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Den här studien genomfördes med avsikt att undersöka vilka arbetssätt förskollärare 
använder för att gynna barns språkutveckling i förskoleverksamheten och vad som 
påverkar deras arbete. Nio stycken intervjuer med verksamma förskollärare 
genomfördes. Resultat och analys visar att förskollärarna främst såg vardagliga 
situationer som språkutvecklande men att alltför stora barngrupper och känslor av 
otillräcklighet innebar svårigheter för att skapa ett gott språkutvecklande arbete. 
Förskollärarnas kompetens visade sig ha stor betydelse för att kunna bidra till en hög 
kvalitet av förskolans verksamhet. Vygotskijs (1999) teorier från ett sociokulturellt 
perspektiv har legat till grund för analysen och en stor vikt har lagts vid att språket 
utvecklas i sociala interaktioner. 
_______________________________________________________ 
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1 Inledning 

”Det är inte bara det vi gör som påverkar barnen och formar deras verklighet och 
världsbild. Även det vi inte gör har betydelse” (Ladberg, 2003, s.168). Ladberg 
(2003) menar att förskollärare visar barnen vad som är viktigt genom att själv utföra 
det eller ge utrymme för det. Enligt läroplanen ska förskolan erbjuda barn rika 
möjligheter att stimulera språket (Skolverket, 2016). Språket är en av förskolans 
grundpelare och en av de viktigaste delarna för att barn ska kunna tillägna sig 
kunskap (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015; Palla & Vallberg Roth, 2018). 

Denna studie kommer beröra förskollärares arbete med barns språkutveckling och 
vilka faktorer som påverkar deras arbetssätt. Undersökningen ser till vilka 
förutsättningar förskollärarna har för att kunna bedriva ett arbete med att utveckla 
barns verbala språk samt att få en förståelse för hur arbetet ser ut i relation till 
läroplanens strävansmål.  

Studien tar stöd i läroplanen som menar att förskolan ska lägga stor vikt vid språket 
såväl som att förskolan ska sträva efter att 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). 
Vidare uttrycker läroplanen flera mål kring att verksamheten ska sträva efter att barn 
ska kunna uttrycka sina tankar och idéer för att få ett inflytande över verksamheten. 

För att ytterligare förtydliga undersöker vi i denna studie arbetssättet hos 
förskollärarna och inte barns egentliga språkutveckling. Vi vill heller inte undersöka 
hur arbetet med kommunikation eller språkutveckling i sin helhet bedrivs utan hur 
arbetet med den verbala språkutvecklingen ser ut. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att fördjupa kunskapen om förskollärares 
språkutvecklande arbete i förskolan.  

I vår undersökning utgår vi från dessa forskningsfrågor: 

• Hur arbetar förskollärarna med barns språkutveckling? 

• Vilka förutsättningar i verksamheten påverkar förskollärarnas arbete med 
barns språkutveckling? 

1.2 Disposition  

Som vi inledningsvis beskrev kommer denna studie behandla förskollärares 
arbetssätt för barns språkutveckling. I det kommande kapitlet redogör vi för arbetets 
bakgrund, där vi presenterar tidigare forskning om språk och språkutveckling. Vidare 
beskrivs de centrala delarna i det teoretiska perspektiv som arbetet har utgått ifrån. 
Fortsättningsvis redogör vi för den metod vi har använt oss av för att samla in 
datamaterial samt vilka etiska riktlinjer vi förhållit oss till. I resultatkapitlet har vi 
sammanställt svaren från de intervjuer vi har genomfört i studien. Resultatet 
presenteras i olika teman. Vidare analyserar vi resultatet i förhållande till det 
teoretiska perspektivet och tidigare forskning. Avslutningsvis presenterar vi en 
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diskussion om vår studie, för en metoddiskussion samt redogör för vår slutsats, 
studiens relevans för förskolläraryrket och förslag på vidare forskning.  

2 Bakgrund 

I det här kapitlet redogör vi för avgränsningar i litteratursökningen, den tidigare 
forskning som är relevant för studien och styrdokument kopplade till förskolans 
verksamhet. Avslutningsvis redogör vi för det teoretiska perspektiv som ligger till 
grund för studien. 

2.1 Tidigare forskning  

I det här avsnittet redogör vi för vilka avgränsningar vi har gjort i litteratursökningen 
och tidigare forskning angående olika aspekter av språkutveckling.  

2.1.1 Avgränsningar i litteratursökning  

Vi har genomfört litteratursökningar för att ta del av relevant litteratur till studien. 
Databaserna ERIC, SWEPUB samt DiVA är de sökmotorer vi använt för att hitta 
relevanta vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar. Vi valde att avgränsa 
sökningarna till ”language”, ”pre-school”, ”language develop”, ”preschool teacher”, 
”working methods”, ”prevents” samt de svenska sökorden vi använt oss av är ”barn”, 
”barngrupper”, ”förskola”, ”förskollärare”, ”språk”, ”språkutveckling” och ”kvalitet”. 
Sökningarna gav ett stort antal träffar. För att göra en ytterligare avgränsning i 
sökningen valde vi att ta del av artiklar med en titel i enlighet med vad vi ansåg att 
undersöka. Sökningar i DiVA har genomförts på examensarbeten med liknande 
forskningsområden i syfte att få inspiration till fortsatt sökning utifrån arbetenas 
referenslista. Ytterligare har vi valt att använda oss av är litteratur som berör språk, 
flerspråkiga barn, samspel, förskolan samt förskollärare.  

2.1.2 Språkets uppbyggnad  

Barns förmåga att erfara ett språk är komplext, det påverkas av deras personlighet, 
arv samt miljö. Alla barn utvecklas olika vilket till stor del beror på arvsanlagen 
(Bruce, 2014). Bruce (2014) beskriver en modell av de steg som krävs för att bygga 
upp språket. Modellen är uppbyggd som en trappa och kräver att varje nivå 
tillgodoses innan vidare utveckling kan ske för att undvika senare problem. 
Kategorierna som ingår i trappan är samspel och joller, begrepp och ord, uttal och 
grammatik, metaspråk och mentalisering samt skriftspråk. Även Engdahl och 
Ärlemalm-Hagsér (2015) redogör för de delar som språket är uppbyggt av och inom 
vilka områden det kan utvecklas. De olika delarna är: ”Ordförråd, uttalsutveckling, 
grammatik, syntax och samspel” (s. 203).  

