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Syftet med studien är att få ökad kunskap om hur fyra förskollärare arbetar och 
beskriver sin roll i barns språkutveckling i förskolan. En kvalitativ metod har 
använts i insamlandet av empiri. Fyra observationer av förskollärarnas arbete 
med barns språkutveckling har utförts med efterföljande intervjuer. Resultatet 
visar att deltagande förskollärare arbetar medvetet med barns språkutveckling 
där flera bidragande faktorer påverkar barns språkutveckling. Dessa faktorer är 
förskollärarnas språkfrämjande arbete, lek, socialt samspel, kommunikation, 
material och miljö. Slutsatsen visar att tyngdpunkten ligger i hur förskollärare 
bemöter barns språkliga utveckling utifrån sitt uppdrag. 
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1  Inledning  

Språk är viktigt! Språket är det som skiljer människan från djuren. ”Språket är 
inträdesbiljetten till livet” (Else Vig Jensen, 2010).  

Enligt Knutsdotter-Olofsson (2003) är språket en viktig del av livet, eftersom 
kommunikationen mellan olika individer är ett sätt där tankar och känslor uttrycks. 
Barnen börjar använda språket från sin första levnadsdag genom ögonkontakt och 
ansiktsuttryck. Detta innebär att språkutvecklingen hos barnen är beroende av 
samspel med andra människor i den omgivning barnet befinner sig i. Ju bättre 
språkförmåga ett barn har ju lättare fungerar kommunikationen på förskolan. 
(Knutsdotter- Olofsson, 2003).  

 I dag tillbringar nästan alla små barn i Sverige större delen av sin vakna tid i någon 
förskola. Därför blir det förskollärarnas uppgift att stötta och utmana barnen i deras 
språkutveckling. Oavsett ålder när ett barn börjar förskolan brukar föräldrar märka en 
positiv utveckling i barnets språk (Pramling & Pramling Samuelsson, 2010).  

I läroplanen för förskolan står det: ”Förskolan ska vara en levande social och kulturell 
miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och 
kommunikativa kompetens” (Skolverket, 2016, s.6). Norling (2015) anser att 
förskolans miljö bidrar till socialt samspel, som i sin tur leder till att barns språk och 
sociala relationer stärks. Pramling, Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att barns 
språk påverkas av den kultur de befinner sig i, vilket innebär att det ingår i 
förskollärarens uppdrag att skapa olika aktiviteter som främjar barns språkliga och 
sociala utveckling. Detta kan bland annat, enligt Bateson (1976), ske genom lek och 
kreativitet, som bidrar till att öka barnens intellektuella och känslomässiga utveckling. 

Under vår förskollärarutbildning har vi upplevt att det finns olika arbetsmetoder för 
att påverka barns språkutveckling, vilket väckt vårt intresse. Genom vår studie hoppas 
vi att få kunskap om vilka metoder som kan vara lämpliga att arbeta med i vår 
kommande yrkesroll. Därför handlar denna studie om hur olika förskollärare arbetar 
med barns språkutveckling i förskolans vardag  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med studien är att få ökad kunskap om hur fyra förskollärare arbetar och 
beskriver sin roll i barns språkutveckling i förskolan.  

 

Frågeställningar:  

1. Hur arbetar förskollärarna med att utmana och stötta barns språkutveckling?  

2. Vilken roll har förskollärarna i barns språkutveckling?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1.2 Uppsatsens deposition  

I avsnitt 2 presenteras tidigare forskning och litteratur som är relevant för studiens 
syfte och forskningsfrågor. Avsnittet avslutas med en redogörelse av studiens 
teoretiska perspektiv. I avsnitt 3 beskriver vi studiens metodval och genomförande. 
Vidare behandlas datainsamlingsmetod, urval av respondenter, etiska principer, 
analysmetod samt studiens pålitlighet. I avsnitt 4 presenteras resultatet utifrån våra 
observationer och intervjuer. I avsnitt 5 analyserar vi vårt resultat utifrån det teoretiska 
perspektivet. Resultatet diskuteras i avsnitt 6 både i relation till studiens syfte och 
forskningsfrågor, men även i jämförelse med tidigare forskning. I detta avsnitt 
diskuterar vi även de metoder vi använt samt studiens betydelse. Uppsatsen avslutas 
med en slutsats och förslag på vidare forskning.  

2 Bakgrund  

I detta avsnitt presenteras hur språk behandlas i förskolans läroplan och tidigare 
forskning som har relevans för barns språkutveckling i förskolan.  

2.1 Språk i förskolans läroplan  

Enligt Skolverket (2016) är kommunikation och språk en viktig del som påverkar barns 
utveckling, eftersom språket underlättar att integrera barnen i samhället. Skans (2011) 
menar att läroplanen lyfter olika aspekter som inkludering och lärande. Han menar att 
förskolans styrdokument innebär att det ingår i förskollärarens uppdrag att arbeta 
didaktiskt och pedagogiskt för att undervisningen ska uppfylla ett lärande där ett 
språkfrämjande arbete ingår.  

I läroplanen för förskolan står det att:  

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)  

Förskolan har som uppdrag att ge barnen självförtroende i sin förmåga att kommunicera, med 
sitt talspråk men också med kreativa uttryckssätt som lek, sång och musik (Skolverket, 2016, s 
10).  

2.2 Barns språkutveckling 

Språket kan finnas i olika uttrycksformer som talspråk, skriftspråk, teckenspråk och 
kroppsspråk. I mötet med andra människor använder och kompletterar barnen sitt 
verbala språk med olika tonfall eller med kroppsspråk och gester (Pramling & Pramling 
Samuelsson, 2010). Dessa uttrycksformer ska beaktas för att hitta ett fungerat 
kommunikationssätt i olika sociala sammanhang. Skans (2011) framhåller vikten av att 
introducera interaktion i tidiga åldrar för att öka den språkliga utvecklingen hos 
barnen. Det betyder i sin tur att det ingår i förskollärarens uppdrag att skapa olika 
aktiviteter, som främjar barns språkliga utveckling. En ömsesidig kommunikation 
mellan barn och vuxna i förskolan ökar meningsskapandet för barnen i olika sociala 
sammanhang där barnets språkliga utveckling stimuleras (Pramling Samuelsson & 
Sheridan, 2006). Svensson (2009) menar att barnen genom språket får redskap för att 
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utforska sin omvärld. Ju bättre språkförmåga ett barn har ju lättare fungerar 
kommunikationen på förskolan – inte minst då barnet i större utsträckning kan 
förmedla sina basala behov såsom hunger, törst och trötthet. Barnet får också större 
möjligheter att kommunicera med andra barn och vuxna i sin omgivning, vilket i 
förlängningen gör att även andra färdigheter utvecklas, som till exempel förmågan till 
turtagning och rollekar.  

2.3  Förskollärarens roll i barns språkutveckling  

Förskollärarens roll att stötta och utmana barn i deras språkutveckling sker främst 
genom att förskollärarna kommunicerar med barnen. Förskollärarens uppdrag är även 
att arbeta inkluderande i barngruppen under lek och samspel där kommunikation 
leder till bland annat problemlösningar. Doverborg m.fl. (2013) menar att 
språkundervisningen är en del av förskolans uppdrag. Barns expansiva språk handlar 
om att kunna utveckla ett ordförråd som leder till ett lärande hos barnen, i vilket 
meningsbyggnad, olika språkliga mönster samt förståelse för omvärlden ingår. 
Förskollärarens roll blir därför att undervisa inom dessa aspekter. Undervisningen kan 
ske genom att man visar barnen konkreta mönster, till exempel vid dukning eller att 
lägga pärlplattor eller att sortera (Doverborg m.fl. 2013, s.87).  

Förskollärarens strategier att fånga upp barnens verbala språk i förskolan och vilka 
möjligheter barnen får att använda sitt språk påverkar enligt Eklund (2010) barnens 
språkutveckling. Det är viktigt att förskollärare värnar om dialoger, kommunikation 
och socialt samspel i förskolans vardagsarbete (Doverborg m.fl. 2013). Detta kan 
förskolläraren åstadkomma genom att stimulera barnen under deras lekar och skapa 
olika varierande miljöer (Norling, 2015). Förskolläraren bör bekräfta barnet genom att 
fylla i ord och upprepa barnets meningar (Svensson, 2012).  

2.4 Språkutvecklande arbetssätt  

I förskolans vardag är ett språkstödjande arbetssätt viktigt för att barnen ska få 
möjlighet att utveckla sin språkförmåga (Svensson, 2012). Arbetet med 
språkutveckling kan se olika ut i förskolan, vilket kan bero på hur stora barngrupperna 
är och på vilken nivå barnen befinner sig i sin språkutveckling. En stor del av 
språkinlärningen i förskolan går ut på att peka på och namnge olika föremål samt prata 
om det man gör tillsammans (Svensson, 2009). Det är i dessa samtal viktigt med 
upprepningar, framförallt med de yngsta barnen (Kultti, 2012). Språklekar kan 
exempelvis användas för att förbereda inför kommande läsinlärning (Svensson, 2009). 
Magruder, Hayslip, Espinosa och Matera (2013) visar i sin forskning att genom sång, 
högläsning och ordlekar kan barn bredda sin vokabulär och sin förståelse för språket.  

