vara en miljö som har ett begränsat utbud av material 
vilket i sig kan leda till att barn inte stimuleras lika mycket. Dock sker det en 
språkutveckling även vid dessa tillfällen, men på en ganska låg nivå. Tre respondenter 
betonar att de skapar rum i rummen för att på så vis dela upp barngruppen vilket 
leder till bättre samspel och kommunikation för barnen i en lugnare miljö. En 
respondent nämner att: 

”man inte kan förlita sig på att miljön ska göra jobbet, men att miljön skapar 
möjligheter.” 

En annan respondent poängterar att: 

”om barnen inte har språket blir det svårt att tillägna sig information” 

vilket även kan påverka deras trygghet och möjlighet till att förstå instruktioner. En 
respondent nämner innemiljön som en tredje pedagog, som ett stöd för att främja 
just lek då respondenten anser att lek är det allra viktigaste för att stimulera barns 
språkutveckling. Alla respondenterna anser att barns lek är viktigt för att främja 
kommunikationen och en respondent påtalar att: 

”leken kan vara startskottet för kommunikationen.” 

En annan respondent anger även innemiljön som något som  

”talar till barn om vad som kan ske i rummet.” 

Det är pedagogens ansvar att se till att innemiljön är stimulerande och tilltalande och 
ger möjlighet till språkande både enskilt och i grupp. En respondent betonar att man 
som pedagog 

”aldrig kan landa i att miljön är färdig, den ska förnyas och hållas levande efter barns 
intressen.” 

Tre av fyra respondenter anser att de kan göra anpassningar i innemiljön för att 
främja barns språkutveckling, medan en respondent ser ekonomin som en 
begränsning. Tre respondenter tycker att det finns bra förutsättningar för att köpa 
material som kan stimulera bland annat barns språkutveckling, alternativt använda 
sig av det de redan har. Samma respondent som ansåg ekonomin som en begräsning 
framhäver att det finns material som arbetslaget skulle vilja köpa in för att utveckla 
innemiljön. Respondenten som har dålig tillgång på pengar anser också att tid är 
något som arbetslaget skulle behöva ha mer av. Arbetslaget hinner nämligen inte 
samtala om eventuella förändringar i lokalen som skulle kunna gynna barn samt 
tillföra tid till att genomföra dessa förändringar.  

Material 

Tre respondenter framhäver att man som pedagog bör använda sig av materialet runt 
omkring sig för att skapa diskussioner med barn. Det material respondenterna 
använder sig av till språkutveckling varierar och är baserat på vad barnen finner 
intressant för stunden. Respondenterna uttrycker att man måste vara tillåtande och 
låta barnen testa materialet på olika sätt och inte vara låst vid ett specifikt sätt. Enligt 
respondenterna bör pedagogerna presentera materialet tilltalande och lekfullt så 
barnen blir intresserade. Pedagogerna bör även vara uppmärksamma på om och hur 
materialet används. Om materialet används felaktigt bör man plocka bort det och 
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tillföra det vid ett senare tillfälle. Det blir naturligt mycket fysisk kontakt med 
materialet i denna ålder då barnen känner, klämmer och smakar.  

Enligt tre av respondenterna bidrar alfabetet med bilder och annat material till barns 
språkutveckling. Barnen pekar ofta på bilderna och vill att pedagogen ska tala om 
namnet på figuren på bilden. Genom att ha bilder och symboler i närheten kan barn 
få syn på likheter och olikheter mellan bilder, bokstäver och symboler. En respondent 
från en småbarnsavdelning framhäver att barnen gärna upptäcker bokstäver, bilder 
och symboler i innemiljön. Däremot är barnen mer intresserade av det 
tredimensionella materialet i lokalen, vilket de utforskar med alla sina sinnen. En 
annan respondent från en småbarnsavdelning uttrycker att de yngre barnen inte är 
särskilt intresserade av bokstäver. Det är andra detaljer på bilderna som fångar deras 
intresse, exempelvis färger, former, djur eller bilar. Respondenten tar även upp att ett 
meningsfullt sätt att använda bokstäver för barn är när pedagoger skriver barns 
namn på en teckning. Då säger respondenten exempelvis:  

” tycker du att vi ska skriva ditt namn här på teckningen? Här står ditt namn, vill du 
att vi ska skriva att den är till mamma?”  

På så sätt får barnen se att bokstäver som man skriver ner har en kommunikativ 
funktion. Respondenterna nämner att de medvetet väljer att skapa en variation i 
materialet genom att tillföra och ta bort material, då de anser att miljön ska väcka nya 
tankar hos barn. En av respondenterna poängterar att miljön på avdelningen bjuder 
på olika saker för språkutveckling, som pennor och linjerat papper just för att 
inspirera till skriftspråk. I praktiken krävs det att barnen har förebilder där de ser 
vuxna som skriver och läser även för sin egen skull och inte bara för barns skull. Det 
är viktigt med mångfald i det som finns på avdelningen som exempelvis almanackor 
och dagstidningar som kan vara en väg in i språket. Under observationen av en 
respondents avdelning uppmärksammades att det var ett betydligt mindre utbud av 
material jämfört med andra avdelningar. Övriga respondenter framhäver att de tillför 
och plockar bort material för att förnya när de behöver göra anpassningar i 
innemiljön. En respondent påpekar att:  

”genom att ta bort ett material ett tag känns det nytt för barnen när man sedan tillför 
det igen.” 

Samspel 

Respondenterna framhäver att språkutvecklingen hos barn sker genom samspel och 
interaktion med andra människor i den miljö barn befinner sig i. En annan 
respondent påpekar att barns språkutveckling är nära relaterad till hur barnen ingår i 
olika språkliga sammanhang, exempelvis genom att titta på film, samtala och delta i 
sagoläsning. Respondenten betonar att: 

”barnen väljer olika vägar att erövra språk och ingen språkutveckling är dålig.” 