2.1.3 Språkutvecklande arbetssätt   

Vardagliga situationer  

Lindö (2009) hävdar att språk finns med redan från födseln, genom kroppsspråk 
eller olika uttryck/ljud. Vuxna styrker barns språk genom att försöka förstå signaler 
som barn uttrycker samtidigt som de vuxna uttrycker sig verbalt och synliggör 
språket. Författaren betonar vikten av att barn tillägnas språklig stimulans dagligen 
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från tidig ålder för att lära sig språket. Barn innehar både ett passivt och ett aktivt 
ordförråd vilket kan innebära att de kan förstå mer än vad de kan uttrycka. Även 
Svensson (2005) och Mashburn, Justice, Downer och Pianta (2009) poängterar 
vikten av att överösa barn med språk från tidig ålder som skapar bättre 
förutsättningar för framtidens inlärning av talspråk och skriftspråk. 

Lindö (2009) och Svensson (2005) beskriver att förskolan kan erbjuda många 
tillfällen till språkutveckling. Det är viktigt att erbjuda och ta vara på dessa tillfällen 
när vardagen tillåter som vid måltid eller utelek exempelvis. Författarna belyser 
värdet i att kontinuerligt erbjuda barn samtal av olika slag. Genom varierade samtal 
möter barn olika ord och får förståelse för språkets uppbyggnad. Lindö (2009) anser 
att ”språket bör ha en nyckelställning i förskolan” (s. 253). Lindö (2009) beskriver 
även att specifika språklekar gynnar barns språk. Författaren menar däremot att det 
krävs mer, den dagliga miljön måste också erbjuda barn ett stimulerat och varierat 
språk. 

Palla och Vallberg Roth (2018) menar att undervisningsbegreppet har tagit större 
plats i förskolans verksamhet och bör därför definieras för att skapa en gemensam 
förståelse för berörda parter. Författarna förklarar att språket finns med i alla 
situationer i verksamheten samtidigt som det berörs både i temaarbeten och andra 
planerade situationer. Visionen med att skapa en gemensam utgångspunkt och 
förståelse är för att ge alla barn samma förutsättningar i framtiden.  

Barn till familjer som är socioekonomiskt missgynnade är sämre förberedda för 
skolan i jämförelse med barn från välbärgade familjer. Det finns stora skillnader i 
vilket stöd som barn erbjuds i undervisningen i förskolor (Palla och Vallberg Roth, 
2018). Palla och Vallberg Roth (2018) beskriver att förskollärare bör tillägna sig 
större pedagogisk medvetenhet. Det kan skapa bättre förutsättningar för att de 
vardagliga lärtillfällena ska kunna ses som undervisning. Vidare beskriver författarna 
att den verbala kommunikationen är dominerande i lärandet som äger rum på 
förskolan. 

Bruce (2014) och Lindö (2009) anser att närvarande pedagoger som lyssnar, 
ifrågasätter och intresserar sig för barns berättelser har stor betydelse för hur väl ett 
barn vågar uttrycka sig och undersöka språket. Lindö (2009) anser dessutom att 
yngre barn är i större behov av vuxnas närvaro och delaktighet än äldre barn. Bruce 
(2014) menar att det krävs positiv uppmuntran, utmaningar och träning för att 
utveckla språket annars riskerar barn att välja en väg där de undviker att samtala. 
Lindö (2009) förklarar också att barns språkutveckling sker när de får möta 
varierande uttrycksformer som sång, bild, tal och kroppsspråk. En förutsättning för 
att barn ska våga prata och lära sig att kommunicera är att först bygga upp ett 
förtroende hos barnen. Det är viktigt att barnen känner sig trygga i verksamheten. 

Aktiviteter   

Grifenhagen, Barnes, Collins och Dickinson (2016) beskriver att miljöer behöver 
erbjuda möjligheter till interaktion. Det kan erbjudas genom ett brett utbud av 
läsmöjligheter samt barnfokuserade aktiviteter. Möjligheten till att samtala i lugn och 
ro är dock svår idag eftersom det är många barn på samma yta. Däremot kan tekniska 
material vara ett bra hjälpmedel för barns språkutveckling. På grund av bristande 
tillgång på tekniska material sker inte detta i så stor utsträckning som det skulle 
kunna göra. Även kompetens kring tekniskt material behöver utvecklas. 

https://search-proquest-com.ep.bib.mdh.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Downer,+Jason+T./$N?accountid=12245
https://search-proquest-com.ep.bib.mdh.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Pianta,+Robert+C./$N?accountid=12245
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Mashburn m.fl. (2009) belyser även att kamrater kan vara ett viktigt verktyg för 
språkutvecklingen. Det är betydelsefullt att skapa möjligheter där barn får mötas i 
verksamheten och samspela med varandra. Strandberg (2006) instämmer i att låta 
barn ta hjälp av varandra. Författaren menar att barn lär i samspel med andra barn 
och pedagoger samt att imitation är ett verktyg att ta hjälp av för att lära sig 
någonting nytt. 

Ladberg (2003) beskriver att många pedagoger upplever samlingen som ett bra 
språkutvecklande tillfälle vilket författaren inte håller med om. Författaren uppfattar 
att samlingar ofta innefattar många barn samtidigt och att fokus hamnar på att 
tillrättavisa barnen att sitta stilla än att genomföra en språkutvecklande aktivitet. 
Samlingar med mindre antal barn i barngruppen visade sig ha bättre kvalitet i syfte 
att språkstimulera barnen då det kan ge en större möjlighet att se och lyssna till alla 
barn. 

Svensson (2005) hävdar att det bästa sättet att ge barn ett rikt språk är med hjälp av 
böcker. Det är väsentligt att läsa för barn vid flera tillfällen under en dag i förskolan, 
vilket kan ge ett ökat värde främst för de barn som inte har stor tillgång till 
högläsning hemma. Författaren belyser vikten av att samtala om bilder i böckerna 
och hur viktigt det är att barn själva får tala, just för att öva upp sina språkliga 
förmågor. Med ett yngre barn är det viktigt att ändra sitt röstläge medan man läser 
för att upprätthålla deras intresse. Högläsning med ett äldre barn kan ske utan att 
visa bilder, vilket ger förutsättningar till att fantisera om hur figurer och miljöer ser 
ut. Trots att Svensson (2005) förespråkar böcker för språkutvecklingen i många 
avseenden menar författaren att det finns tillfällen där syftet med högläsningen inte 
är språkutvecklande, till exempel godnattsagor. Emellertid viktigt, speciellt 
tillsammans med förälder men för att språkutvecklingen ska gynnas krävs det 
högläsning även vi andra tidpunkter.  

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) poängterar även vikten av att sjunga 
tillsammans med barn. De menar att barn lär sig sjunga sånger innan de talar i hela 
meningar. I det verbala uttrycket fungerar rytmen och melodin som ett stöd. Medan 
en vuxen sjunger en sång är det vanligt att barn kan göra gester till sångerna på rätt 
ställe trots att barnen ännu inte själva kan sjunga texten. 

2.1.4 Verksamhetens förutsättningar  

I den kommande delen redogör vi för faktorer som kan påverka förskollärares 
arbetssätt och den verksamhet som bedrivs.  