2.4.1  Språkutveckling genom lek och samspel 

Leken är en viktig del för barns språkutveckling (Pramling Samuelsson & Sheridan, 
2006). Genom lek utvecklas barns kommunikativa förmåga via samspel med andra. 
Barnet bidrar själv till leken genom att vara aktivt och deltagande. Detta kommer 
speciellt fram i förskolan där lek och socialt samspel utvecklar ett lärande hos barnen, 
eftersom socialt samspel och lek sker dagligen i förskolans verksamhet (Öhman, 2003). 
Under leken får barnen lära sig olika regler och normer genom kommunikationen och 
samspelet med andra barn. En socialiseringsprocess sker i leken, där barn genom 
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samspelet med andra får lära sig hur många sociala regler fungerar. Det kan till 
exempel handla om turtagning, att dela med sig och att komma överens om reglerna i 
leken. Detta innebär även en träning i kommunikation, då barnen måste kunna göra 
sig förstådda och kunna förstå andra. I tolkningen ingår att skapa förståelse för 
omgivningen, vilket ofta sker under lekfulla former. Genom att barnen använder sin 
fantasi kan de kliva in i olika roller under leken (Törnqvist, 2016). När barnen intar 
dessa roller utvecklar de empati och får förståelse för andras perspektiv (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 2006). Barn ges större möjlighet till lärande om det skapas 
positiva känslor och uttryck under leken, vilket främjar barns språkutveckling (Kultti, 
2012). Magruder m.fl. (2013) menar att språket blir en källa till glädje, eftersom det 
ger barnet ett sammanhang för att förstå vår omvärld. Lek och fantasi kan stimulera 
barns språkutveckling, samtidigt som de får möjlighet att utvecklas socialt, 
känslomässigt, intellektuellt och fysiskt (Bateson 1976). 

Svensson (2005) menar att språklekar skapar en medvetenhet om det verbala språket 
hos barn, samtidigt som lekarna ger en känsla av gemenskap mellan barn och vuxna 
på ett lekfullt sätt. Svensson (2005) anser att det är viktigt att repetera lekarna, 
eftersom det då blir lättare för barnen att komma ihåg lekens innebörd och lära sig från 
den. Det behöver dessutom finnas en utveckling i språklekarna för att utmana barnens 
språkutveckling. Syftet med språklekar är dels lärande, dels att skapa en positiv 
inställning till lärandet i sig. Svensson (2009, s.13) skriver att: ”En lekfull och 
entusiastisk lärare smittar av sig på barnen”. Det är därför viktigt enligt Svensson 
(2005) att som förskollärare engagera sig i lekarna och inspirera barnen till 
delaktighet. Det finns även språklekar som tränar barns munmotorik. Några exempel 
på dessa språklekar kan vara att härma ljud, göra blåsabomull eller ormaljud 
(Svensson, 2005). Enligt Norling (2015) är det viktigt att upprepa det barnen säger för 
att ge dem återkoppling på sitt språkbruk.   

2.4.2 Högläsning  

Ett annat språkfrämjande arbetssätt i förskolan är högläsning. Chambers (2011) anser 
att högläsning bidra till att barnen utvecklar ett rikt och nyanserat språk. Enligt 
Westerlund (2009) kan högläsning vara en del av verksamhetens dagliga rutin. 
Högläsningen kan ses som ett redskap för lärande som ger barnen en djupare förståelse 
för språkliga uttryck och sammanhang, vilket främjar barnens utveckling av tal- och 
skriftspråk (Westlund, 2009). Om barnen är äldre kan förskolläraren skapa en mer 
interaktiv miljö genom att ställa frågor och bjuda in till samtal om det man läst. 
Exempel på frågor kan vara: Minns du vad som hände sen? Varför tror du att det 
hände? Vad skulle du ha gjort? Med den typen av öppna frågor blir barnen mer 
delaktiga i berättelsen och de får möjlighet att fördjupa sin förståelse och utveckla sitt 
ordförråd. Liberg (2010) använder begreppet dekontextualiserad läsning för att 
beskriva dessa samtal och menar att de leder till bättre förutsättningar för barns 
framtida läsning. Under högläsning kan förskolläraren skapa en dialog och 
kommunikation med barnen och tillsammans med dem sätta in lite svårare ord i ett 
sammanhang. Genom högläsning kan förskollärare samtala kring texten och engagera 
barnen i textens innehåll, vilket bidrar till en ökad språkutveckling hos barn 
(Chambers, 2011). Enligt Svensson (2009) lär sig barnen att en berättelse ofta följer en 
specifik struktur, med inledning, handling och avslutning. De lär sig även i tidig ålder 
att förstå skillnaden mellan texter och bilder samt att den vuxne kan förmedla normer 
och värden genom en text. Pramling, Samuelsson och Sheridan (2006) föreslår att 
barnen kan få berätta egna historier utifrån sina egna erfarenheter.  
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2.4.3  Språkutvecklande miljöer 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att barns språk påverkas av den 
kultur de befinner sig i, vilket innebär att det ingår i förskollärarens uppdrag att skapa 
olika aktiviteter som främjar barns språkliga och sociala utveckling. Detta kan bland 
annat, enligt Bateson (1976), ske genom lekar, som bidrar till att öka barnens 
intellektuella och känslomässiga utveckling. Norling (2015) anser att förskolans miljö 
bidrar till socialt samspel, som i sin tur leder till att barns språk och sociala relationer 
stärks. Genom att låta barnen kommunicera och delta i sociala sammanhang påbörjas 
en språklig process. 

Språk och miljö hänger ihop. Miljön är betydelsefull för att barnen ska kunna skapa sig 
en bild av sin omvärld. Språket föds tillsammans med andra (Svensson, 2009). I 
läroplanen står det att ”förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt 
utmanar och lockar till lek och aktiviteter” (Skolverket, 2016). Genom att skapa miljöer 
med variation får barn möjlighet att utforska sin omgivning med alla sinnen (Björklid, 
2012). I miljön får barnen tillgång till material. Barnen kan därför utveckla nya 
erfarenheter via kommunikation och språk i förskolan verksamhet. Björklid (2005) 
påpekar att allt för trånga miljöer kan skapa stress hos barnen. I förskolan ska barnen 
tillåtas att vara aktiva i sin kommunikation med andra, vilket skapar mening och 
förståelse, då barnen får utforska nya perspektiv. Förskollärarens roll blir att stötta och 
utmana barnen genom att ställa utmanande frågor som bidrar till en ökad 
språkutveckling. Detta hjälper barnen att förstå sociala sammanhang med andra barn 
och vuxna.  

Enligt Ladberg (2003) ger mindre grupper, där gruppen anpassas efter varje barns 
behov, en möjlighet till utveckling av språket. Norling (2015) menar att stora grupper 
gör det svårare för personalen i förskolan att ge alla barn den uppmärksamhet de 
behöver. Organisationen av förskolans rum påverkar också barnens lärande, precis 
som den allmänna stämningen i barngruppen (Ladberg, 2003). Om det är för mycket 
material i ett rum kan det vara svårare för barnen att koncentrera sig, vilket resulterar 
i att det tar längre tid för dem att komma igång att leka och att tala med varandra under 
lek (Ladberg, 2003).  

Teoretiskt perspektiv  

I detta avsnitt redogör vi för studiens teoretiska perspektiv: Det sociokulturella 
perspektivet. Syftet med studien är att få ökad kunskap om hur fyra förskollärare 
arbetar och beskriver sitt arbete med barns språkutveckling i förskolan och därför 
lämpar sig Vygotskijs teori bra som utgångspunkt.  

2.4.4 Det sociokulturella perspektivet  

Vygotskijs (1896–1934) teori ”det sociokulturella perspektivet”, där interaktion och 
kommunikation är betydelsefulla, utgör den teoretiska ramen för denna studie. Den 
sociokulturella teorin hävdar att all inlärning alltid sker i en social miljö (Westlund, 
2009). 

Vygotskij menade att det mänskliga samspelet i en social miljö utgör grunden för allt 
lärande och all utveckling och i linje med den sociokulturella teorin, ansåg han, att 
kunskap aldrig kan uppstå i ett vakuum, utan alltid skapas i ett socialt sammanhang 
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(Gibbons, 2016). Han hävdade att barn utvecklar en kunskap om sig själva och världen 
genom sociala relationer till andra. Detta gäller även samspelet mellan individen och 
den miljön, där olika sociala relationer utspelar sig. Det handlar då om hur olika rum 
planeras, organiseras och används samt hur språket används i miljön. Individers olika 
samspel påverkas av vilket material som används i miljön, exempelvis anslagstavlor 
och projektorer. Andra typer av verktyg som kan användas för att främja inlärning är 
till exempel leksaker, pennor, grenar och stenar, vilka kan öka barnens fantasi och 
inspirera till samtal (Strandberg, 2017). Under dessa samtal kan barnen utveckla en 
gemenskap, där de kan hjälpa varandra i olika sociala situationer i vardagen. Språket 
används då för att utbyta olika erfarenheter och är en länk mellan individen och 
omvärlden och språket lyfts därför fram som ett verktyg för utveckling hos barn. 
Vygotskij teori hävdar att ett utomordentligt bra sätt att lära är att imitera andra i en 
social interaktion (Westlund, 2009). Enligt Vygotskij (2013) är språket det som binder 
oss samman och fungerar som en länk mellan individer (Säljö, 2013). 

Begreppet den proximala utvecklingszonen definierar Vygotskij som barnets möjlighet 
till utveckling och lärande. Hans begrepp Zone of Proximal Development (ZDP), 
Proximala utvecklingszonen, är intressant. Man kan likna den vid en trappa där barnet 
står på det trappsteg (barnets individuella inlärningszon) som består av sådana 
utmaningar det kan klara av själv, men för att nå upp till nästa trappsteg krävs det att 
någon mer erfaren och kunnig hjälper och stöttar det. Det är viktigt att hitta barnets 
individuella ZDP för att finna de rätta utmaningarna i barnets fortsatta lärande och 
utveckling (Westlund, 2009). 

Enligt Vygotskij sker barnens utveckling och lärande i kommunikation med andra, då 
han anser att människan är en social och verbalt agerande varelse (Strandberg, 2017). 
Förskollärarna har en betydande roll för att barn ska kunna lära sig och utvecklas, då 
vuxna och andra barn har en central roll i ett barns språkutveckling (Säljö, 2013). 
Vygotskijs teori hävdar att barn som handleds av vuxna, alternativt mer kunniga 
kamrater, får en bättre möjlighet att utveckla sitt språk (Säljö, 2013). Om en individ 
däremot befinner sig i en situation, där språket inte används kommer språket per 
automatik inte att utvecklas, eftersom språk inte är något som individer föds med utan 
något som ständigt utvecklas (Strandberg, 2017). Barnen utvecklar olika begrepp, som 
sätter ord på deras tankar, vilket är grundläggande för språket. I den proximala 
utvecklingszonen bearbetar barnet sina erfarenheter och upplevelser i socialt samspel 
med andra. Förskollärarens roll innebär därför att se till att sociala samspel och 
samarbete fungerar för ett ökat språkbruk hos barnen.  
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3 Metod  

I detta avsnitt presenterar vi vår litteratursökning, metodval och studiens 
genomförande. Vidare förklaras studiens urval, analysmetod och etiska överväganden. 
Kapitlet avslutas med studiens kvalitet.  