Alla respondenterna anser att den sociala innemiljön är viktig då mycket händer i just 
samspel. När barn är i sampel och interaktion med andra människor härmar barn 
varandra genom att de ser och hör hur andra barn och vuxna uttrycker sig verbalt. 
Även här betonar respondenterna att det är viktigt att vara närvarande och observant 
för att se hur samspel mellan barn sker. En respondent framhäver att man med fördel 
kan kartlägga samspelen för att se hur de sker och vilka som deltar. Respondenten 
anser att det är pedagogernas ansvar att hjälpa barn i den sociala innemiljön. Den 
sociala miljön har en avgörande roll i barns språkutveckling. För att samspelet mellan 
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pedagog, barn och material ska vara språkfrämjande måste pedagogen vara 
tillsammans med barnen. Genom sin närvaro kan pedagogen bekräfta barns samspel 
med materialet på ett positivt och uppmuntrande sätt.   

Pedagogers förhållningssätt och metoder 

När det gäller begreppet barns språkutveckling pekar alla respondenterna på att 
begreppet är oerhört viktigt, brett och stort och en respondent väljer att kalla 
begreppet mångfacetterat. Det innehåller enligt respondenterna en mängd olika 
komponenter så som verbalt tal, kroppsspråk samt att kunna läsa av när och hur man 
ska säga något. Språkutveckling är grunden till allt och finns med i hela 
verksamheten som exempelvis vid blöjbyte och i lek där man som pedagog kan 
stimulera barns språkutveckling. Respondenterna anser språket som viktigt för att 
kunna uttrycka sina känslor, önskningar, åsikter och idéer. En respondent uttrycker 
att det viktigaste är att det finns en strävan hos pedagoger att se möjligheter att 
utforma miljöer som kan främja barns språkutveckling. Alla respondenter uttrycker 
att det handlar om vad och hur man som pedagog tar ansvar i situationer och gör 
dem språkutvecklande. En respondent framhäver att: 

”som pedagog kan du välja vilken ambition du har med aktiviteten och väljer man att 
inte aktivt prata med barnen så blir inte aktiviteten särskilt språkutvecklande, då 
handlar det om ett förhållningssätt hos pedagogen och inte innemiljöns påverkan.” 

Det krävs att man gör sig medveten om vad som är språkutvecklande samt att man 
inte begränsar sig, eftersom allt språkligt är viktigt och bra.  

Avdelningarna har olika metoder för att främja samspel barn emellan. Vid 
observationerna upptäcktes att en del pedagoger väljer att skapa diskussioner 
tillsammans med barnen, medan andra pedagoger inte aktivt deltar i barnens 
samspel. Två avdelningar strävar efter att skapa bra lekmiljöer som ska främja 
samspel i leken, medan de övriga mer följer barns enskilda samspel för att aktivt 
kunna stödja och utmana till ytterligare utveckling, djupare kommunikation och 
interaktion. Pedagogerna utgår från barns spontana intressen och nyfikenhet och 
använder material som finns tillgängligt. Två respondenter betonar att målarummet 
kan vara ett bra rum att använda sig av för att gynna språkutveckling, eftersom det 
material som finns i rummet kan stimulera barns kreativitet. Genom kreativiteten så 
bearbetar barn sin språkliga förmåga. En av respondenterna uttrycker att 
pedagogerna på avdelningen arbetar med ett projekt om färger där barn målar olika 
figurer med olika färger. Pedagogerna utmanar barns språkutveckling genom att 
ställa frågor till barn och en respondent ger som exempel:  

”vilken färg har din penna?” eller ”Vilken färg vill du ha?”  

Då övar barnen på färgernas namn samt olika ord och begrepp som kan uppstå under 
aktiviteten.  

Vid planerade pedagogiska aktiviteter arbetar alla respondenter liknande genom att 
de planerar aktiviteter som kan främja barns allsidiga lärande, där språkutvecklingen 
sker automatiskt i interaktionen med aktiviteten. Ingen av respondenterna planerar 
aktiviteter som särskilt syftar till barns språkutveckling, eftersom alla pedagogiska 
aktiviteter är språkfrämjande. En respondent framhäver att:  

”det är mycket språkligt lärande som kan komma in i aktiviteter som man kanske inte 
alltid kopplar till språkutveckling hos barn.” 
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Två respondenter betonar att även vid spontana situationer bearbetar barn sin 
språkutveckling och detta sker genom dialog, kommunikation och samspel mellan 
barn och vuxna. Respondenterna uttrycker även att måltidsstunder är ett spontant 
lärandetillfälle som gynnar barns språkutveckling, där pedagogerna har vardagliga 
samtal med barnen. Samtalen vid matbordet handlar mest om maten och är öppna 
frågor. Däremot påpekar en respondent att det är viktigt att barn får vara med i de 
vuxnas konversation, och man ser ofta att barn visar intresse av att vara delaktiga i de 
vuxnas samtal. Exempelvis när pedagogen tar en kopp kaffe under dagen, kommer 
många barn och kryper upp i knäet och suger åt sig av samtalet och uppmärksammar 
turtagningen. På så vis lär barn sig hur ett medsamtal går till, det vill säga att när en 
person pratar är de andra är tysta.  

Alla respondenterna anser att deras aktiva närvaro är av vikt för barns 
språkutveckling, där de kan stötta, utmana och en respondent betonar det extra 
mycket genom att: 

”bada barn i språk” och ”bråka lite med språket” 

 genom att använda synonymer. I detta sammanhang framhåller en respondent att:  

”när man jobbar med barn gäller det att man tänker på vad man säger. Man benämner 
saker vid dess rätta ord och inte bara att man säger ’Gå och tvätta dina händer’ utan 
’Gå till handfatet och tvätta dina händer’, och på så vis badar man barn i språk”.  