Barngruppens storlek 

Förskolans kvalitet är starkt förknippad med vilka förutsättningar som skapas för 
barns utveckling, lärande, lek och för deras välbefinnande, menar Pramling 
Samuelsson, Williams och Sheridan (2015). De lyfter fram vilka faktorer som spelar 
in för att kunna skapa en bra vardag och utbildning för de yngsta barnen, bland dessa 
faktorer lägger de barngruppen i fokus. Författarna påpekar att barngruppens storlek 
har betydelse oavsett hur många pedagoger det finns. Yngre barn och barn i behov av 
stöd gynnas av att vara i en mindre barngrupp med få förskollärare än att vara en del 
av en större barngrupp med fler förskollärare.  

Pramling Samuelsson m.fl. (2015) redogör för vilka förändringar läroplanen har 
genomgått således arbetet i förskolan och därmed hur bland annat språk har fått en 

https://search-proquest-com.ep.bib.mdh.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Mashburn,+Andrew+J./$N?accountid=12245
https://search-proquest-com.ep.bib.mdh.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Pianta,+Robert+C./$N?accountid=12245
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större del i den reviderade läroplanen. Ansvaret på att förskollärare ska 
kvalitetsutveckla förskolan har också ökat. Författarna skriver att 2013 togs den 
rådande rekommendationen om 15 barn per barngrupp bort. Samma år innehöll 
barngrupper generellt 16,8 barn per barngrupp med vissa undantag. Författarna 
menar att de stora barngrupperna kan påverka barnens relationer till varandra och 
till pedagogerna, hur barnen får möjlighet att använda rum, material och vilka 
aktiviteter som planeras. Pramling Samuelsson m.fl. (2015) menar även utifrån ett 
språkperspektiv att barnen får mindre möjlighet att kommunicera med 
förskollärarna, att inte kunna föra längre sammanhållna dialoger vilket i sin tur 
minskar barnens delaktighet och inflytande. Lindö (2009) förklarar att barn som 
skapar trygga relationer med pedagoger får bättre förutsättningar för att våga delta i 
kommunikativa sammanhang. 

Specialpedagoger   

Renblad och Brodin (2014) granskar hur specialpedagoger arbetar i förskolan samt 
vilket typ av stöd som barn är i behov av. Författarna beskriver att specialpedagoger 
arbetar utifrån barn som har fysiska eller medicinska handikapp vilket kan medföra 
sociala svårigheter, koncentrationssvårigheter eller språksvårigheter. De 
specialpedagoger som Renblad och Brodin (2014) har studerat uppger att antalet 
barn som är i behov av extra stöd ökar för varje år.  

Renblad och Brodin (2014) redogör för hur arbetet ska fokusera på det positiva, att se 
framstegen istället för att rikta in sig på problemen. De menar även att förskolan ska 
vara en stimulerande plats ur många olika perspektiv, däribland språket. 
Specialpedagogernas uppgift handlar ofta om att fungera som bollplank för 
pedagogerna samt öka kompetensen hos pedagogerna för att kunna ge en ökad 
förståelse för barns behov och utveckling. 

Modersmålsstödjare  

Ladberg (2003) anser att barn med andra modersmål än svenska bör uppmuntras till 
att tala sitt språk hemma. Mashburn m.fl. (2009) värdesätter mötet med 
kommunicerande vuxna som ger barn erfarenheter genom att berika de med 
språkmöten, framförallt från vårdnadshavare och i hemmiljön. Ladberg (2003) 
beskriver vidare att genom ett användande av modersmålet hemma gynnar det barns 
språkutveckling. Barn som har bra kunskaper i sitt modersmål lär sig lättare ett nytt 
språk. Finns behovet att lära sig andra språk förser sig barn i kunskaper kring det. 
Det finns olika sätt att utveckla språkkunskaper, en del barn utmanar och testar ord 
redan från första mötet medan andra väljer att lyssna in och samla på sig kunskaper 
innan de vågar uttrycka sig.  

Vidare belyser Ladberg (2003) vikten av att barn behöver ha människor omkring sig 
som talar deras egna språk för att kunna identifiera sig själva och utvecklas. 
Modersmålsstödjare är en bra resurs för att stärka barn med andra modersmål då 
personal som enbart är svensktalande inte kan uppfylla samma förtroende och 
utveckling. Ett arbete med flerspråkiga barn utan tillgång till modersmålsstödjare 
bygger främst på att synliggöra barnens kultur och bakgrund. Detta kan uppfyllas 
genom att visa bilder, lära sig några ord eller använda föräldrarna som en tillgång för 
att utveckla egna kunskaper. Palla och Vallberg Roth (2018) uppger att pedagoger 
som lär sig ord samt läser böcker på andra språk är bra verktyg till språkutvecklingen 
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för barn med andra modersmål. Samtidigt som det behövs fler resurser i förskolan 
för att nå den främsta språkutvecklingen.  

Kompetens  

Faktorer som visar sig gynna barns språkutveckling är förskollärares kompetens samt 
ökad personaltäthet. Kunskap kring språkutveckling krävs för att skapa de bästa 
förutsättningarna för barns utveckling däremot handlar det även om att känna av när 
ett barn är mottaglig för utmaningar (Bruce, 2014). Engdahl och Ärlemalm-Hagsér 
(2015) uppger också att förskollärares kompetens bidrar till gynnsamma arbetssätt 
inom språkutveckling. Författarna menar att kompetens är den viktigaste faktorn för 
en kvalitetsrik förskola.  

Miljö  

Mashburn m.fl. (2009) förklarar att språkinlärning påverkas av genetiken och miljön 
som barn växer upp i. En språkstimulerande miljö kan enligt Bruce (2014) uppnås på 
olika sätt, exempelvis genom att utforma mindre barngrupper eller minska ljudnivån 
i den befintliga gruppen för att alla ska ha möjlighet att samtala i en behaglig ton.  

Barn ska möta stimulerande miljöer både inomhus som utomhus (Engdahl- 
Ärlemalm-Hagsér, 2015). Lindö (2009) beskriver att utomhusmiljön kan bidra till 
många tillfällen att samspela som förskollärare bör ta vara på. Författaren belyser 
däremot att dessa tillfällen inte tas tillvara på fullt ut av pedagoger utan används till 
samtal förskollärare emellan.  

Norling (2015) har i sin avhandling identifierat att utomhusmiljön är problematisk. 
Pedagogerna i studien upplever att det i utomhusmiljön är besvärligt att hinna se och 
berika alla barns utveckling, ofta på grund av att det är många barn på en stor yta. 
Det handlar ofta om en större distans till barnen samt att ha ansvar över barn från sin 
egen och andras avdelningar. Författaren beskriver att utomhusmiljön inte är en 
plats där planerad verksamhet sker. Samtidigt som utomhusmiljön kan bidra till 
stora möjligheter för barn att ta sig an och utveckla sitt språk. Det framkommer att 
många pedagoger är medvetna om vilka språkutvecklande lärtillfällen det finns i 
utomhusmiljön, däremot används inte de kunskaperna i verksamheten.  