3.1 Litteratursökning  

I sökandet efter relevanta forskningsartiklar och doktorsavhandlingar har följande 
databaser använts: Diva-Portal, Google Scholar och Swepub. De sökord som användes 
var: ”Språkutveckling”, ”förskola”, ”lek”, ”samspel”, ”miljö” samt de engelska orden 
”preschool”, ”language”, ”childrens play” och “environment”. Sökningarna gav många 
träffar. Först valde vi ut de senaste artiklarna och avhandlingarna. Bland dessa valde 
vi dem med mest relevanta rubriker och läste därefter respektive artikels/avhandlings 
sammanfattning, för att få en överskådlig uppfattning om deras innehåll. Efter att ha 
kontrollerat att den valda litteraturen var referensgranskad valde vi en äldre 
avhandling, där faktorer som påverkar barns språkutveckling beskrivs samt två 
engelsk artikel och sju svenska artiklar. Övrig litteratur som använts i studien är 
litteratur från förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola.  

3.2 Metodval  

För att synliggöra hur förskollärare arbetar med barns språkutveckling i förskolan, har 
vi valet att göra en kvalitativ studie med deltagande observationer och 
semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod.  

Backman (2008) skriver ” att om man vill veta någonting om verkligheten [...], så ska 
man gå ut och kika på den” (s.59) – alltså göra observationer. Enligt Bryman (2011) 
innebär deltagande observationer att observatören observerar samtidigt som hen 
deltar i verksamheten. Backman (2008) hävdar att det innebär stora svårigheter för 
observatören att göra helt objektiva iakttagelser, eftersom både hens förförståelse och 
förväntningar kan påverka vad som noteras och hur observationen beskrivs. Därför 
rekommenderar han att man använder sig av någon form av observationsschema, för 
att på så sätt begränsa och koncentrera observationerna till det som är relevant för 
undersökningen (Backman, 2008). 

Kvalitativa intervjuer är mycket användbara, när man vill få kunskap om den enskilde 
informantens åsikter och erfarenheter (Bryman 2011), vilket passar bra i vår 
undersökning, där vi vill få kunskap om hur informanterna tänker och hur de arbetar 
med barnens språkutveckling. Den kvalitativa metoden fokuserar på orden – inte som 
den kvantitativa på siffror – eftersom det är informanternas tankar och idéer som skall 
tolkas och därför är av intresse (Bryman, 2011). En kvalitativ intervju bygger ofta på en 
intervjuguide (se bilaga 3) med ett fåtal semistrukturerade öppna frågor, vilket ger 
utrymmer för informanten att ge utförliga och ibland kanske oväntade svar och 
tidsmässigt utrymme för intervjuaren att ställa spontana följdfrågor. Båda dessa 
faktorer är till gagn då man önskar få ingående kunskaper om respondentens åsikter 
och erfarenheter (Bryman, 2011).   
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3.3 Urval 

De viktigaste kriterierna för urvalet av informanter var att de skulle vara utbildade 
förskollärare, vara erfarna och arbeta aktivt med språkfrämjande aktiviteter i 
förskolan. Deltagande förskollärare är utifrån dessa kriterier rekommenderade av sina 
chefer – alltså användes ett strategiskt urvalssätt. I studien ingår fyra förskollärare från 
fyra olika förskolor. Förskolornas upptagningsområden är av varierande karaktär och 
de är belägna i olika kommuner. Storleken mellan förskolorna varierar, från åtta 
avdelningar ner till två avdelningar. Enligt Bryman (2011) ger dessa skillnader ett 
bredare urval av respondenterna. I tabell 1 kan vi se förskollärarnas utbildning, 
examensår och yrkeserfarenhet.  

Tabell 1. 

Förskollärare Utbildning Examensår Förskollärarens 

yrkeserfarenhet 

Mona Förskollärare 2008 10år 

Mathilda Förskollärare 1978 40år 

Sofia Förskollärare 2001 17år 

Birgitta Förskollärare 1993 25år 

3.4 Genomförande  

Först kontaktades via telefon sju slumpvis utvalda förskolechefer vid förskolor i vårt 
närområde, då vi bad om tillåtelse att genomföra studien på deras förskolor samt 
förslag på lämpliga förskollärare, som uppfyllde kriterierna för undersökningen – att 
de skulle vara utbildade förskollärare, vara erfarna och arbeta aktivt med 
språkfrämjande aktiviteter i förskolan. Fyra förskolechefer bejakade vår begäran och 
gav oss kontaktuppgifter till lämpliga förskollärare. Därefter kontaktades 
förskollärarna via telefon för godkännande samt tidsbokning för observationer och 
intervjuer. Till sist bifogades missivbrevet (se bilaga 1) i ett mejl till de förskollärare 
som tackade ja till medverkan i studien. Förskollärarna kontaktade föräldrarna i sina 
respektive barngrupper för att få deras tillåtelse till att barnen observerades. 
Föräldrarna gav sitt medgivande till observationer, men tillät inte att dessa filmades. 
Därefter konstruerades både ett observationsschema och en intervjuguide (Se 
bilagorna 2 och 3) För att minska riskerna för alltför subjektiv datainsamling skapade 
vi ett observationsschema som innehöll följande fyra kolumner: Förskollärarnas 
planerade aktiviteter, spontana aktiviteter, material och miljö (Se bilaga 2). På detta 
sätt begränsades och koncentrerades de intryck som var av intresse för vår studie.  

Först genomfördes strukturerade observationer i respektive förskollärares 
verksamhet. Bryman (2011) skriver att en strukturerad observation innebär att 
observatören går efter fasta regler där hen vet vad hen ska titta efter under 
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observationen. Varje observation pågick under en dag, då vi dokumenterade i 
observationsschemat (se bilaga 2) det som hände. Inga frågor ställdes under 
observationerna. Observationernas syfte var att undersöka hur förskollärarna arbetade 
med att stimulera barnens språkutveckling och vilken roll de själva hade i dessa 
aktiviteter. Vi observerade framförallt förskollärarens agerande i de olika 
situationerna, men också hur barnen använde sitt språk under leken. 

Observationerna kompletterades med semistrukturerade intervjuer med de fyra 
deltagande förskollärarna, som hade fått möjlighet att förbereda sig inför intervjun 
genom att de fick tillgång till intervjuguiden i förväg. Vid detta tillfälle fick informanten 
också tillfälle att utveckla och förklara en del av det som hände under observationerna 
samt utforma sina svar fritt efter sina erfarenheter från sitt arbete med språkfrämjande 
i relation till sitt uppdrag, vilket enligt Bryman (2011) innebär att svaren kan bli 
djupare och på så sätt medför en större variation av empiri som är lätt att bearbeta 
(Bryman, 2011).  

Intervjuerna tog ca 30 minuter och spelades in på mobiltelefon efter att förskollärarna 
godkänt detta. Samtalen utfördes i ett mindre rum i anslutning till respektive förskola 
och hade valts ut av informanten. De avslutande intervjuerna gav respondenterna 
möjlighet att ge en åsikt om det språkfrämjande arbete de utfört under dagen och de 
fick också möjlighet att granska och godkänna transkriptionen av intervjun med dem. 

3.5 Databehandling och analysmetod  

Efter genomförandet sammanställdes observationerna och intervjuerna 
transkriberades. Därefter lästes transkriptionerna och dokumentationen av 
observationerna igenom flera gånger för att vi skulle få en överblick av all data. 
Observationerna kopplades till respektive förskollärares intervju. För att få fram 
olikheter, men framförallt likheter i materialet färgkodades detta – vilket innebär att 
vi färgade liknande kommentarer i samma färg. Därefter flyttade vi all text i samma 
färg till nya dokument och bearbetade dessa språkligt samt valde ut relevanta citat för 
att stärka studiens transparens. På detta sätt utkristalliserades de olika teman som 
presenteras under rubriken: Resultat. Detta tillvägagångssätt är helt i linje med 
Brymans (2011) rekommendationer – att tematisera den omfattande informationen, 
för att få en hanterbar översikt av den inför analysen (Bryman, 2011). Därefter 
dokumenterades det som var relevant för studien, resterande material lades år sidan. 
Strategin valdes på grund av att ett fokus på studiens syfte skulle framhävas (Bryman, 
2011). Den sammanställda tematiserade empirin analyserades utifrån det 
sociokulturella perspektivet.  

3.6 Etiska överväganden  

Studien utgår från Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer: 
Informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. 
Informationskravet beaktades i denna studie, där vi började med att ringa och skicka 
mail till förskolecheferna där ett missivbrev med information om studiens syfte och 
genomförande tillkännagavs. I samband med detta bifogade vi en förfrågan om 
förskollärare som var villiga att delta i studien. När förskolecheferna hade godkänt 
studien skickades missivbrevet till de förskollärare som förskolecheferna 
rekommenderat. Samtyckeskravet uppfylldes genom ett muntligt godkännande från 
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berörda förskollärare. Samtliga vårdnadshavare blev i god tid före observationerna 
informerade om studien och dess syfte genom att missivbrevet anslogs i förskolans 
tambur. Barnens föräldrar godkände barnens medverkan i observationerna, men 
motsatte sig filmning av dessa. Däremot fick de barn som deltog i studien via 
observationer, inte möjlighet att samtycka till studien, men de hade möjlighet att 
påverka hur delaktiga de ville vara i aktiviteterna under observationerna. Med de äldre 
barnen kunde en dialog föras och med de yngre barnen uppmärksammades 
kroppsspråket. Genom missivbrevet uppnåddes nyttjandekravet, eftersom det 
informerade deltagande i studien om syftet med undersökningen och att den 
insamlade empirin endast skulle användas i denna studie. I brevet framkom också 
information om både studiens syfte och hur undersökningen skulle genomföras. 
Konfidentalitetskravet uppfylldes genom att alla barn, vuxna och namn på förskolor 
anonymiseras. Samtliga namn i studien är fiktiva.  