En respondent tar upp svårigheter med att vara en närvarande pedagog, då det är 
många barn i barngruppen samt mycket annat som händer runt omkring. Alla 
respondenterna ser sin roll i barns språkutveckling som mycket viktig och framhäver 
att det är deras ansvar. Barns språkutveckling följs kontinuerligt upp av alla 
respondenterna, dock har de olika metoder. En avdelning följer upp barns 
språkutveckling genom att utvärdera olika aktiviteter och miljöns påverkan för att 
bedöma om miljön fungerar eller behöver utvecklas. En annan avdelning följer upp 
genom att vara aktivt närvarande för att inte missa saker i barns utveckling eftersom 
språkutvecklingen sker så snabbt. På de två andra avdelningarna använder 
pedagogerna sig av pedagogisk dokumentation genom bilder och ord, där barn är 
med i processen och ser de aktiviteter som de har varit med i. En av respondenterna 
uttrycker att:  

”genom att skapa dokumentation med bilder av barns aktiviteter kan barn reflektera 
med varandra om vad de har gjort i aktiviteterna.” 

Alla respondenter påpekar att det inte finns någon slags enskild dokumentation av 
barns språkutveckling just för att undvika att göra subjektiva bedömningar från 
vuxna. En respondent uttrycker att: 

”barn kan vara olika i olika miljöer, speciellt språkligt då de kan vara mer verbala 
hemma än vad de är på förskolan. Dessutom kan barn vara mer verbala med en 
pedagog än med en annan pedagog.” 

Därför är det viktigt att inte registrera varje enskilt barns språkutveckling med 
undantag för språkstörning. 

De olika respondenterna har olika metoder för språkutveckling. Två avdelningar är 
väldigt fokuserade på att göra miljön lekstimulerande då leken är deras fokus för att 
få igång språket. De anser att leken med dess fantasivärld är en bra metod för att 
främja språkutveckling hos barn. När pedagogen fantiserar tillsammans med barn 
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stimulerar pedagogen barns förmåga att uttrycka sig språkligt. Det är fantasin som 
lägger grund för all kreativitet och finns det ingen fantasi blir det svårt för barnen att 
berika sitt språk, ordförråd, kroppsspråk och kreativitet. En respondent uttrycker att 
de använder sig av en konkret metod så som att barnen ska sitta på stolar vid 
lässamling, samling eller andra aktiviteter då de anser att barnen sitter bättre still 
samt är mer fokuserade på lärsituationen istället för att flytta runt. De väljer 
dessutom att språkberika lokalen med inte bara bokstäver utan även hela ord som 
kan locka till tal och läsning då barnen får smaka på känslan av att kunna läsa.  

En annan avdelning pekar på sagorummet med olika slags nyköpta böcker som en 
förutsättning för att främja barns språkutveckling. Tre respondenter tar upp samling 
som en metod till språkutveckling där sånger, rörelse och musik kan skapa ett bra 
tillfälle att kommunicera och samspela med barnen. En respondent påpekar att ha 
dagsrutiner i bildform uppsatta för barn kan vara språkutvecklande, eftersom det är 
ett slags kommunikation där pedagogen genom bilder berättar för barn vad som ska 
hända under dagen.  

5.3 Resultatsammanfattning 

Observationer 

De innemiljöer som observerades på fyra olika avdelningar har alla en liknande 
utformning med ett stort lekrum inrett med mindre hörnor samt tillgång till olika 
material för barns lek och lärande. Bokstäver, bilder och symboler är det material 
som används mest för att konkret synliggöra språk i verksamheten. Innemiljön på 
avdelningarna är tillåtande så barn kan röra sig fritt och leka och samspela med 
andra barn. Två avdelningar som har många bilder uppsatta på väggarna har en mer 
aktiv kommunikation mellan barn och pedagoger, medan det på två avdelningar med 
färre bilder sker en mer begränsad kommunikation. De fyra avdelningarna erbjuder 
barn material som i huvudsak är tillgängligt, men det finns även material som är 
otillgängligt. Pedagogernas närvaro varierar från att vara aktivt närvarande i barns 
lek till att vara bara delvis närvarande på grund av andra sysselsättningar i 
verksamheten. De olika avdelningarna har olika metoder och strategier för att fånga 
barns uppmärksamhet i aktiviteter.  

Intervjuer 

Alla respondenterna anser begreppet barns språkutveckling vara omfattande och 
avgörande för att barn ska förstå vad andra säger samt kunna ingå i olika aktiviteter 
som sker genom kommunikativa samspel. Respondenterna anser innemiljö vara av 
vikt för barns språkutveckling, eftersom alla innemiljöer är språkutvecklande 
Pedagogers förhållningsätt och medvetenhet om vad som är språkutvecklande spelar 
en stor roll för barns erövrande av ett språk. De planerade pedagogiska aktiviteter 
som respondenterna genomför grundar sig i barns allsidiga lärande och inte enbart i 
språkutveckling, då språket ingår och bearbetas som en naturlig del i aktiviteter. 
Pedagogernas närvaro är enligt respondenterna viktig för barns språkutveckling då 
pedagogerna kan stötta och utmana de språkligt. Den sociala innemiljö spelar en 
avgörande roll i barns språkutveckling, eftersom den främjar samspel och interaktion 
där barn både kan få syn på hur man uttrycker sig språkligt, men även tränar sitt 
uttal och ordförråd. När det gäller metoder för att främja barns språkutveckling 
använder respondenterna sig av lek och fantasi för att stimulera barns kreativitet 
samt verbalt språk och kroppsspråk.  
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5.4 Analys  