2.2 Styrdokument 

2.2.1 Läroplanen för förskolan 

Förskolans arbete är förankrat i läroplanen och ska utgå ifrån den (Skolverket, 2016). 
Detta innebär att förskolans personal ska sträva efter ett arbete som utgår ifrån den 
värdegrund, samhällsfostran och olika kunskapsmål som läroplanen ger uttryck för. 
Läroplanen inkluderar många olika områden som förskollärare ska beröra och ett 
återkommande ämne är språket. I jämförelse med andra strävansmål i läroplanen är 
språket mer återkommande än något annat ämne. Det språk som läroplanen ger 
uttryck för handlar delvis om identitet- och kulturskapande. En del handlar om 
kunskap som förvärvas genom språket, där språket således används som ett medel 
till att kunna ta del av annan kunskap. En del handlar om hur barn tar sig an just 
språket och använder det som kommunikationsmedel (Skolverket, 2016).  
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Enligt läroplanen ska förskolan ”lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 
språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för 
den skriftspråkliga världen” (Skolverket, 2016, s.7). Vidare ska förskolan ”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 redogör likaså för 
barn med annat modersmål än svenska och menar att det är viktigt att lära sig sitt 
modersmål för att kunna tillägna sig det svenska språket och därmed ta del av andra 
kunskapsområden. Förskolan ska sträva efter att barn lär sig kommunicera på såväl 
sitt modersmål som det svenska språket (Skolverket, 2016).  

Genom att söka på ordet ”språk” i läroplanen genereras det i 13 träffar. Ändras 
sökordet till ”kommunicera” ger det ytterligare fem träffar, sökordet 
”kommunikation” ger tre träffar och sökordet ”modersmål” ger fem träffar till. Detta 
kan jämföras med ”matematik” och ”naturvetenskap” som genererar fyra träffar var 
samt ”teknik” som ger sju träffar och innefattar ”hur man kan använda olika 
’tekniker’” samt ”teknik” som ämne. 

I enlighet med ovan diskussion vill vi påstå att barns språkutveckling utgör ett 
omfattande uppdrag utifrån läroplanen. Vilket innebär att det finns en poäng med att 
förskollärarnas kunskaper är goda rådande att bedriva ett språkutvecklande arbete 
samt att det finns en stark pedagogisk tanke i det språkutvecklande arbete som 
bedrivs.  

2.2.2 Skolverkets allmänna råd – måluppfyllelse i förskolan 

Skolverket (2017) skriver om allmänna råd för hur förskolan ska öka möjligheterna 
till att kunna uppnå sina mål. Skolverket (2017) redogör delvis för förskolechefs och 
förskollärares arbete, kontakten med vårdnadshavare och tillsyn över förskolor. Till 
denna studie tar vi stöd i de allmänna råden för vad Skolverket (2017) anser om 
barngruppen, språkutveckling och barn med annat modersmål än svenska.  

Förskolan ska bedriva undervisning på ett icke-konfessionellt vis, utbildningen ska 
med andra ord vara saklig och allsidig, samt vila på en vetenskaplig grund. Skolverket 
(2017) beskriver att barngruppen är den grupp som barn vistas i större delen av sin 
dag. Förskolläraren har ansvar för utbildningen som bedrivs. För att en aktivitet ska 
klassas som utbildning handlar det om en målstyrd process som förskolläraren ska ha 
det övergripande ansvaret över. En barnskötare får delta i arbetet för barns 
utveckling och lärande (Skolverket, 2017).  

Skolverket (2017) menar att personalens utbildning och kompetens är det viktigaste 
för att kunna upprätthålla en god kvalitet i förskolan, även personaltätheten är viktig. 
Personaltätheten påverkar samspel och kommunikation mellan barn och vuxna samt 
omsorgen. 

Barngruppens sammansättning blir avgörande i hur många relationer barn behöver 
förhålla sig till under en dag. Skolverket (2017) menar att de yngre barnen gynnas av 
att få spendera dagen i en mindre barngrupp där möjlighet till samspel och 
kommunikation blir tillgänglig. ”Som riktmärke för antal barn i en barngrupp 
rekommenderar Skolverket 6–12 för barn i åldern 1–3 år respektive 9–15 för barn i 
åldern 4–5 år” (Skolverket, 2017, s. 16) samtidigt som beaktning till kompetent 
personal, personaltäthet, miljö och barn i behov av stöd ska tas i samband med 
gruppsammansättningen (Skolverket, 2017).  
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Skolverket (2017) skriver att barn ska få ha inflytande över sin utbildning. 
Utbildningen ska utformas efter barns intresse och behov samt att det är viktigt att 
allas åsikter får betydelse oavsett om barnet har utvecklat ett verbalt språk eller 
kommunicerar via minspel och kroppsspråk därav blir personalens förhållningssätt 
avgörande. 

Skolverket (2017) skriver att det ofta förekommer barn som någon gång under sin 
förskoleperiod behöver extra stöd medan andra barn behöver stöttning genom hela 
perioden på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Skolverket (2017) anser 
att ”alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna 
svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen” (s. 22).  

Utifrån dessa råd redogörs det för vad förskollärare har att förhålla sig till och kan ta 
stöd i gällande arbetet i verksamheten. I detta dokument poängterar Skolverket 
(2017) vilka förutsättningar som påverkar barns utveckling.  

2.3 Teoretiskt perspektiv  

2.3.1 Sociokulturellt perspektiv  

Studien är förankrad i ett sociokulturellt perspektiv där en av de viktigaste 
beståndsdelarna är samspel, vilket innebär att barn lär sig tillsammans med andra. 
Samspel är också en nyckelfaktor som krävs för att barn ska utveckla sitt språk 
(Vygotskij, 1999). Vygotskij (1999) förklarar att den sociala kompetensen är en viktig 
faktor i barns utveckling och uttrycker att nästan alla barn är socialt kompetenta 
redan från födseln. Människor måste ingå i sociala sammanhang för att ta del av 
kunskaper som i sin tur utvecklar den enskilda individen.  

Vygotskij (1999) beskriver vidare att språk och tänkande hör ihop, det krävs sociala 
interaktion med dialoger för att språk och tänkande ska utvecklas. Språk och 
tänkande hör ihop men de har olika utvecklingskurvor. Det innebär att de inte alltid 
är sammanvävda utan kan befinna sig på olika nivåer. När barn erfar nya ord innebär 
det inte att utvecklingen är färdig utan det har bara börjat. Barn förstår inte 
begreppets innebörd till en början utan lär sig bara uttrycka ord. Att förstå vad ett ord 
innebär handlar inte bara om att kunna uttrycka det utan det gäller att utveckla flera 
funktioner som ”den medvetna uppmärksamheten, det logiska minnet, abstraktionen 
och jämförelse och särskiljande” (Vygotskij, 1999, s. 256).  