3.7 Studiens kvalitet 

Det är framförallt reliabilitetens eller tillförlitlighetens krav att en studie är stabil och 
vid upprepning ska ge exakt samma resultat som är bekymmersamt vid kvalitativa 
undersökningar, eftersom dessa ofta handlar om människors upplevelser och åsikter, 
vilka förändras över tid och därmed rimligen ger olika resultat vid skilda tidpunkter 
(Trost, 2011). 

Trost (2011) delar på s.131 in tillförlitligheten (reliabiliteten) i fyra komponenter: 

1. Kongruens - lika frågor för att mäta samma sak. 

2. Precision – korrekt sätt att registrera svaren. 

3. Objektivitet – att olika intervjuare noterar samma saker. 

4. Konstans – vilket förutsätter att fenomenet inte förändras över tid. 

Av dessa komponenter anser vi att vi lyckats leva upp till de tre första: Vi har använt 
oss av i förväg skapade observationsscheman och intervjuguider, så att vi ställt 
samma frågor till informanterna samt koncentrerat observationerna till att gälla vissa 
företeelser. Dock är det ett problem att forskaren utgör mätinstrumentet, som alltså 
då kan påverkas av forskarens förförståelse och förväntningar (Backman, 2008). 
Denna risk har vi försökt begränsa genom att ständigt påminna varandra om den 
samt syns emellan diskuterat problemet. En annan sak som bidragit till att öka 
tillförlitligheten är att vi vid observationerna och intervjuerna, som spelades in, var 
närvarande båda två. Ytterligare en sak som bör stärka studiens tillförlitlighet är att 
informanterna fått granska och godkänna transkriptionen av respektive informants 
intervju. Trots dessa försiktighetsåtgärden anser vi inte att vi uppnått fullständig 
kontroll då det gäller tillförlitligheten, eftersom komponent nummer fyra (konstans) 
inte tillfredsställts. Däremot tycker vi att vårt val av informanter, vår intervjuguide 
och vårt observationsschema, har tillfredsställt de krav som ställs på forskningens 
trovärdighet, eftersom samtliga tre faktorer överensstämmer med studiens syfte. 
Bryman (2011) definiera begreppet överförbarhet med huruvida forskningens resultat 
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kan generaliseras eller inte. Då studien bygger på ett alltför begränsat antal 
informanter är det inte aktuellt att dra några generella slutsatser, däremot visar 
studie hur några erfarna och engagerade förskollärare arbetar för att stimulera och 
utveckla barns språk. 
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4 Resultat  

I detta avsnitt presenteras resultaten från våra observationer och intervjuer. Först 
redogörs för observationerna, som presenteras under följande rubriker: Förskollärares 
språkutvecklande arbete samt Språkutvecklande miljöer, vilka båda innehåller ett 
antal underrubriker. Därefter följer redovisningen av intervjuerna som presenteras 
under dessa rubriker: Förskollärares arbete med barns språkutveckling, 
Förskollärarens roll och Språkutvecklande miljöer. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av resultaten från båda undersökningarna.  

4.1 Studiens observationer 

Resultaten presenteras i olika teman som vi har kunna utröna i vår analys av 
datainsamlingen. Två olika teman som beskrivs under varsin rubrik, Förskollärares 
språkutvecklande arbete och Språkutvecklande miljöer. 

4.1.1 Förskollärares språkutvecklande arbete  

Under denna rubrik redovisar vi resultatet av våra observationer av leken, samspelet, 
samlingen, högläsningen.  

Leken 

Under studien observerade vi en oplanerad samspelssituation som skapade dialog och 
kommunikation mellan barnen som deltog. Det var under den fria leken, som några 
barn i fyra -fem års ålder lekte med magnetknappar i olika geometriska former och 
färger. En av pojkarna frågade en kompis om vilken form och vilken färg han gillade 
bäst. De började diskutera med varandra om färgerna och de jämförde även formerna 
och skillnaden mellan dessa. Förskolläraren uppmuntrade barnen att diskutera de 
olika formerna, för att på så sätt inspirera dem till att använda sin matematiska 
förmåga. Förskolläraren försökte också uppmuntra barnen att med hjälp av 
färgpennor och papper prata om olika färger, men även rita och måla de olika formerna 
och skriva deras namn i olika färger. Under ytterligare en observation 
uppmärksammade förskolläraren ett barn som satt i pysselhörnan och ritade. Barnet 
visade henne teckningen hon ritat och vilka färger hon använt. Däremot sade barnet 
att den blåa pennan var röd och påstod att en rosa penna var grön. Förskolläraren 
visade då barnet vilken penna som hörde ihop med vilken färg.  

Samspelet  

Under en annan observation i en av förskolorna uppstod en spontan och oplanerad 
aktivitet. Ett barn med ett annat modersmål än svenska ville ha förskollärarens 
uppmärksamhet. Barnet tog förskolläraren i handen för att visa att det satt en hare 
bakom staketet på förskolans gård. Flera barn samlades och tittade på haren. Läraren 
visade med kroppsspråket – hon skuttade runt – vad det var för djur och alla barnen 
började skutta runt som harar. De kommunicerade utan ord och ett socialt samspel 
skedde spontant. Några av barnen gissade att det var en kanin, men förskolläraren tog 
tillfället i akt och började tala med barnen om skillnaden mellan harar och kaniner och 
förklarade att harar var vilda och då måste hon förklara vad vild betyder. Barnen 
gissade på olika saker och gav exempel på andra vilda djur – lejon, björnar och tigrar. 
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En lite flicka sa att haren i alla fall såg ut som en kanin och då sa fröken att harar och 
kaniner var släkt, ungefär som kusiner. Då berättade en annan lite flicka att hon hade 
många kusiner och då frågade fröken: ”Hur många då?” Flickan började räkna upp 
namnen på sina kusiner och alla barnen räknade på fingrarna och sedan ville flera barn 
berätta om sina kusiner och hur många de var. På detta sätt fick förskolläraren igång 
ett samtal med alla barnen, där hon upprepade vissa svåra ord. 

Samlingen  

Vi observerade att under förskolornas olika samlingsaktiviteter användes rim, ramsor 
och sånger på ett sätt där alla barn kunde delta. Förskollärarna ledde de olika ramsorna 
och sångerna och blandade in roliga ljud, vilket skapade en lekfull stämning. En av de 
mer populära ramsorna kallades ”musen”. Vid dessa tillfällen kunde vi se hur aktiva 
och engagerade både barn och förskollärare var. Barnen avbröt ofta och kom med 
spontana frågor, som aktiverade de andra barnen som ibland försökte besvara 
frågorna, men oftast ställde de fler frågor och så var samtalen igång.   

På en förskola där vi observerade fick barnen vid morgonsamlingen sitta i en cirkel och 
sjunga visor och läsa rim och ramsor. Här kunde vi observera att stämningen var 
lättsam och lekfull på grund av förskollärarens lekfulla förhållningssätt, vilket barnen 
verkligen uppskattade. Stämningen var inkluderande på så sätt att de barn som varken 
kunde rimma eller texten till de sånger som sjöngs ändå deltog - för alla fick vara med. 
Ibland försökte något annat barn lära dem sången eller ramsan, men för det mesta 
hittade barnet på egna rim och sångtexter. En annan central aktivitet under 
samlingsstunden var användandet av språkpåsar. Dessa innehöll olika figurer och 
barnen fick turas om att välja ut en figur, som det sedan presenterade för de övriga 
barnen och så sjöngs eller lästes en ramsa, som på något sätt var kopplad till figuren. 
På detta sätt fick barnen inte bara prata spontant, utan också delta aktivt i valet av 
sånger och ramsor, vilket bidrog till den positiva stämningen. Även dessa episoder 
inbjöd till kommunikation. Barnen som berättade blev då och då avbrutna av andra 
barn som tyckte att figuren inte alls såg ut som berättaren sade 

Vid en annan, planerad aktivitet, läste förskolläraren först en saga, som sedan barnen 
livligt diskuterade. Efter sagan visade förskolläraren bokstaven M, som de tillsammans 
skulle arbeta med under kommande vecka och så frågade hon om någon kände igen 
bokstaven och då visade det sig att Mårten, Maud och Moa visste att deras namn 
började med denna bokstav. Det framgick under observationen att förskolläraren valde 
olika ord, rim och ramsor som börjar med M.  

Högläsningen  

Vid två observationstillfällen kunde vi observera hur förskollärare använde högläsning 
under en planerad samlingsaktivitet. I ett av de aktuella fallen tog förskolläraren med 
sig en grupp på fyra barn, valde ut boken ”Petter och hans fyra getter”, som hon tidigare 
hade läst. Under läsningen gjorde förskolläraren barnen delaktiga i sagan genom att 
ställa frågor på texten och diskutera händelser i berättelsen.  

Vid en annan observation hade en förskollärare och en barnskötare högläsning med en 
grupp med fem barn. Barnen fick välja mellan tre olika klassiska sagor som de tidigare 
hade hört. Den utvalda sagan blev ”Rödluvan”. Barnen följde med i sagan med stor 
fascination och spänning. Förskolläraren läste sagan högt och barnskötaren gestaltade 
sagan utifrån olika figurer på ett lekfullt sätt. Barnen skrattade och kommenterade 
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barnskötarens gester och kroppsspråk och uttalade hur illa de tyckte om ”den elaka 
vargen” och klappade i händerna när jägaren kom och räddade Rödluvan. Barnen var 
med andra ord mycket aktiva och deltagande i det sociala samspel som sagostunden 
skapade. När sagan var slut ställde förskolläraren en del frågor om hur de upplevde 
berättelsen. Alla barnen var överens om att vargen var elak, medan några tyckte väldigt 
synd om Rödluvan. En pojke tyckte att Rödluvan var ”dum i huvudet”, som inte kunde 
se skillnad på sin egen mormor och vargen, men då försökte några flickor förklara att 
det kanske var mörkt så hon kunde inte se ordentlig. Av det här samtalet kunde vi förstå 
att barnen hade lite olika bilder i huvudet av sagan om Rödluvan.   