Verktyg och miljön som kommunikativ medspelare 

Studiens resultat visar att alla avdelningar använder sig av material på olika sätt i 
innemiljön för att genom sociala samspel kunna främja barns språkutveckling. 
Respondenternas olika sätt att använda sig av materialet påverkar barns möjligheter 
till samspel och kommunikation. Vi observerade några specifika skillnader som delar 
de fyra avdelningar i två läger. Skillnaderna vi observerade var att två avdelningar 
inrett innemiljön med en stor variation av bilder och symboler samt har aktivt 
närvarande pedagoger. De två andra avdelningarna har ett mycket mindre utbud av 
bilder och symboler, pedagogerna har fokus på att barn ska lära sig ett språk genom 
leken samt att pedagogerna inte är lika aktivt närvarande. På de avdelningarna som 
har ett större antal av bilder och symboler konstaterar vi att det sker en tydlig 
interaktion mellan barn och uppsatta bilder och symboler. Denna interaktion gör 
även att materialet medierar kommunikation barn emellan då de stannar upp vid 
bilder och visar ett intresse för dessa och försöker kommunicera med individer i 
närheten. Vygotskijs sociokulturella perspektiv lyfter fram materialets betydelse för 
att främja barns kommunikation och sociala samspel (Strandberg, 2006). Mediering 
är en triangulär relation mellan individ, miljö och verktyg, där det finns en ömsesidig 
interaktion och samspel mellan dem (Strandberg, 2006). Den interaktion som vi så 
tydligt ser på två avdelningar ser vi inte lika mycket av på de två andra avdelningarna, 
vilket är naturligt då barn där har betydligt färre bilder att lägga märke till. De fyra 
avdelningarna använder sig av lek och konkreta bilder som strategier. I detta fall 
förstår vi det som att lek stimulerar barns inre tankar som senare kommuniceras via 
språk, medan konkreta bilder skapar en mer direkt yttre kommunikation. Vi bedömer 
att både lek och konkreta bilder kan vara användbara strategier som gynnar barns 
språk trots att det är olika tillvägagångssätt. De båda strategierna skapar utrymme för 
sociala, kreativa, situerade och medierade aktiviteter som enligt Strandberg (2006) är 
viktiga komponenter i det sociokulturella perspektivet.  

Innemiljö i förhållande till barns språkutveckling är enligt respondenterna viktig och 
de anser också att all innemiljö är språkutvecklande. För att behålla innemiljön 
språkutvecklande krävs att man som pedagog ständig arbetar aktivt för att utifrån 
barns intresse utmana, utveckla, tillföra och plocka bort material så att miljö och 
material förblir kommunikativa medspelare. En respondent nämner att miljön ”talar 
till barn om vad som kan ske i rummet” och med det resonemanget kan man förstå 
innemiljö som en kommunikativ medspelare i barns språkutveckling. Strandberg 
(2006) framhåller att verktyg som barn är intresserade av skapar olika 
lärandesituationer. Detta innebär att barn med hjälp av olika material och sin egen 
kreativitet kan skapa något nytt som kan möjliggöra kommunikation och bearbetning 
av deras inre språk. 

Pedagogen som startmotor 

I resultatet uppmärksammas att respondenternas försök att vara aktivt närvarande i 
barns aktivitet, lek, samspel och samtal är tecken på att de inser sin betydelse för 
barns språkutveckling. Å andra sidan framkom det i observationerna att en del 
pedagoger har svårigheter att kunna fokusera enbart på barnen, då de har andra 
uppdrag att klara av. Pedagogens aktiva närvaro innebär att uppmärksamma barns 
intresse, utmana deras tankar genom samtal, förtydliga begrepp och ord samt träna 
barns sociala kompetens. Genom att vara aktivt närvarande kan de ”bada barn i 
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språk” och ”bråka med språket” och på så vis bli en startmotor i barns 
språkutveckling, vilket hör ihop med det sociokulturella perspektivet om att tillgång 
till andra människor är den starkaste källan till lärande (Strandberg, 2006).  

I tidigare avsnitt går det att läsa om miljö och material som kommunikativa 
medspelare i barns språkutveckling och hur viktig innemiljön är för att stimulera 
barns utforskande, kreativitet och lek. Något som blir väldigt tydligt i och med 
resultatet är pedagogens roll i det hela som ett slags startmotor. Det är pedagogen 
som ligger bakom utformandet av innemiljön och valet av material och aktiviteter. 
Pedagogernas förhållningssätt, ambition och ork är något vi bedömer som en större 
påverkan på barns språkutveckling än miljö och material. Vad pedagogerna väljer att 
göra i miljön och använda materialet till skapar nämligen ytterligare tillfällen för 
barns språkutveckling. Som tidigare nämns kan man betrakta alla innemiljöer som 
språkutvecklande, men dessa är samtidigt starkt kopplade till pedagogers 
förhållningssätt. Pedagoger och deras förhållningssätt är till syvende och sist en 
mycket viktigare komponent än själva innemiljön och materialet. Genom pedagogers 
aktiva samspel med barn främjar de den sociala aktivitet som Vygotskij påpekar är en 
utgångspunkt för att vidareutveckla barns språk (Strandberg, 2006). Pedagogen som 
en startmotor blir relevant för att främja de sociokulturella aktiviteterna, det vill säga 
de sociala, de situerade, de medierade och de kreativa. Barn är inte själva medvetna 
om att de är i behov av en språkutveckling, utan ansvaret ligger hos pedagogen att 
starta denna process med hjälp av material och miljö.  

Vardagen som språkbad 

Vår empiri visar att materialet på avdelningarna inte har ett specifikt 
språkutvecklande syfte. Dock kan materialet ändå vara av språkutvecklande karaktär, 
då det i sig skapar tillfällen för samspel, interaktion och kommunikation som enligt 
det sociokulturella perspektivet är viktiga komponenter i barns språkutveckling 
(Strandberg, 2006). Något som blev tydligt under intervjuerna var dock att alla 
respondenterna främst försöker ta till vara på de spontana situationer som uppstår 
under dagen, där de har möjlighet att bearbeta barns språkutveckling.  