Vygotskij (1999) förklarar att språket byggs upp genom många små delar som barn 
tar till sig och samlar på sig. Det sker inte plötsligt att barn lär sig språket rätt utan 
behöver utforska många delar under en längre period. Det är inte bara det verbala 
språket som har betydelse för att göra sig förstådd, även kroppsspråk, blickar och 
uttryck påverkar förståelsen av vad barn vill säga.  

Utvecklingszoner 

Vygotskij (1999) anser att barn befinner sig i olika utvecklingszoner. För att ta sig an 
nästa nivå behöver barn utmanas till en högre nivå än de befinner sig på i nuläget, 
vilket främst sker via en vuxen. Barn lär sig nya saker genom att imitera det som de 
inte kan för att senare kunna klara av det själv. Författaren menar att vuxna behöver 
se mer än den utvecklingsnivå som barnet befinner sig på nu. De vuxna måste se den 
närmaste utvecklingszonen där de kan utmana samt tro på att barnen kan utvecklas 
med hjälp av en vuxen.  
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Vygotskij (1999) menar att barn inte utvecklas efter förutbestämda nivåer utan 
lärande och utveckling sker beroende på utbudet av samspel och aktiviteter samt 
deras utvecklingszoner. Strandberg (2006) anser att miljön har en påverkande effekt 
på barns utveckling och lärande, framförallt den interaktionella miljön men även ur 
den aspekt att verktygen som finns i miljön stöttar barn i att utveckla nya kunskaper.  

För att språket ska utvecklas menar Vygotskij (1999) att barn måste ingå i sociala 
interaktioner där samtal sker. Vuxna förebilder som kan utmana och stimulera barn 
är en viktig faktor för att en språkutveckling ska inträffa. Det är viktigt att lära känna 
barnen för att förstå var de befinner sig i utvecklingen för att kunna utmana barnen. 
Vygotskij (1999) menar att när barn är små lånar de kunskap från vuxna för att testa 
och erfara. Mängden samtal som erbjuds till barn är betydande för deras förmåga att 
vidareutveckla sina tankar. Strandberg (2006) skriver utifrån Vygotskijs teori att det 
inte handlar om att vuxna ska överföra sina kunskaper på barnen, utan det sker ett 
utbyte av varandra där man erfar kunskaper tillsammans. Det innebär att det krävs 
en närvaro av framförallt vuxna för att en utveckling ska ske. Författaren menar även 
att pedagoger kan föreslå kompisar som hjälpmedel i vardagen för att ge barnen en 
bra utvecklingsmöjlighet. Genom att ta del av varandras kunskaper kan barnen lära 
av och med varandra (Strandberg, 2006).  

Språket har en stor betydelse i de sociala sammanhang som existerar. Redan när barn 
är nyfödda samtalar de med människor i sin omgivning utan att kunna uttala ord. 
Barn ingår tidigt i språkliga sammanhang där föräldrar samtalar med barnen som 
skapar mening för de båda parterna. Genom dessa språkliga och sociala 
sammanhang som barnen ingår i får de uppleva språkets uppbyggnad och lära sig 
strategier i hur ett samtal går till. I interaktioner där samtal sker lär sig barn språk 
vilket belyser vikten av att dessa sociala samspel äger rum (Strandberg, 2006).  

3 Metod 

I det här kapitlet redogör vi för valet av metod, urvalet av respondenter och hur 
studien genomfördes. Vidare presenteras studiens tillförlitlighet och vilka etiska 
ställningstagande som tagits i samband med bearbetning av materialet.  

3.1 Forskningsdesign 

För att genomföra undersökningen valde vi att använda oss av en kvalitativ metod. Vi 
genomförde semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Syftet med 
intervjuerna var att skapa en förståelse för informanternas uppfattning om ämnet i 
studien. De semistrukturerade intervjuerna utgick ifrån en intervjuguide1, vilket 
innebär att vi planerade frågor i förväg (Bryman, 2011). Utformningen av frågorna 
formulerades med variation vilket Bryman (2011) uppmärksammar ger möjlighet till 
att väcka olika svar. Inom intervjuguiden fanns en viss mån att avvika från guiden 
under intervjun, ordningen på frågorna hade möjlighet att variera utifrån 
respondenternas svar samt att det fanns plats att ställa följdfrågor. Intentionen var 

                                                   

1  Se bilaga 1 
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att genom intervju ta del av förskollärarnas arbete med barns språkutveckling 
(Bryman, 2011). 

För att skapa en bred bild av hur arbetet i verksamheterna sker valde vi att 
genomföra nio intervjuer på fyra olika förskolor. Ljudupptagning av intervjuerna 
genomfördes i syfte att själva vara aktiva i samtalet, kunna möta förskollärarnas 
uttryck samt att efter intervjun kunna behandla materialet (Bryman, 2011).  

3.2 Urval 

Urvalet grundade sig främst i den tidsaspekt vi hade att tillgå för undersökningen 
samt utifrån förskolor i vår närhet (Bryman, 2011). Vi genomförde nio stycken 
intervjuer. Åtta stycken intervjuer genomfördes på fyra förskolor i mellersta Sverige 
med verksamma förskollärare. Därtill intervjuades ytterligare en förskollärare via e-
post. Valet av förskolor gjordes utifrån personliga kontakter. Förskollärarna som 
deltog i studien arbetar på avdelningar där åldern på barnen varierar. Indelningarna 
sker enligt liknande: ett till tre år, tre till fem år samt ett till fem år. I beslutet om 
vilka som skulle tillfrågas för intervju valdes enbart förskollärare, då dessa har det 
övergripande ansvaret för det pedagogiska arbetet (Skolverket, 2016). 

3.3 Genomförandet av intervjuerna 

Inledningsvis i studien formulerade vi ett missivbrev2 som delades ut till de 
förskollärare som valde att delta i undersökningen. Missivbrevet redogjorde för 
undersökningens syfte, vilka rättigheter respondenterna har samt de forskningsetiska 
ställningstagandena.  

Intervjuerna genomfördes enskilt med varje förskollärare i avskilda rum utifrån 
intervjuguiden. Under intervjun varierade ordningen på frågorna beroende på hur 
respondenterna valde att besvara frågorna och vad de själva ansåg var relevant. Vi 
valde att genomföra ljudinspelning av intervjun vid samtycke från respondenten för 
att erbjuda en högre delaktighet och engagemang från oss som forskare än att ta 
anteckningar och eventuellt förlora viktig information. Efter intervjuerna 
transkriberades dem för att underlätta sammanställningen av resultatet (Bryman, 
2011). Intervjuerna varade mellan 30 och 40 minuter. En av respondenterna tog 
emot intervjuguiden via e-post. Svaren återkom även skriftligt via e-post.  