4.1.2  Språkutvecklande miljöer 

Miljön har stor betydelse för att inspirera barn till att vilja samtala både med 
förskollärarna och med de andra barnen. Vid våra olika observationstillfällen kunde se 
hur förskollärarna använde sig av de olika miljöerna för att stimulera barns 
språkutveckling i både planerade, men även spontana aktiviteter. Miljön på en förskola 
bestod av en kombination av öppna ytor och mer skyddade lekhörnor, såsom 
myshörna, bygghörna, språkhörna och en dockvrå. Vi såg och hörde två små flickor i 
fyraårsåldern som satt och vyssade var sin docka, ”drack kaffe” och pratade om sina 
”barn” i dockhörnan och i bygghörnan såg och hörde vi hur en flicka försökte hjälpa en 
pojke att bygga en bil. De hade problem med att sätta fast hjulen och flickan försökte 
tejpa fast dem, medan pojken försökte hålla dem på plats. Det gick inget vidare så 
flickan uppmanade pojken hela tiden att hålla fast hjulet ordentligt, så att hon fick dit 
”klisterremsan”. Förskolläraren uppmuntrade barnen till att tala om vad de gjorde 
under leken i de olika miljöerna. Barnen fick berätta vad de sysslade med och vad 
materialet användes till. På så sätt fick barnen även använda sin kreativitet under olika 
kommunikativa former. Barnen hade även tillgång till exempelvis leksaker och 
pysselmaterial. Materialet användas för att uppmuntra till olika typer av samspel.  

På en annan förskola såg vi hur förskollärarna initierade samtal med barnen då de 
tillsammans utvecklade miljön genom att använda sig av barnens kreationer. Bland 
annat såg vi att bilder på ”Babblarna” och barnen sattes upp på väggarna. Barnen fick 
välja var sin figur från ”Babblarna” och sedan berätta om sin utvalda figur.  

I en annan förskola observerade vi att rummen var möblerade på olika sätt för att 
främja olika typer av planerade aktiviteter. Där fanns olika material beroende på vilken 
aktivitet som skulle utövas. Vid det aktuella tillfället ritade förskolläraren tillsammans 
med barnen. Eftersom rummen var ganska små deltog barnen i mindre grupper, vilket 
även underlättade kommunikationen både mellan barnen och förskolläraren och 
mellan barnen, som en efter en berättade om sin teckning.  

4.2 Resultat av intervju 

I detta avsnitt presenteras resultaten i följande tre teman, vilka beskrivs under varsin 
rubrik: Förskollärares arbete med barns språkutveckling, Förskollärarens roll och 
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Språkutvecklande miljöer  

4.2.1 Förskollärares arbete med barns språkutveckling 

En förskollärare menade att för att lyckas med att utveckla barnens språk måste man 
utgå från barnens egna perspektiv, för att se varje barns behov och se vad som krävs 
för att underlätta deras språkutveckling. Hon ansåg också att språkutveckling sker bäst 
i olika former av samtal. 

En annan förskollärare sammanfattade sin syn på sitt arbete med barnens 
språkutveckling så här: 

”Att arbeta med barns språkutveckling handlar till synen och sist om att få dem att prata. Därför 
tycker jag att väldigt mycket av min planering och mitt arbete går ut på att skapa samtalsvänliga 
situationer och miljöer och att prata med barnen så mycket som möjligt. Det gäller helt enkelt 
att stimulera och inspirera dem till att vilja verbalisera olika saker. Det svåra är att få med de lite 
blyga barnen, dels för att det finns andra barn som tar väldigt stor plats och har svårt för att 
lämna ifrån sig ordet, dels för att det kan vara svårt att upptäcka de tysta i den livliga miljön.”  

Hon var inte ensam om dessa åsikter utan samtliga förskollärare påpekade att det är 
viktigt att kunna stimulera barns språkutveckling genom att upptäcka olika aktiviteter 
i leken som leder till socialt samspel, kommunikation och inkludering och de nämnde 
också att det ingår i deras roll att kunna utmana och stötta barnen språkligt genom 
olika aktiviteter. En av förskollärarna uttryckte detta så här:  

”Jag, som förskollärare, måste ha nya tankar för att skapa intresse hos barnen och jag måste 
även utgå från läroplanens mål. Detta gäller att förskolläraren alltid har bakomliggande syfte i 
aktiviteterna med verksamheten”  

Flera av förskollärarna nämnde i intervjuerna att de tycker att det är viktigt att alla 
barn känner sig trygga och att de tycker att förskolans verksamhet är rolig och 
spännande, vilket lärarna ibland kan uppleva som en krävande men positiv utmaning. 
De nämnde dock att de hade problem med att ”räcka till” för alla barnen och att jobbet 
ofta innebar en kamp mot tiden.  

Två förskollärare påpekade att varje enskilt barn har olika behov och intressen, vilket 
försvårar deras arbete, eftersom de hela tiden måste individualisera sitt 
tillvägagångssätt och vara uppmärksamma på varje individ. Detta ansåg lärarna vara 
mycket tidskrävande och de menade att de sällan fick möjlighet att ägna sig helhjärtat 
åt ett enda barn, eftersom barnen var så små och krävde ständig tillsyn. Bristen på 
möjligheter att kommunicera enskilt med barnen försvårade också det som de menade 
var oerhört viktigt i deras arbete – att lära känna barnet och bygga goda relationer med 
barnen. Samtliga förskollärare sade under intervjuerna att det är lättare att arbeta med 
barnens språk i mindre grupper. I mindre grupper är det enligt dem enklare att 
fokusera på det enskilda barnet och där har barnen lättare att prata med både 
förskolläraren och med varandra. En förskollärare menade att mindre grupper ger dem 
mer tid med var och ett av barnen och på så sätt blir det lättare att urskilja varje barns 
behov, samtidigt som det blir enklare att fokusera på syftet med olika aktiviteter.  
Ibland behöver något barn ett speciellt stöd och en förskollärare berättade:  

”Om ett barn har ett tillfälligt problem i sin språkutveckling tar vi stöd av vår specialpedagog. Vi 
stödjer även barnet på olika sätt genom att läsa mycket, ta hjälp av ”Ipaden”, rim och ramsor. 
Kan vara bra för barn i bland att samtala i mindre grupper så att de får utrymme”.  
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Andra svårigheter i arbetet med att utveckla barnens språk som påtalas i samtliga 
intervjuer är dels barnens olika språkliga kunskapsnivåer, dels att flera barn inte har 
svenska som modersmål. Eftersom barnens kunskaper är så olika är det ibland svårt 
för förskollärarna att hitta rätt nivå i exempelvis val av böcker, men framförallt att veta 
vilka ord och begrepp som kräver förklaring och vilka ord de själva kan använda i sin 
kommunikation med barnen. En förskollärare menade dock att dessa olikheter också 
förde det goda med sig att barnen hjälpte varandra så att de barn kommit längre i sin 
språkutveckling förklarade för dem som behövde hjälp. Hon berättade om hur det i 
hennes grupp av fyra– och femåringar fanns tre flickor som hade arabiska som 
modersmål. En av dem hade äldre syskon, som gick i skolan och alltså talade svenska, 
vilket de även gjorde med sin lillasyster, medan de andra två flickorna troligtvis endast 
kom i kontakt med svenskan i förskolan. Därför blev det naturligt för den 
”svensktalande” flickan att på arabiska förklara det som de andra två inte förstod.  

Två förskollärare anser att det är viktigt att hela tiden utgå från verksamhetens 
styrdokument som i det här fallet är förskolans läroplan. Vidare berättade en av dem 
att alla i arbetslaget har ett ansvar när det handlar om barns språkutveckling och 
menade att det gäller att arbetslaget samarbetar och strävar efter samma mål.  

4.2.2 Förskollärarens roll i barns språkutveckling  

Av intervjuerna framgick det att förskollärarna anser att leken är central i barns 
språkutveckling i förskolan. Alla deltagande förskollärare menade att leken bidrar till 
en ökad språkutveckling hos barn. En förskollärare ansåg att:  

”Leken är nyckeln till att barn får använda sitt språk. Under leken kommunicerar barn med 
varandra på ett sätt där språket har en avgörande roll hur leken fortlöper. Det ska vi 
förskollärare bemöta i förskolans verksamhet.”  

Förskollärarna menade att samspel är hur man samtalar och kommunicerar med 
barnen och de poängterade hur viktigt det är att ge barnen tid att uttrycka sig samt att 
uppmärksamma vad barnet säger och menar. De ansåg även att det sociala samspelet 
som bidrar till barns språkutveckling sker i flera olika situationer i förskolans vardag, 
exempelvis vid på- och avklädning eller vid måltiderna. De menade att det ingår i deras 
arbetsuppgift att barnet får rätt ord i rätt sammanhang för att kunna utveckla sin 
begreppsbildning, vilket bidrar till att barnet ökar sin förståelse för språkets innebörd. 
Därför måste förskolläraren stödja barnen i olika sociala sammanhang genom att ställa 
frågor och prata med barnen menade de, för det gäller att inkludera alla barn och leda 
dem till delaktighet och lärande. En förskollärare berättade att hon har erfarenhet av 
att barn som inte har inkluderats i sociala sammanhang gärna drar sig undan och att 
det då är svårare att upptäcka barnets språk. Därför fokuserar förskolläraren på 
inkludering i samtliga moment i sitt vardagliga arbete. Hon berättade under intervjun 
att hon anser att hennes roll som förskollärare är att arbete inkluderande genom att 
använda sig av språket i olika vardagssituationer. Det kan handla om kommunikation 
och samspel vid på- och avklädning, vid måltider eller under samlingar. Alla 
förskollärarna intygade under intervjuerna; att de uppmärksammar varje barn i 
vardagen genom att bekräfta det barnet ser och hör. Samtliga förskollärare påpekade 
också att det är viktigt att uppmärksamma barnets språk och intressera sig för vad det 
säger och menar, för att få kunskap om barnets intressen, vilket kan användas för att 
utmana barnen att på så sätt utveckla sitt språk och lärande. Förskollärarna menade 
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att utbildning och erfarenhet är viktigt för att kunna utmana och stötta barnen i deras 
språkutveckling på ett lekfullt sätt 

4.2.3 Miljöns påverkan på barns språkutveckling 

Alla förskollärare ansåg att miljön har en stor inverkan på barns språkutveckling och 
de menar att den fysiska miljön på förskolan är viktig för att stimulera, inspirera och 
locka till språkutveckling. En förskollärare uttrycker:  

”För att en pedagogisk lärmiljö ska stimulera barns språkutveckling behöver det finnas många 
olika mötesplatser för barnen. Det ska finnas böcker och utmanande saker som alltid är 
tillgängligt för barnen”.  