Dessa spontana situationer kan vara blöjbyte, måltid och alla de vardagliga samtal 
som uppstår under dagen. Genom exempelvis blöjbyte och måltidssituationer 
uppmärksammar pedagoger barn på vad som finns runtomkring, vad som händer i 
miljön och barns egna upplevelser genom att ställa frågor som stimulerar barns språk 
och tankar. En respondent uttryckte att det är av vikt för barn att få delta i de vuxnas 
spontana samtal, för då får barn en möjlighet till turtagning, pröva på hur ett samtal 
går till samt hur de vuxna uttrycker sig både verbalt som kroppsspråkligt. Alla 
respondenterna uttrycker att språk är grunden till allt men inte någon av 
respondenterna planerar något specifikt med tanke på barns språkutveckling utan 
anser att den sker naturligt i deras andra planerade aktiviteter. Detta går hand i hand 
med det sociokulturella perspektivet som hävdar att barns språkutveckling sker just i 
de olika sociala aktiviteter som barn deltar i (Strandberg, 2006).  

6 Diskussion 

I detta kapitel presenteras vår metoddiskussion följt av vår resultatdiskussion. Sedan följer 
studiens slutsats och studiens betydelse för att slutligen avslutas med förslag till framtida 
forskning utifrån vår studies resultat.  
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6.1 Metoddiskussion  

Studiens syfte var att undersöka hur pedagoger på fyra förskolor utformar och planerar 
innemiljö för att den ska ha en för barn god språkutvecklande funktion. Vi anser att vårt 
val av metoder var rätt för denna studie eftersom kvalitativa intervjuer och observationer 
enligt Bryman (2011) är metoder som samlar in fylliga och detaljerade data. Det relevanta 
datamaterialet har sedan använts för att finna svar på studiens forskningsfrågor. Studiens 
intervjufrågor formulerades utifrån insamlat observationsmaterial, vilket ledde till att 
intervjufrågorna var anpassade efter verksamheterna och deras innemiljöer. Detta skapade 
17 intervjufrågor som var specifikt riktade för att finna svar på studiens forskningsfrågor. 
När det gäller observationsgenomförandet anser vi att lyckades bra med att hålla oss i 
bakgrunden som icke deltagande observatörer vilket gav oss en mer tydlig helhetsbild av 
avdelningarnas innemiljöer. Detta medförde att vi fick syn på barns samspel, hur 
materialet användes samt pedagogernas förhållningssätt gentemot barn. Genom att 
använda oss av spaltdokumentationer kunde vi anteckna det material som fanns i miljön, 
vad som fanns tillgängligt och den kommunikation som pågick mellan de olika individerna. 
Bryman (2011) påpekar att genom att registrera observationstillfällena är ett viktigt steg för 
att kunna hålla ett tydligt fokus under observationen. Vi får vara medvetna om att 
pedagogernas aktiva närvaro med barnen och förhållningssätt kan påverkas av att bli 
observerade, då de kan vilja visa mer än vad som egentligen sker vid andra tillfällen. Även 
barnens beteenden under observationen kan påverkas av att vi som okända ansikten 
befinner oss i rummet.  

Eftersom intervjufrågorna var specifikt riktade upplevde en del respondenter att 
frågorna var väldigt lika samt att de behövde lite tid för att tänka innan de svarade. 
Med detta i åtanke hade det kanske varit en fördel att låta respondenterna få 
intervjufrågorna i förväg, just för att de då skulle ha varit mer förberedda på att 
besvara frågorna. En nackdel med att respondenterna får frågorna i förväg kan vara 
att de då tänker ut svar som låter bra, men som inte riktigt stämmer med 
verkligheten. De respondenter som upplevde frågorna relativt lika blandade ibland 
ihop svaren på de olika frågorna. Detta hade kunnat undvikas genom att formulera 
frågor som inte var så snarlika varandra. Snarlika frågor kan å andra sidan medföra 
att frågorna kan få respondenterna att återge valt ämne från olika perspektiv, vilket 
kan medföra att de små nyanserna bli synliga. Bryman (2011) betonar att man som 
intervjuare bör se till att samla in den information man söker för att kunna besvara 
forskningsfrågorna och det kan våra liknande frågor ha bidragit till. Trots att vi valt 
att genomföra enskilda intervjuer anser vi att intervjuer i grupp skulle ha gett ett mer 
omfattande resultat. Detta innebär att pedagogerna kan komplettera varandras svar, 
men det innebär också att vi kan få skriftande resultat då de kan ha olika 
uppfattningar om samma sak. Angående tidsram och miljö för genomförda intervjuer 
anser vi att en intervju kan ha påverkats av tidsaspekten, då respondenten strax 
skulle sluta sitt arbetspass. Vi planerade att utföra intervjuerna i en lugn och avskild 
miljö, men lyckades inte med detta. Under tre av intervjuerna fanns det moment som 
kan ha stört respondenternas fokus som gråtande barn i angränsande rum och andra 
personer som kom och gick av olika anledningar. Tidsramen och miljön kan ha 
påverkat att vi som studenter valde att inte ställa särskilt många följdfrågor, eftersom 
respondenterna tappade fokus och att en snart skulle gå hem för dagen. Även vi 
studenter tappade bitvis fokus när det fanns störningsmoment.  