Avsikten var att intervjua åtta förskollärare varav en respondent insjuknade till 
intervjutillfället vilket medförde att förskolläraren istället fick intervjuguiden via e-
post. På grund av ovisshet gällande återkoppling av e-postintervjun valde vi att 
genomföra en extra intervju för att försäkra oss om att ha minst åtta intervjuer att 
sammanställa. Den slutliga summan av intervjuerna resulterade i sammanlagt nio 
intervjuer, i och med att vi fick in svar från e-postintervjun.  

                                                   

2  Se bilaga 2 
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3.4 Validitet och reliabilitet 

Trost (2010) beskriver att trovärdigheten i kvalitativa studier är svåra att mäta 
eftersom de grundar sig i respondenternas enskilda tankar och utsagor om aktuellt 
ämne. Genom transkribering och inspelning av intervjuerna har det bidragit till en 
större tillförlitlighet till studien. Det har gett oss möjlighet att säkerställa resultatet 
med empirin genom att lyssna till samtalen flertalet gånger samt återgå till den 
nedskrivna texten. Genom inspelning möjliggjordes också ett aktivt deltagande från 
oss forskare som bidrog till tolkningar och förståelser för respondenternas uttryck 
och röstläge. Vidare medverkade det till en tydligare tolkning av resultatet. Genom 
citat i resultatet skapade det ett förtydligande av respondenternas svar som bidrar till 
en möjlighet för läsaren att själv avgöra tillförlitligheten i studien (Trost, 2010). 

Respondenterna fick ta del av frågorna först vid intervjutillfället för att deras svar ska 
skapa en uppfattning om deras spontana och verkliga tanke i frågan. Detta för att inte 
ge möjlighet till att formulera ett svar i förväg som de tror att vi, som intervjuare, 
förväntat oss. 

3.5 Generaliserbarhet 

Då vår studie har utgått från ett mindre antal deltagare skulle man kunna hävda att 
resultatet inte är generaliserbart (Bryman, 2011). Vi har dock arbetat med att ställa 
resultatet mot tidigare forskning och teori för att skapa ett mer generaliserbart 
resultat vilket Bryman (2011) menar är mer centralt för kvalitativa studier. Studien 
kunde ha blivit mer generaliserbar om urvalet av deltagare varit större. 

3.6 Bearbetning av material 

Det material vi har utgått ifrån är insamlat av nio stycken semistrukturerade 
intervjuer. Intervjuerna genererade i 49 sidor transkribering samt 3 sidor svar från e-
postintervjun. Vidare har materialet bearbetats och sammanställts i ett resultat för 
att sedan analyseras, tolkas och diskuteras (Trost, 2010). Transkribering underlättar 
det vidare arbetet genom att kunna återgå i texten för att ge en ordentlig 
återberättelse och noggrant fånga respondenternas beskrivningar av deras 
språkutvecklande arbete. Från det insamlade materialet genomförde vi en 
kategorisering utifrån de mest förekommande utsagorna samt svar som ansågs 
intressanta eller utpekande. Detta sammanställdes genom att urskilja likheter och 
skillnader i de olika intervjuerna utifrån varje fråga, en tematisk analys (Bryman, 
2011). Resultatet har vi därefter ställt emot tidigare forskning inom ämnet för att 
vidare kunna föra en analys och diskussion kring ämnet. 

3.7 Etiska ställningstaganden 

Som forskare är det viktigt att ta ställning till de etiska kraven, som är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2017). Dessa krav finns för att kvalitetssäkra studiens innehåll, 
vilka vi utgått från i vår undersökning. Som ett första steg kontaktade vi förskollärare 
för ett godkännande att delta i studien. Efter medgivande tilldelades deltagarna ett 
missivbrev som tydliggjorde deras villkor om att delta i studien samt vad studien 
handlar om. Där framkommer rätten att avsäga sitt deltagande när som helst utan 
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närmare beskrivning, att alla platser och namn i studien är fiktiva, rätten att avstå en 
fråga samt att det insamlade materialet endast berörs i förhållande till studiens syfte. 

Enligt Trost (2010) kan det anses oetiskt att helt exakt citera ett talspråk med hänsyn 
till respondenten på grund av att talspråk och skriftspråk uttrycks olika. Ur etiskt 
perspektiv har vi därför valt att korrigera citat från talspråk till skriftspråk i studien. 

4 Resultat 

I det här kapitlet kommer vi redogöra för resultatet utifrån de nio stycken intervjuer 
som vi genomförde. Resultaten har sammanställts under olika teman efter att 
materialet har sorterats och kategoriserats. Namnen som figurerar i texten är fiktiva. 

4.1 Presentation av de intervjuade  

Förskollärarna som deltog i studien har varierad erfarenhet i yrket. De intervjuade är 
alltifrån nyexaminerade förskollärare till en som har arbetat i över 40 år, flertalet har 
arbetat cirka 20 år inom barnomsorgen. Förskollärarna arbetar på olika avdelningar, 
vissa arbetar på avdelningar med barn ett till fem år medan andra arbetar på 
avdelningar som delar barnen i yngre och äldre grupper, ett till tre år samt 
avdelningar med barn tre till fem år. Barngruppernas storlek varierar mellan 
avdelningarna vilket även antalet pedagoger gör. Övervägande har avdelningarna 20 
barn och tre pedagoger, oavsett hur gamla barnen är. De flesta av förskollärarna 
uppgav att det är övervägande svensktalande barn på deras avdelningar, några 
avdelningar har ett fåtal barn med annat modersmål. 

4.2 Arbetet med barns språkutveckling  

4.2.1 Vardagssituationer 

Alla förskollärarna uttryckte att det främst är genom det vardagliga språket som barn 
lär sig ett språk, de menade att alla tillfällen där det språkas är språkutvecklande för 
barnen. Det som förskollärarna främst såg som språkutvecklande för barnen var att 
föra en dialog med dem i vardagssituationer. De berättade att när de till exempel 
sitter vid matbordet vid lunchen finns det möjlighet att samtala. Eva uttryckte att de 
använder sig av ”konversationer och dialoger vid måltiderna, så vi pratar jättemycket. 
Vardagssnack. Det tror jag är jätteviktigt för barnen”. En annan vardagssituation som 
förskollärarna ansåg var språkutvecklande är när barnen ska klä på sig kläder för att 
gå ut. Där finns det möjlighet att samtala om vad barnen ska ta på sig. Åsa använder 
språket medan hon hjälper barnen vid påklädnad, hon brukar till exempel säga till 
barnen: ”Lyft på vänster fot den ska i vänster sko” och inte bara säga ”det är fel fot i 
fel sko”. Detta gör hon för att tydliggöra vad hon menar och för att använda rätt ord 
tillsammans med barnen. 