En förskollärare nämner också att miljön är en tredje pedagog som ger barnen 
möjlighet att leka och skapa kommunikation med varandra. Ett exempel vi såg på hur 
barnen skapade goda språkfrämjande miljöer var i en bygghörna, där barnen byggde 
saker i samspel med varandra genom att använda det material de hade tillgång till.  

4.3 Sammanfattning  

Det framgår klart i resultatet att det som förskollärarna ansåg vara viktigast i arbetet 
med att främja barnens språkutveckling var att skapa sociala samspel för både 
planerade och spontana interaktiva samtal. Men det handlade också om att se varje 
barn utifrån deras eget perspektiv för att få kunskap om deras språkliga nivå och 
utifrån den kunna inspirera och stötta det.  

Av intervjuerna framgick det att förskollärarna ansåg att leken är central i barns 
språkutveckling och de framhöll hur viktigt det är att använda olika aktiviteter och 
material i leken för att skapa socialt samspel, kommunikation och inkludering. Andra 
hjälpverktyg för att påverka barnens språkutveckling är enligt förskollärarna rim, 
ramsor och sånger, vilka framförallt aktualiseras vid de gemensamma samlingarna, 
medan det vid högläsning kan hända att någon vuxen gestaltar händelseförloppet. Alla 
förskollärarna är överens om att det ingår i deras arbetsuppgift att barnet får rätt ord i 
rätt sammanhang för att kunna utveckla sin begreppsbildning, vilket bidrar till att 
barnet ökar sin förståelse för språket. Därför menade de att det var viktigt att de 
frekvent korrigerade felsägningarna och förklarade ord och begrepp.   

Förskollärarna ansåg att det är angeläget att lära känna barnen för att kunna hjälpa 
dem i deras språkutveckling, för varje enskilt barn har olika behov och intressen. Några 
av förskollärarna menade att det är barnens behov och i viss mån läroplanen för 
förskolan som styr deras arbete med barnens språkutveckling, men de nämnde också 
att alla i arbetslaget ansvara för detta.  

Förskollärarna hävdade att förskolans miljö är betydelsefull för att stimulera till samtal 
och därför ansåg de att rummens planering, möblering och utrustning (olika former av 
material) är viktiga faktorer för att locka barnen till att prata. Miljön är betydelsefull 
både vid planerade och oplanerade aktiviteter. Vid de oplanerade kan den stimulera 
barnens fantasi och få dem att vilja kommunicera med varandra och vid de planerade 
aktiviteterna är det så att säga ”framdukat” för tänkt verksamhet. Flera av 
förskollärarna nämnde i intervjuerna att de tycker att det är viktigt att alla barn känner 
sig trygga och att de tycker att det är roligt och spännande i förskolan. För att lyckas 
med att på ett lekfullt sätt utmana och stötta barnen i deras språkutveckling krävs mer 
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utbildning och mindre och grupper med färre antal barn, där barnen lättare kommer 
till tals och det är enklare att studera dem. Dessutom innebär mindre grupper större 
trygghet för det enskilda barnet, ansåg flera av förskollärarna. 
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5 Analys  

I detta avsnitt analyseras resultatet utifrån ett sociokulturellt perspektiv där vi 
behandlar de centrala delarna av barnens språkutveckling – det sociala samspelet samt 
den proximala utvecklingszonen. 

Samtliga förskollärare var eniga om språkets stora betydelse i ett barns utveckling och 
lärande och de ansåg precis som Vygotskij (2013) att språket är det som binder oss 
samman och fungerar som en länk mellan människor (Säljö, 2013). Därför är det 
naturligt att förskollärarna ansåg att det viktigaste i deras arbete för att främja barnens 
språkutveckling var att skapa ett socialt samspel, där interaktion och kommunikation 
är betydelsefulla. Detta är helt i linje med Vygotskijs teori ”det sociokulturella 
perspektivet”, eftersom han där gör gällande att all inlärning alltid sker i en social miljö 
(Westlund, 2009). Vygotskij ansåg att samspelet mellan människor är nödvändigt för 
allt lärande och all utveckling och han hävdade att kunskap aldrig kan uppstå i ett 
vakuum, utan alltid skapas i ett socialt sammanhang. Därför är det viktigt, som någon 
av förskollärarna påpekade att fånga upp de lite blyga och tysta barnen som gärna drar 
sig tillbaka och inte alltid vill delta i verksamheten, för precis som Strandberg (2017) 
påstår utvecklas inte språket i en situation där det inte används, eftersom språk inte är 
något som individer föds med, utan något som ständigt utvecklas.  

Ett ständigt återkommande socialt sammanhang på förskolorna är samlingen. Vi 
iakttog en samling då barnen blev delaktiga genom att de fick välja olika figurer, som 
de sedan kopplade till sånger eller ramsor som de gemensamt sjöng/läste upp och 
tränade på så sätt sin verbala förmåga. Det som var särskilt intressant vid detta tillfälle 
var att de barn som inte riktigt kunde sångerna/ramsorna försökte imitera de andra 
barnen. Just att imitera andra i en social interaktion är något som Vygotskij hävdar är 
ett utomordentligt bra sätt att lära (Westlund, 2009). Även de små flickorna som 
”drack kaffe” och vyssade sina dockor i dockhörna, imiterade förmodligen sina 
mammor eller någon annan nära anhörig.  

Förskollärarna upplevde att en av deras huvuduppgifter i arbetet med barnens 
språkutveckling var att skapa olika sociala situationer som främjar och stimulerar till 
samtal. En av dessa faktorer är den fysiska miljön, som enligt Strandberg (2017) 
påverkar samspelet mellan individerna. Förskollärarna ansåg, precis som Strandberg 
(2017), att rummens planering, möblering och det material som finns där är 
betydelsefulla, för att locka till social interaktion både vid planerade och oplanerade 
aktiviteter, men att miljön också har en trygghetsfrämjande effekt. Olika typer av 
verktyg som kan öka barnens fantasi och inspirera till samtal är till exempel leksaker, 
pennor, grenar och stenar (Strandberg, 2017). Vid våra observationer kunde vi 
konstatera att denna typ av hjälpmedel var riklig i förskolorna och att flera spontana 
”konversationer” mellan barnen uppstod; exempelvis mellan flickan och pojken som 
försökte sätta fast hjul på bilen och mellan barnen i en annan bygghörna som byggde 
saker av tillgängligt material i samspel med varandra. Vi iakttog också hur 
förskollärarna vid olika tillfällen begagnade sig av olika verktyg (magnetknappar och 
”Babblarna”) för att få igång samtal.   

Leken är, enligt både våra informanter och förespråkare för det sociokulturella 
perspektivet, mycket viktig för barns språkutveckling. Därför lägger förskollärarna 
mycket energi på att använda olika aktiviteter och material i leken, för att skapa socialt 
samspel, kommunikation och inkludering. Det är vid dessa tillfällen som 
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förskollärarna också studerar barnen för att försöka hitta deras utvecklingsnivå – deras 
proximala utvecklingszon (ZDP), ett begrepp som Vygotskij definierar som barnets 
möjlighet till utveckling och lärande. Vygotskij anser att människan är en social och 
verbalt agerande varelse (Strandberg, 2017) som i den proximala utvecklingszonen 
bearbetar sina erfarenheter och upplevelser i socialt samspel med andra. Man kan 
likna den proximala utvecklingszonen vid ett trappsteg, som består av sådana 
utmaningar barnet kan klara av på egen hand, men för att nå upp till nästa trappstegs 
krävs det att någon mer kunnig person hjälper och stöttar det (Westlund, 2009). 
Förskollärarna ansåg att det är angeläget att lära känna varje barns behov och 
intressen, eftersom det är dessa, som styr deras arbete med barnens språkutveckling. 
Westlund (2009) framhåller vikten av att hitta barnets individuella ZDP för att finna 
de rätta utmaningarna i barnets fortsatta lärande och utveckling och en av 
förskollärarna menade att detta är mycket angeläget även för de barn som kommit lite 
längre i sin språkliga utveckling, så att de stimuleras till att ta nästa steg i trappan.  