Enligt Bryman (2011) är tidsaspekten något som kan påverka forskning såväl positivt 
som negativt och detta kan bero på hur mycket tid forskaren har till sitt förfogande 
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till att genomföra datainsamling. Då tiden för denna studie varit begränsad, har vi 
inte haft möjlighet att observera och intervjua fler pedagoger på andra förskolor för 
att få ett bredare resultat kring ämnet. Tidsaspekten gjorde att vi var tvungna att 
begränsa oss till fyra observationer och fyra enskilda intervjuer. Vårt resultat kunde 
ha sett annorlunda ut om vi hade haft möjlighet till längre observationer. Vi kunde då 
ha uppmärksammat fler aktiviteter, fler samspel mellan barn samt att observerade 
pedagoger möjligtvis till slut inte hade tänkt på att de var observerade och agerat mer 
naturligt. På grund av olika bostadsorter och studiens tidsbegränsning har vi 
studenter valt att genomföra observationer och intervjuer var och en för sig. När vi 
reflekterat över detta kom vi fram till att studiens trovärdighet kan ha påverkats av 
detta. Ett gemensamt genomförande av observationer skulle kunna ha lett till att vi 
fått syn på fler händelser och mer material då vi varit två istället för en som 
observerat. På så vis hade vi sedan tillsammans kunnat tolka, diskutera samt 
bearbeta materialet på plats. Att gemensamt utföra intervjuer hade kunnat leda till 
fler följdfrågor, gemensam transkribering och ytterligare reflektion över det inspelade 
materialet. Dessutom skulle det lett till att vi båda studenter kunnat ta del av 
respondenternas gester och kroppsspråk.  

Vårt valda teoretiska perspektiv i denna studie är något som är bekant, då vi genom 
VFU och teoretiska kunskaper mött det återkommande under utbildningen. Vårt 
teoretiska perspektiv innebär att barns lärande sker genom samspel med andra barn 
och vuxna men även med miljö och material. Det teoretiska perspektivet har hjälpt 
oss att hålla riktningen på studien, men det kan även ha begränsat oss i vad vi valt att 
fokusera på i observationerna och hur vi sedan formulerat våra intervjufrågor. 
Bryman (2011) framhäver att en kvalitativ metod genomförs bland annat i form av 
intervjuer och observationer, där forskaren redan från början har en klar bild av det 
område som ska undersökas. Genom det teoretiska perspektivet har vi vid 
observationer och intervjuer fokuserat på de fyra aktiviteterna det vill säga sociala, 
medierade, situerade och kreativa. Detta kan ha medfört att vi missat att 
uppmärksamma andra situationer eller aspekter där barns språkutveckling också 
sker.  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger på fyra förskolor utformar och 
planerar innemiljö för att den ska ha en för barn god språkutvecklande funktion. Med 
utgångspunkt från resultat och analys har vi valt att diskutera studien genom att lyfta fram 
två aspekter som berör barns språkutveckling. Avsnittet är därför indelat i två 
underrubriker så som innemiljö som bärare av kultur och språk och en holistisk syn på 
barns språkutveckling.  

6.2.1 Innemiljö som bärare av kultur och språk 

Verktygen på de på de fyra avdelningarna har både likheter och skillnader och 
innemiljön är delvis lika i sin utformning, vilket kan bero på att läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2016) uttrycker att ”Miljön ska vara öppen, innehållsrik och 
inbjudande” (s.9). Med detta i åtanke är det inte konstigt att dessa avdelningar har 
liknande inriktning för hur de utformar sin innemiljö, eftersom de utgår från 
styrdokumentets normer, värderingar och även samhällets krav. Detta innebär att 
innemiljön bär på ett slags kultur och grundläggande värderingar som ska ta hänsyn 
till barns intressen och att omsorg, lek och lärande ska bilda en helhet. En del av 
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förskolans kultur innebär att barn ska lära sig genom samspel och den lustfyllda 
leken, vilket också skulle kunna förklara likheterna i innemiljön på de olika 
avdelningarna. Enligt det sociokulturella perspektivet lär barn sig mest genom olika 
samspel där de lär av individer samt tar del av andra individers erfarenheter och 
kunskaper (Strandberg, 2006). 

Numera är förskolan det första steget i samhällets utbildningssystem för barn där 
språkutveckling ses som en avgörande del i barns utveckling och lärande. Barn ska 
enligt förskolans läroplan vistas i en trygg och välutformad miljö där barn har 
möjlighet att kommunicera, erövra kunskap både enskilt och i grupp (Skolverket, 
2016). Detta är ”nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och 
en snabb förändringstakt” (Skolverket, 2016 s. 6). Enligt Strandberg (2006) spelar 
förskolans innemiljö en viktig roll i det sociokulturella perspektivet för att barn ska 
kunna utveckla förmågan att uttrycka sig, samspela med andra människor och förstå 
sin omvärld. Detta samspel enligt Strandberg (2006) sker via språk, eftersom språk 
är ett sätt att kunna utrycka tankar, hantera situationer och kommunicera med andra 
människor. Ladberg (2003) påpekar att kommunikation via språk är oerhört viktig 
för att kunna uppfylla mål och riktlinjer i förskolans läroplan. Därför bör 
pedagogerna utforma en miljö som erbjuder material och som synliggör de olika 
kulturer som finns representerade. På så vis kan barn känna en trygghet och utveckla 
sin identitet, vilket i sin tur gynnar deras språkutveckling (Ladberg, 2003). 
Författaren betonar att språk och identitetsutveckling hänger samman eftersom 
språk är en del av barns identitet. Genom att utveckla och stimulera barns språk och 
identitet stärker pedagoger även barns kultur, vilket pekar på förskolans betydelse 
som en kompensatorisk institution (Lindö, 2009). I detta sammanhang poängterar 
Ladberg (2003) att kultur syftar på både barns sociala och språkliga bakgrund, då det 
finns barn som har en god språklig grund och barn som inte behärskar språket 
tillräckligt väl. Dessutom framhäver författaren att kultur även finns i förskolans 
innemiljö och material som exempelvis böcker, tavlor och bilder som i sin tur kan 
relateras till seder och värderingar som präglas av omgivningen. Detta hänger 
samman med det sociokulturella perspektivet där verktyg som i detta fall är böcker, 
tavlor och bilder är nära förknippat med samhällets kultur och värderingar 
(Strandberg, 2006). Ladberg (2003) uttrycker att kultur formas genom språk och när 
barn lär sig att behärska ett språk förstärks också det kulturarv som språket bär.  