Flera av förskollärarna berättade att de känner att det ”lilla mötet” med barnen är 
viktigt, när de får kontakt med ett barn finns det möjlighet att utbyta några ord med 
varandra. De känner att dessa stunder är värdefulla. Flera av förskollärarna beskrev 
att de arbetar med att vara en närvarande pedagog för att kunna bidra till barns 
språkutveckling. Karin beskrev hur hon själv arbetar för att gynna barns 
språkutveckling:  



 13 

Jag försöker arbeta nära, med ögonkontakt och ett tydligt språk. Ett klart språk och ett 
utvidgande språk utifrån barnets ålders och den nivån som just det barnet har. Berika med lite 
svårare ord än det som de har tillgång till just nu och det där är en fingertoppskänsla. 

Förskollärarna verkar se det vardagliga samtalet som en viktig utgångspunkt i att 
barn ska få möjlighet att utveckla sitt språk. Utifrån dessa vardagliga situationer 
verkar många samspel uppstå spontant samtidigt som förskollärarna är medvetna om 
hur de då pratar med barnen för att kunna främja deras språkutveckling. 

4.2.2 Expansivt språk 

Förskollärarna beskrev att de använder sig av ett expansivt språk i arbetet med 
barnen. Detta innebär att när de pratar med barnen är de noga med att använda ett 
tydligt språk och korrekta ord samt att utmana med ord som barnen inte kan. Cilla 
berättade hur hon använder språket: 

Jag vet när jag jobbade på småbarnssidan, då höll vi på att göra en kretsloppsburk, då sa vi ändå 
ordet ‘fotosyntesen’ det är ett krångligt ord och det är svårt att förklara. Jag förklarade med att 
det är något med solen och ja lite sådär. De tyckte snarare att det var ett roligt ord och ville att 
jag skulle säga det igen.  

Även Lotta berättade att de ”är tydliga med att använda ett utvecklande språk. Inte, 
‘gå dit och hämta den där’. Utan ‘gå och hämta en sked i översta lådan’, att man 
använder begrepp och använder ord hela tiden”. Åsa uppgav att det är viktigt att 
utmana de barn som har svårt för uttal genom att säga rätt ord och be barnet upprepa 
ordet: ”Vi har några barn som har lite problem med en del ljud men det är sådana 
ljud som vi vet kommer att komma. Då är det bara att utmana de att säga orden.” Åsa 
berättade att till exempel vid frukosten är det ett barn som brukar be om ”til”, då 
brukar hon rätta barnet genom att säga ”fffffil”. Karin berättade om en föreläsning 
som hon och kollegorna var på för några år sedan, där föreläsaren 

pratade mycket om det här med det utvidgade språket, han sa om du till exempel pratar om 
helikoptrar, använd då ordet rotorblad, använd de riktiga begreppen. Han hade många grejer 
och just att det var i vardagssituationer och inte i det andra det händer utan det är i de här små 
mötena i vardagen.  

Karin berättade vidare om att det är flera av kollegorna som använder sig av det 
föreläsaren berättade om. Förskollärarna verkar använda sig av ett expansivt språk 
som metod för att barnens språkutveckling ska gynnas.  

4.2.3 Aktiviteter 

Det som alla förskollärarna använder sig av är olika material och aktiviteter när de 
arbetar med barns språkutveckling. De berättade att de nästintill varje dag läser en 
bok eller spelar ett spel med barnen. Sångsamlingar, rim, ramsor och flanosagor är 
också återkommande i verksamheten på alla avdelningar. Flera av förskollärarna 
berättade att det ofta är antingen innan eller efter lunchen som det finns möjlighet att 
samla barnen och läsa en bok. På vissa avdelningar sover barnen efter lunch vilket 
gör att de prioriterar bokläsning på förmiddagen. Förskollärarna upplever att i dessa 
aktiviteter finns det möjlighet att benämna ord, förklara, diskutera och möta språket 
tillsammans med olika artefakter för att gynna språkutvecklingen. Här nedanför 
beskriver vi några specifika aktiviteter som förskollärarna har berättat om: 

Lotta berättade att de äldsta barnen på hennes avdelning har något som de kallar 
”Bamsegrupp”, det är en grupp som samlas en stund efter lunchen. Tidslängden för 
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gruppen brukar variera beroende på vad de gör, ofta arbetar de mycket med språklig 
medvetenheten och bokstäver. Dessa tillfällen är planerade och ”lite mer styrda, lite 
mer likt skolan” beskrev hon. Det är alltid samma pedagog som arbetar med barnen. 
Det beslutet tog arbetslaget tillsammans i samband med att de bestämde att bara en 
pedagog har planeringstid, vilket gör att pedagogen har möjlighet att planera till 
Bamseträffarna. 

Lotta berättade även om ett projekt som de arbetade med tillsammans med alla 
barnen på avdelningen. Till skillnad från Bamsegruppen genomfördes detta projekt, 
som de kallade för ”Isfågeln”, utan planering. Lotta berättade att projektet 
involverade alla varianter av språkutveckling, skapande och fantasi. I intervjun 
berättade hon:  

Förra januari frös vi in ballonger. Vi frös in isägg och så läste vi en saga om Isfågeln. När de kom 
ut efteråt, låg det där tre isägg. Då hade fågeln lagt ägg där. De där äggen är egentligen för 
naturvetenskapliga experiment men där var det fantasin som tog över, och vad händer? Och ja 
vi la in två ägg i frysen och så la vi ett ägg framme, vad hände? Jo det smällt ju naturligtvis. När 
de kom dagen efter, låg det en fjäder ute i hallen. Var har Isfågeln tagit vägen? Barnen har letat 
runt på hela förskolan efter denna Isfågel. De byggde bo ute till Isfågeln, de skrev brev till 
Isfågeln. Vi la fram material till den, så fick de skapa Isfågeln. Så den hänger inne hos oss nu. 
Sedan slutade det med att vi gjorde en bok om det. Det var ett projekt som skedde utan någon 
egentlig sittande reflektion och planering. Utan det var såhär, utifrån barnens infall. Så kan man 
också jobba.  

Projektet som Lotta beskrev inkluderar många olika ämnen, naturvetenskap, fantasi, 
skapande och språket. Vår tolkning av projektet är att det går att genomföra en 
aktivitet utan planering däremot kan det vara svårare att bestämma syfte med 
uppgiften i förväg. Känslan blir att den del där hon involverar språket är när de 
pratar och diskuterar tillsammans om Isfågeln. 