Förskollärarna insåg att både de själva, men även andra barn, har en betydande roll 
för ett barns språkutveckling och Vygotskij menar att barn som handleds av vuxna 
alternativt mer kunniga kamrater får en bättre möjlighet att utveckla sitt språk (Säljö, 
2013). Detta kallas för stöttning, och i både våra observationer och intervjuer gavs flera 
olika exempel på detta. Ett sådant exempel var då barnskötaren gestaltade sagan om 
Rödluvan och ett annat var då den i svenska mer kunniga flickan förklarade och 
översatte på/till arabiska för sina två kamrater. Alla förskollärarna är överens om att 
det ingår i deras arbetsuppgift att barnet får rätt ord i rätt sammanhang för att kunna 
utveckla sin begreppsbildning, vilket bidrar till att barnet ökar sin förståelse för 
språket. Därför menade de att det var viktigt att de frekvent korrigerade felsägningarna 
och förklarade ord och begrepp. Enligt förskollärarna pågår olika former av stöttning 
hela tiden i förskolans vardag, då både de själva och äldre och mer kunniga kamrater 
hjälper de barn som inte kommit lika långt i sin proximala utvecklingszon att nå nästa 
steg.  
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6  Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens viktigaste resultat. En metoddiskussion kommer att 
presenteras därefter. I senare delen av diskussionen presenteras studiens relevans, en 
slutsats av studien samt förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att få ökad kunskap om hur fyra förskollärare arbetar och 
beskriver sitt arbete med barns språkutveckling i förskolan. Samtliga förskollärare 
ansåg att det är en viktig del av förskolans uppdrag att stimulera och arbeta med 
barnens språk och Eklund (2010) menar att ju tidigare man börjar arbeta med att 
utmana och stötta barns språkutveckling desto snabbare kan barnen inkluderas i olika 
sociala sammanhang. Därför har, precis som Skans (2011) påpekar, det 
språkfrämjande arbetet blivit en central del i förskolors verksamhet. Knutsdotter-
Olofsson (2003) påstår att redan första dagen i livet kommunicerar barn genom 
ögonkontakt och ansiktsuttryck med människor i sin omgivning, vilket innebär att 
redan från början är språkutvecklingen beroende av samspel med andra individer.  

6.1.1 Förskollärarnas arbete med att utmana och stötta barns 
språkutveckling 

Det förskollärarna ansåg var det viktigaste i deras arbete för att främja barnens 
språkutveckling var att skapa ett socialt samspel, där interaktion och kommunikation 
var betydelsefullt. Vid analysen av vår empiri insåg vi att förskollärarnas 
språkfrämjande arbete till största del handlade om att skapa samtalsvänliga 
situationer och miljöer, vilket är exakt det som Doverborg m.fl. (2013) framhåller som 
viktigt, nämligen att förskollärarna ska värna om dialoger och socialt samspel i 
förskolans vardagsarbete. Nästan allt vi iakttog och lyssnade till i intervjuerna 
handlade om att stimulera barnen till att vilja prata. Förskolornas fysiska miljö var 
mycket tilltalande och inspirerade så mycket att vi själva önskade att vi varit barn och 
fick sätta igång att leka. I de olika lekhörnor där spontant samarbete mellan barnen 
förekom, pratades det en hel del och de planerade aktiviteterna utmynnade alltid i 
samtal där barnen var påtagligt aktiva. Både Norling (2015), Svensson (2009), men 
även Skolverket (2016) framhåller miljön stora betydelse för barnens språkutveckling 
och de menar att språk och miljö hänger ihop. Norling (2015) påstår att en 
språkstimulerande miljö i förskolan ökar det sociala samspelet mellan barnen, vilket 
gör att de genom leken lär sig mycket som påverkar deras språkutveckling positivt och 
Svensson (2005) hävdar att en intressant och varierande miljö kan vara en 
inspirerande källa till utveckling. Språket och miljön kan existera i ett ömsesidigt 
förhållande där förskolläraren pratar om det barnen upplever runtomkring, 
vilket innebär att miljön kan inspirera barnen till utveckling och lärande. 
I de förskolor vi observerade varierade miljöerna (och det rikliga materialet) så att de 
inbjöd till olika typer av lekar, vilket Björklid (2012) anser har stor betydelse, för då får 
barnen möjlighet att utforska sin omgivning med alla sinnen. Det var också signifikant 
att förskolorna även hade stora rum med fria ytor, där barnen kunde vara fysiskt aktiva.   
 

Resultatet visar att det finns olika metoder och aktiviteter som förskollärarna använder 
för att främja barns språkutveckling. Ett dagligt återkommande moment är samlingen 
då språket systematiskt övas. Då använde förskollärare olika metoder och som verktyg 
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använde de exempelvis språkpåsar och böcker, för att få igång barnen att prata. Vid en 
sådan samling som vi observerade, inkluderades barnen genom att de själva fick välja 
den figur ur språkpåsen de ville tala om, vilket ökade deras engagemang och 
delaktighet. Vid en annan observation engagerades barnen med hjälp av rim, ramsor 
och sånger, och det som vi då upplevde som iögonfallande var att de barn som ännu 
inte lärt sig sångerna eller ramsorna försökte imitera de andra barnen - helt enligt 
Vygotskijs tankar om hur bra imitation i en social interaktion är för att utveckla sitt 
språk (Westlund, 2009). Vid ytterligare en samling var det högläsning och då förekom 
ofta dialoger mellan både läraren och barnen, men även mellan barnen om det de hört 
i sagan. Chambers (2011) anser att förskollärarna genom att ställa frågor kan få barnen 
att reflektera och kommunicera med varandra i samband med högläsning. Detta bidrar 
till barns delaktighet och inflytande i den dagliga verksamheten.  

Leken är enligt förskollärarna mycket viktig för barns språkutveckling. Därför lägger 
förskollärarna mycket energi på att använda olika aktiviteter och material i leken, för 
att skapa socialt samspel. Under studiens observationer såg vi både planerade och 
oplanerade exempel på lekar. Utmärkande för de oplanerade lekarna var att barnen då 
ofta spelade olika roller och försökte härma de vuxna, vilket Pramling  Samuelsson och 
Sheridan (2006) framhåller i viss mån ökar deras förståelse och empati. Andra 
planerade lekar som vi iakttog innehöll vissa regler, vilket innebar att barnen måste 
tala med varandra för att komma överens om vilka normer som gällde. På så sätt 
skedde en socialiseringsprocess, där barnen måste lära sig hur olika sociala regler 
fungerar helt i linje med Batesons (1976) åsikter att lek och fantasi kan stimulera 
barnen att utvecklas socialt. Många av de lekar vi iakttog var så kallade språklekar, 
vilka enligt Svensson (2005) både ger barnen kunskap om språket och en känsla av 
gemenskap.  

Men framförallt sker det språkutvecklande arbetet i naturliga situationer i vardagen 
till exempel vid måltiderna och vid av- och påklädning. Då är det mycket viktigt att 
bekräfta det barnet ser och hör samt att vid behov korrigera vad barnet säger. 
Förskollärarna menar att det hela tiden pågår olika former av stöttning i förskolans 
vardag, då både de själva och mer kunniga kamrater hjälper de barn som inte kommit 
lika långt i sin språkutveckling.  

6.1.2  Förskollärarnas roll i barns språkutveckling. 

I intervjuerna påtalade förskollärarna att det bland annat i deras roll som förskollärare 
ingår att se till att alla barn blev inkluderade i lekarna, men också att deras roll var att 
stötta och utmana barnen i deras språkutveckling. Därför arbetade de inkluderande i 
barnens lekar. Doverborg m.fl. (2013) menar att barnens expansiva språk måste 
utvecklas med ett ökat ordförråd som leder till ett lärande hos barnen, i vilket olika 
språkliga mönster och förståelse ingår. Förskollärarens roll blir därför att undervisa 
inom dessa aspekter. Just denna typ av undervisning bevittnade vi vid ett flertal 
tillfällen under våra observationer, men även av intervjuerna framgick det att lärarna 
ständigt arbetade med att stärka olika moment i barnens språk, och att de var måna 
om att i enlighet med Svensson (2012) bekräfta barnet genom att fylla i ord och 
upprepa barnets meningar.  
Det framgår i vårt resultat att förskollärarna stöttar och utmanar barnen i deras 
språkutveckling genom att ständigt uppmärksamma, repetera och korrigera barnens 
språk i vardagen, vilket är ett centralt begrepp inom det sociokulturella 
perspektivet (Strandberg, 2017).  
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Magruder m.fl. (2013) och Kultti (2012) hävdar att det ingår i förskollärarens roll att 
skapa intresse hos barnen, som leder till att barnen utvecklar självförtroende i att 
använda sitt språk i olika sociala sammanhang som uppstår i förskolan, och i 
läroplanen står det: 

”I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation 
och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem” 
(Skolverket, 2016, s 6). 

Vi anser att våra fyra förskollärare med god marginal uppfyller de krav som både 
Magruder m.fl. (2013) och Kultti (2012) samt läroplanen ställer och beundrar deras 
idoga arbete med att stärka och utveckla barnens språk. 

6.2 Metoddiskussion 

Vi valde deltagande observation och intervjuer som datainsamlingsmetod. 
Observationerna kompletterades med intervjuer där syfte var att skapa en djupare 
förståelse för förskollärarens språkfrämjande arbete och roll för barns språkutveckling. 
Genom att sammanställa intervjuerna och observationerna var syftet att öka studiens 
pålitlighet, genom att informanterna berättade vad, hur och varför då gjorde vissa 
saker, medan observationerna antingen bekräftade eller förkastade deras intentioner. 
Överensstämmelsen mellan intervjuer och observationer var så påtaglig att ingen av 
förskollärarnas syften förkastades. I och med detta kunde vi fastslå att vår metod varit 
relevant och har hjälpt oss att besvara studiens forskningsfrågor. Studiens empiri 
bygger på intervjuer/observationer med endast fyra förskollärare. Det hade dock varit 
önskvärt att hinna med att intervjua och observera flera förskollärare för att få ett 
bredare perspektiv utifrån ålder, yrkeserfarenhet samt skillnader och likheter mellan 
olika kommuner. Intervjuerna gav dock trovärdighet till den insamlade empirin 
eftersom den kunde verifieras av observationerna (Bryman, 2011). Det hade också varit 
önskvärt om det hade funnits tid till att under en längre period följa förskollärarnas 
olika språkfrämjande metoder, vilket kunde ha påverkat resultatet. 

Ytterligare en anledning till att fler observationstillfällen och intervjuer hade varit 
önskvärt är att möjligen att få fler exempel på språkutvecklande arbete och olika 
miljöer, vilket hade kunnat påverka studiens resultat. 