Förskolan ska enligt läroplanen (Skolverket, 2016) vara ett komplement till hemmet 
och om vårdnadshavare brister i barns språkstimulans blir det ännu viktigare att 
förskolan arbetar aktivt för att främja barns språk. Faktorer som kan göra att 
vårdnadshavare inte stimulerar barns språk kan vara att de själva inte behärskar 
språket eller att de inte förstår vikten av ett språk för att barn i framtiden ska kunna 
bli samhällsmedborgare som kan göra sina röster hörda. I bästa fall kan förskolan 
lägga grunden för ett förhållningssätt där människor känner att de har både 
förmågan och rätten att utöva sina demokratiska rättigheter. Utan ett språk är det 
svårt för barn att tillägna sig de demokratiska principer och värderingar som 
samhället vilar på. Barn som interagerar socialt med varandra i förskolan kan komma 
från helt olika miljöer, kulturer och bakgrund och befinna sig på olika nivåer i sin 
språkliga utveckling. Ibland kan problem uppstå när barn som saknar gemensamma 
referensramar möts, vilket är något som pedagogen måste hantera i barngruppen. 
Språket har en central roll i den sociokulturella utvecklingen då den betraktas som 
både mål och medel för att främja barns språkutveckling (Strandberg, 2006). 
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6.2.2 En holistisk syn på barns språkutveckling 

Vi konstaterar att respondenterna inte planerar aktiviteter som är specifikt språkligt 
inriktade. Detta skulle kunna bero på att pedagogerna inte tror på en medveten 
språklig strategi, utan att språket utvecklas naturligt i vardagens liv och göromål. I 
resultatet blir det tydligt att pedagogerna fokuserar på barns språkutveckling utifrån 
ett holistiskt perspektiv där språk och kommunikation sker hela tiden och i alla 
situationer. Detta i enlighet med det sociokulturella perspektivet kan bottna i att 
miljö och material i sig främjar språkutveckling genom att barn utnyttjar miljö och 
material i olika aktiviteter samt i olika språkliga och sociala samspel (Strandberg, 
2006). I detta fall är pedagogernas roll som startmotor viktig för att vägleda barn i 
hur de kan använda material i aktiviteter och lek. Lindö (2009) betonar  

”Att låta barnen bada i lyssnade, pratande, berättande och beskrivande situationer i 
alla vardags- och rutinepisoder är mycket viktigt för språkstimulanden” (s. 263). 

Vikten av att pedagoger ser alla barn är något som vi förstår kan bidra till att barn ska 
få stimulans i sin språkutveckling. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) betonar att 
”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling” (s.7).  
Med detta i åtanke trodde vi före studiens genomförande att miljö och material i 
förskolan skulle kunna ha ett specifikt syfte i barns språkutveckling. Dock visar 
resultatet att miljö och material kan vara kommunikativa medspelare i barns 
språkutveckling, men att det är pedagogens metoder, ambition och ork som spelar en 
allt större roll i kombination med miljö och material. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér 
(2015) framhäver att pedagogen är den som ska skapa en dialog med barn, samt 
hjälpa dem att reflektera, uttrycka sina tankar och även använda nya ord i sitt tal. 
Utifrån det sociokulturella perspektivet pekar Lindö (2009) på att samspel och 
kommunikation mellan barnen och mellan barn och vuxna är en avgörande aspekt 
för barns lärande och utveckling inom olika kunskapsområden. Svensson (2005) 
framhäver att barn genom sitt deltagande i språklekar njuter av de sociala delar som 
äger rum i pedagogiska aktiviteter. På så vis kan barn tillsammans med pedagog öva 
på hur man använder ord för att bilda fraser och uttrycka sig verbalt på ett roligt sätt 
(Svensson, 2005). 

Vi blev till en början förvånade när resultatet visade på en avsaknad av planerade 
språkliga aktiviteter på de fyra avdelningarna. Detta var inte vad vi hade förväntat oss 
att finna, då all litteratur i tidigare forskning pekar på språk som en sådan stor del i 
barns utveckling och lärande. Lindö (2009) betonar att samspel med andra är vägen 
till språket då dessa samspel hjälper barn att koppla samtalen till något de känner 
igen och de får då större lust att uttrycka sig. Strandberg (2006) påpekar att lärande 
enligt det sociokulturella perspektivet sker genom att den mer kunnige vägleder och 
hjälper den mindre kunnige i ett särskilt sammanhang. Lindö (2009) framhäver att 
engagerade pedagoger som bekräftar, uppmuntrar och utmanar barn är en 
förutsättning för språkutveckling. Trots avsaknaden av planerade språkliga 
aktiviteter visar studiens resultat att barn ändå tar till sig språk tack vare de 
aktiviteter som är planerade för andra ändamål. Det räcker uppenbarligen långt med 
kommunikativa pedagoger i dialog med barn, miljö och material.  

6.3 Slutsats 

Genom att delta i olika pedagogiska aktiviteter och spontana situationer i förskolan 
tillägnar sig barn sitt språk utan att pedagoger arbetar specifikt med språkutveckling. 
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Språk blir ett medel som gör att barn lär sig andra ämnen som exempelvis matematik 
och teknik och genom detta utvecklar barn sitt språk spontant. Vi har kommit fram 
till att språk inte är ett huvudfokus på de undersöka avdelningarna, utan något som 
kommer med av bara farten i andra aktiviteter. Pedagogerna är väl medvetna om 
språkets betydelse i barns lärande och utveckling och de finns där för att kunna 
utmana, utveckla och bada barn i språk.  