Att koppla studiens resultat till det sociokulturella perspektivet var nästan självklart, 
eftersom Vygotskijs (1896–1934) teorier är nära knutna till språk– och 
kunskapsutveckling och där interaktion och kommunikation är betydelsefullt. 
Förskollärarna var redan från början förberedda och insatta i syftet med studien. Vi 
tolkade och analyserade resultatet utifrån det sociokulturella perspektivet, vilket vi 
ansåg var ett lämpligt tillvägagångssätt. För att få ett bredare resultat kunde vi ha valt 
en kvantitativ metod, med ett stort antal enkäter och sedan behandlat resultatet 
statistiskt. På detta sätt kunde studiens resultat eventuellt blivit generaliserbart och på 
så sätt fått större genomslag (Bryman, 2011).  

6.3  Slutsats 

Förskollärarnas arbete med att utmana och stötta barns språkutveckling går 
framförallt ut på att skapa samtalsvänliga situationer och miljöer. De planerar också 
aktiviteter för att främja barnens språkutveckling, såsom olika språklekar och 
högläsning kopplad till litteratursamtal. Deras primära arbete går helt enkelt ut på att 
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få barnen att prata och då stöttar de dem genom att fylla i ord, men också korrigera 
och visa på hur det egentligen ska heta. Studien visar också att förskollärarens 
språkfrämjande arbete bidrar till ett socialt samspel under lekfulla former. 

I förskollärarens roll i barns språkutveckling ingår att se till att alla barn blir 
inkluderade i lekarna, men också att stötta och utmana barnen i deras språkutveckling. 
De undervisar även barnen för att öka deras ordförråd och visar dem på olika språkliga 
mönster. De ska också stimulera, stötta och utmana barnen i deras språkutveckling 
genom att ständigt uppmärksamma, repetera och korrigera barnens språk i vardagen.  

6.4 Fortsatt forskning 

Studien, som bygger på erfarna förskollärares erfarenheter och kunskaper om 
språkutvecklande förhållningssätt, har mångsidigt presenterar olika metoder och 
förfaringssätt som stimulerar barns språkutveckling. Resultatet skulle kunna 
användas som bas för en enkätstudie, där antalet respondenter kunde vara betydligt 
större – så stort att enkätstudiens resultat skulle bli generaliserbart. På så sätt skulle 
denna studie bidra till att man tagit till vara något av all den kunskap som finns ute i 
verksamheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26

 

Referenslista  

Backman, J. (2008) Rapporter och uppsatser. Upplaga 2:6 Studentlitteratur AB, 
Lund.  

Bateson, G. (Red). (1976). A theory of play and fantasy. Hämtad 2018-04-15. Från 
http://www.academia.edu/3630780/Bateson_Gregory.  

Björklid, P. (2005). Lärande och fysisk miljö- En kunskapsöversikt om samspelet 
mellan lärande och fysisk miljö i förskolan och skola. Kalmar: Lenanders grafisk.  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber.  

Chambers, A. (2011). Böcker inom och omkring oss. Stockholm: Gilla Böcker.  

Doverborg, E, Pramling, N & Pramling-Samuelsson, I. (2013). Att undervisa barn i 
förskolan. Stockholm: Liber.  

Eklund, B.G. (2010). Språken, skolan, samhället- ett temanummer om de moderna 
språken och deras marknad i Sverige. Nr 4/2010. Praktiske grunde: Nordisk tidskrift 
for kultur- og samfundsvidenskab. Hämtad 2018-03-27, från: http://su.diva-
portal.org/smash/get/diva2:716127/FULLTEXT01.pd  

Gibbons, P. (2016). Stärk språket, stärk lärandet. (4. Uppl.). Stockholm: Hallgren & 
Fallgren Studieförlag.  

Olofsson, B. (2003). I lekens värld. (2. uppl.) Stockholm: Liber.  

Kultti, A. (2012). Flerspråkiga barns villkor i förskolan: lärande av och på ett andra 
språk. Stockholm: Liber.  

Ladberg, G. (2003). Barn med flera språk - Tvåspråkighet och flerspråkighet i familj, 
förskola, skola och samhälle. (3:e uppl.). Stockholm: Liber.  

Liberg, C, (2011). Möten i skriftspråket. I L, Bjar., C, Liberg (Red), Barn utvecklar sitt 
språk. (s. 215–237). Lund: Studentlitteratur.  

Magruder, E, S., Hayslip, W, W., Espinosa, L, M., Matera C. (2013). Many Languages, 
One Teacher: Supporting Language and literacy Development for Perschool Dual 
Language Learners. National Association for the Education of Young Children. (s. 8–
12). Hämtad 2018-04-20, från: https://eric.ed.gov/?id=EJ1003853 

 Norling, M. (2015). Förskolan – En arena för språkmiljö och språkliga processer. 
(Avhandling), 1651–4238; 173. Mälardalen högskola, Akademin för utbildning, kultur 
och kommunikation: Hämtad:  2018-06-01 från: 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:783021/FULLTEXT02.pdf. 



 27

Pramling Samuelsson, I & Sheridan, S. (2006). Lärandets grogrund. Lund: 
Studentlitteratur.  

Sheridan, S., Pramling Samuelsson, I. & Johansson, E. (2010). Förskolan: arena för 
barns lärande. (1.uppl.) Stockholm: Liber.  

Skans, A. (2011). En flerspråkig förskolans didaktik i praktiken. Malmö: Holmbergs. 
Hämtad 2018-03-27, från:  

http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/11603/2043_11603%20Skans.pdf;jsess
ionid=6D2BF6FF53DC9279CD40016217FF3050?sequence=2. 

Skolverket, (2016). Läroplan för förskolan Lpfö98. Hämtad från: 

http://www.skolverket.se/laroplaneramnen-och-kurser/forskola. 

Strandberg, L. (2017). Bland plugghästar och fusklappar. Lund: Studentlitteratur.  

Svensson, A-K. (2005). Språkglädje: språklekar i förskolan ock skolan (2: a uppl.) 
Lund: Studentlitteratur.  

Svensson, A-K. (2009). Barnet, språket och miljön – från ord till mening. Lund: 
Studentlitteratur.  

Svensson, A-K. (2012). Med alla barn i fokus om förskolans roll i flerspråkiga barns 
språkutveckling. Borås: Institutionen för pedagogik. Hämtad 2018-04-06, från: 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:869525/FULLTEXT01.pdf.  

Säljö, R. (2013). L.S. Vygotskij- forskare, pedagog och visionär. Forsell, A (2013). 
Boken om pedagogerna (s.153 - 177). Stockholm: Liber.  

Thurén, T. (2013). Vetenskapsteori för nybörjare. Upplaga 2:6 Libers förlag 
Stockholm.  

Trost, Jan (2011). Kvalitativa intervjuer.  Studentlitteratur AB Lund   

Törnquist, Els-Mari. Att iscensätta lärande - lärares reflektioner över det 
pedagogiska arbetet i en konstnärlig kontext - 2006. Hämtad 2018, 04–04, från: 
http://swepub.kb.se/bib/swepub:oai:lup.lub.lu.se:4246c804-c84f-4ff7-a9d5-
365e9f907562. 

 Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Vetenskapsrådets Rapportserie1:2017. 
Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig: https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-
analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-08-29-god-
forskningssed.html. 

 Vig Jensen, E. (2010). Språket är inträdesbiljetten till livet. Hämtad: 2018-10-30 
från; 
https://www.landstingetsormland.se/PageFiles/12038/folder%20utan%20spr%C3%



 28 

A5k%20webb.pdf?fbclid=IwAR0H1ds_zWggLEdM6uJUMIODv_vVImZJAUTm80W
DdOZHO_y0aJLa6RhZxqI 

Vygotskij, L. (2013). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Bokförlaget 
Daidalos.  

Westlund, B. (2009). Att undervisa i läsförståelse. Lässtrategier och studieteknik. 
Stockholm: Natur & Kultur.  

Westlund, M. (2009). Barn i början-språkutveckling i förskoleåldern. Stockholm: 
Akademisk natur och kultur.  

Öhman, M. (2003). Empati genom lek och språk. (2: a aktualiserade uppl.) Stockholm: 
Liber. S. 85–90.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1  

Hej!  

Vi heter Anna och Sammar och vi studerar termin 7 på förskollärarprogrammet på 
Mälardalens högskola i Eskilstuna. Det är sista terminen för oss och vi skriver nu vårt 
examensarbete. Vi har valt att skriva om barns språkutveckling i förskolan.  

Med detta missivbrev vill vi skicka ut en förfrågan om att delta i en undersökning 
angående barns språkutveckling i förskolan. Vi vill följa förskollärare under en dag. I 
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anslutning till observationerna, exempelvis dagen efter, vill vi utföra en intervju som 
tar ca 30 minuter.  

Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärarna arbetar med barns 
språkutveckling och vilken rollförskollärarna har. Vi vill undersöka hur förskollärare 
utmanar barn i deras språkutveckling i vardagsarbetet och i planerade aktiviteter. Ni 
är välkomna att ta del av resultatet när studien är avslutat. Meddela oss och vi mejlar 
då över den till er.  

OBS! Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 
vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Du kan när 
som helst avbryta er medverkan. Vi hoppas att du vill delta i vår i vår studie och delge 
dina erfarenheter när det gäller språkutvecklande arbete hos barn.  

Har du några frågor angående vår studie var vänlig kontakta oss eller vår handledare 
via mail eller telefon. Kontakt till oss som ansvarar för studien  

Anna Gibson                                                                           Sammar Nissan  

agn14005@student.mdh.se                                        snn14009@student.mdh.se  

073-xxx xxxx                                                                        076-xxx xxxx  

Handledare  

Benita Berg Benita.berg@mdh.se  

021-xxx xx 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

Observationsunderlag 
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Planerade aktiviteter Spontana aktiviteter Material 0ch miljö 

   

 

 

 

Bilaga 3 

Intervjuunderlag 

Hur ser ni på språkutveckling i förskolan? 
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Hur arbetar du med språkutveckling? 

Vilka aktiviteter erbjuds för att utmana barnen i sin språkutveckling? 

Vilka miljöer främjar barns språkutveckling? 

Vilka andra faktorer påverkar barns språkutveckling i förskolan? 

Om ni ser att ett barn har ”bristfällig” språkutveckling, hur arbetar ni då? 

 