Det material som finns på avdelningarna är inte på något sätt anpassat för att vara 
extra språkutvecklande, utan det är när barn samspelar med material som finns i 
miljön som en språklig utveckling sker. Miljö och material signalerar till barn vad de 
kan användas till och detta i sig skapar ett samspel som i sin tur leder till språkande. 
Miljö och material är viktiga komponenter i barns språkutveckling, men 
pedagogernas förhållningssätt är en mycket viktigare del. Det är pedagoger som 
formar och omformar miljön och visar barn hur material och miljö kan användas. 
Dessutom kan pedagogers ambition och ork påverka vad som händer i verksamheten 
och vilka möjligheter barn får till att tillägna sig ett språk. 

Ur resultatet av intervjuer och observationer kan vi dra en slutsats att alla fyra 
avdelningarna medvetet eller omedvetet utgår från Vygotskijs sociokulturella 
perspektiv för att utforma de pedagogiska innemiljöerna och för att stimulera barns 
språkutveckling. Detta beror på att många aspekter från det sociokulturella 
perspektivet återfinner vi i förskolans läroplan, vilket gör miljö, material, samspel och 
kommunikation utgångspunkter för att skapa lärande och utveckling på 
avdelningarna. Det sociokulturella perspektivet kan bli användbar vid barns 
språkutveckling eftersom den bygger mycket på samspel och kommunikation och det 
är precis vad de fyra avdelningarna använder sig av för att utveckla barns språkande.  

6.4 Studiens betydelse 

Syftet med vår studie är att fördjupa kunskaperna i hur pedagoger på fyra förskolor 
utformar och planerar innemiljö för att den ska ha en för barn god språkutvecklande 
funktion. Vår förhoppning är att denna studie kan förmedla kunskap om hur barn tillägnar 
sig sitt språk i förskolans innemiljö samt erbjuda strategier till personal i förskolan. Med 
denna studie hoppas vi kunna visa betydelsen av miljö, material och pedagogers 
förhållningssätt för barns språkutveckling.  

6.5 Framtida forskning 

Vidare forskning skulle kunna gå ut på att undersöka hur utemiljön påverkar barns 
språkutveckling och om det finns specifika skillnader mellan innemiljöns och 
utemiljöns påverkan på barns språk. En annan aspekt som kan undersökas är hur 
pedagogerna använder sig av de verktyg som finns utomhus för att gynna barns 
språkutveckling. Det skulle kunna vara av intresse att undersöka pedagogers 
förhållningssätt i utomhusmiljön kontra inomhusmiljön, samt om det finns 
skillnader i pedagogernas aktiva närvaro i innemiljön respektive utemiljön. Det går 
även att undersöka om det finns skillnader mellan det material som finns i inne 
respektive utemiljö. Man skulle kunna använda sig av andra perspektiv så som 
Piaget, Montessori och Malaguzzi för att se om det kan frambringa ett annat resultat i 
förhållande till miljö och barns språkutveckling. Ingen av respondenterna framhäver 
sagoläsning som en viktig aktivitet för barns språkutveckling, medan litteraturen 
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framhåller det som en viktig strategi för att främja barns språk. Det skulle kunna gå 
att forska vidare om sagorummets betydelse för språkutvecklingen.   
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Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur pedagoger utformar den 
pedagogiska innemiljön. Vidare kommer vi att ta reda på pedagogernas resonemang 
och syn på innemiljöns betydelse för barns språkutveckling. Vi kommer även att 
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specifika metoder som pedagoger använder för att skapa innemiljöer som gynnar 
barns språkutveckling. 
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mail eller telefon 

http://www.diva-portal.org/
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Carla Silva Nilsson cnn15001@student.mdh.se 072–xxx xx xx 

Eva Karlsson ekn15003@student.mdh.se 070–xxx xx xx 

Handledare Gunilla Granath gunilla.granath@mdh.se 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar Carla och Eva. 

  

mailto:cnn15001@student.mdh.se
mailto:ekn15003@student.mdh.se
mailto:gunilla.granath@mdh.se
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

1. Vad har du för utbildning, hur lång erfarenhet har du samt vilken typ av 

avdelning arbetar du på? 

2. Vad enligt dig innefattar begreppet barns språkutveckling? 

3. Vilken betydelse har den pedagogiska innemiljön för barns språkutveckling? 

• Vilka miljöer i inomhusverksamheten ser du som språkutvecklande för 

barn? 

4. På vilket sätt utformar ni en språkutvecklande innemiljö så att barns olika 

språkliga aktiviteter får ta plats och utvecklas? 

5. Hur utnyttjar ni den pedagogiska innemiljön för att främja språkutvecklande 

aktiviteter? 

6. Hur upptäcker barnen bilder, symboler och bokstäver i innemiljön? 

7. Vilka innemiljöer anser ni kan påverka barns språkutveckling negativt 

respektive positivt 

8. Brukar ni planera språkutvecklande aktiviteter eller utgår ni från spontana 

situationer? 

9. Hur ser du på din egen roll i barns språkutveckling? 

10. Vilka förutsättningar har er avdelning till att göra anpassningar i innemiljön så 

att den blir språkutvecklande?  

• Vilket material och metoder använder ni er av för att skapa möjligheter 

för barns språkutveckling? 

11. Hur skulle ni vilja utveckla er innemiljö för att den ska bli ytterligare 

språkberikande? 

12. Hur samspelar barn med pedagogiskt material som finns i förskolans 

innemiljö? 

13. Vilken roll har den sociala miljön för barns språkutveckling?  

• Vad är avgörande för dig i skapandet av en social språkmiljö? 

14. Hur sker samspelet mellan pedagog, material och barn? 

15. Hur sker samspelet barnen emellan? 

16. Hur planerar ni avdelningen så att det gynnar barns samspel och på så sätt 

främjar deras språkutveckling? 

17. Hur följer ni upp barns språkutveckling i den sociala innemiljön? 