Karin, som arbetar med barn som är ett till två år, berättade att de använder sig av 
språklådor som innehåller en bok och figurer som tillhör berättelsen. Hon berättade: 
”I den ålder som de är så behöver de lite tilläggsmaterial för att det ska ta, eller det är 
svårt att bara ha en bok att fånga dem med”. Utöver språklådorna berättade Karin att 
de försöker läsa för barnen dagligen, de har mycket böcker både inomhus och 
utomhus. När de läser för barnen inomhus sitter de ofta på ”Älgen” som är ett platt 
gosedjur som rymmer en vuxen och cirka tre barn. Karin berättade: ”Älgen är en bra 
mötesplats för att sitta och läsa med några stycken. Jag tycker att vi är bra på att ge 
dem tillfällen med läsningen”. Vid ett senare tillfälle av intervjun berättade hon även 
att flera av barnen ofta väljer att sätta sig med en bok, som nedvarvning, när dagen 
närmar sig sitt slut. Utifrån det Karin berättade verkar det som att förskollärarna har 
insikter i vad högläsningen kan ge för språkutvecklingen samtidigt som det emellanåt 
används i ett annat syfte, exempelvis nedvarvning.  

Stina uppgav Babblarna som en resurs i arbetet för språkutvecklingen. Avdelningen 
där Stina arbetar har bland annat ”Bobbos väska” som innehåller material som är 
tillägnat språkutveckling och Memory, som framförallt används med de yngsta 
barnen. När de arbetar med detta material delar de in barnen i mindre grupper, om 
cirka två till tre barn åt gången. För att det ska bli ett nära möte med figurerna. Anna 
beskrev också ett material som används i språkutvecklande syfte som ursprungligen 
kommer från logopeder. Materialet består av kort med bilder på där barnen får träna 
på uttal och göra gymnastik med munnen för att forma ljuden rätt under lekfulla 
former. Bilderna kan till exempel visa en orm och barnet uppmanas då att väsa som 
en orm.  
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Åsa beskrev hur de brukar använda sig av spel och hur hon upplever att barn får 
möjlighet att lära sig språket, hon berättade:  

Det beror alldeles på vad det är för spel. Kanske inte fia med knuff, men är det typ memory så 
kan man prata om ja, hur den såg ut, var låg bilden? Sådana saker kan man prata om, som 
framför och bakom. Man får även med matematiska former. Eller ja i det matematiska språket 
så får man in den språkliga utvecklingen.   

I det här exemplet berättade Åsa hur hon upplever att spel bidrar till ämnen att 
samtala om. Genom att se en bild kan de prata om vad de ser på bilden och diskutera 
var den låg.   

4.3 Förutsättningar i verksamheterna 

4.3.1 Barngruppernas storlek 

När vi diskuterade med förskollärarna om vilka förutsättningar de har för att kunna 
bedriva ett språkutvecklande arbete nämnde alla att de ser den stora barngruppen 
som ett bekymmer för varje enskilt barns språkutveckling. De berättade att det krävs 
att de delar in barnen i mindre grupper för att de ska få möjlighet till enskilda möten 
och dialoger med barnen. I en intervju pratade vi om skillnaderna i förhållande till 
barngruppens storlek:  

Jenny: Upplever du några skillnader i arbetet med barnens språkutveckling, när ni har mindre 
grupper? Alltså gruppens storlek? Gruppindelningar? 

Lotta: Ja, är det färre barn så kan man, ja de kan komma till tals på ett annat sätt, jag hinner se, 
jag hinner höra. Jag hinner liksom fånga upp deras tankar. Det hinner jag inte om de är för 
många samtidigt. 

Karin svarade såhär utifrån samma fråga: 

Det gäller att skapa de här små, små mötena i grupperna, det är svårt att vara en stor grupp om 
man inte använder sig av, jo men sång, skärm och sådär fungerar när man är en större grupp. 
Men annars i de här mötena gäller det att man är i en mindre konstellation, för att få tillfällen 
för det och då handlar det återigen om barngruppens storlek. Ju fler som är på samma ställe ju 
färre kvalitetstillfällen.  

Eva berättade om en aktivitet när hon fick frågan:                        

När vi har en större grupp, eller om gruppen hade varit mindre så hade jag kunnat lagt ner det 
på ett annat sätt, nu har vi plockat pinnar från skogen som vi ska måla och göra pinngubbar så 
har de fått döpt dem och så kan vi göra något drama av det där, teater. Då kände jag att jag inte 
kunde sitta ner och höra barnen, vad de gjorde egentligen och sa, vad de tog för färger och hur 
de tänkte att ögat skulle sitta utan jag fick i princip bara serva, för när den ena var klar så 
började nästa att inte vara klar så jag fick springa som en bläckfisk med armarna å serva. Vilket 
jag tror eller vet, eftersom jag har jobbat så länge också, sitter du med fyra barn så kan du ha en 
helt annan koncentration. 

Cilla berättade om när de har samling med barnen och hur hon upplever 
situationen:   

Barnen får mindre tid av en när det är fler, så är det. Men jag tänker att man ändå är medveten 
om det när man håller samling med alla barn, att vissa pratar och får jättemycket 
uppmärksamhet medan andra är väldigt tysta, men jag försöker ändå väga upp det där eller 
liksom få den tysta att säga någonting men vi pressar ingen, eller tvingar någon att prata. Jag 
vet att det barnet pratar mer när vi är mindre barn eller sitter och äter eller så. Men ändå att 
man försöker så att det inte alltid blir samma barn som pratar mest, men det är svårt.  



 16 

I ovanstående utsagor, verkar förskollärarna uppleva att det är många barn och att 
det är svårt att möta varje barn som de önskar.  

Emma och Åsa berättade att de har hittat ett sätt att arbeta med och förhålla sig till 
hela barngruppen. När Emma får frågan om det finns några skillnader i arbetet med 
barns språkutveckling i förhållande till barngruppens storlek svarade hon: 

Ja men det finns. Man tar det man är i där och då. Jag tänker inte på skillnad på det sättet utan 
vilka barn har jag framför mig nu. Men självklart är det en skillnad på vilka jag har samlat om vi 
är färre eller fler. Det är svårt att säga. Men barngruppens storlek, vissa barn gynnas ju bättre 
med varandra och få hjälp medan andra kanske inte förstår varandra alls, men då är jag med 
och hjälper till, försöker reda ut och fråga hur är det de tänker. 

Emma berättade senare i intervjun att:  

Man inte kan vara med överallt, men barnen har ju varandra också. Att de samtalar med 
varandra. Men det finns väl de barn som inte hittar in i leken och kompisarna, så då behöver 
man vara med och hjälpa till. 

Åsa berättade:  

Jag har en barngrupp på fjorton barn tillsammans med en annan kollega. Så huset har 42 barn 
men då är det tre grupper som har lika många barn. Då jobbar vi i vår lilla grupp och kan dela 
upp den lilla gruppen i olika grupper efter vad de behöver, utvecklingen, språket, humör, 
sinnesstämning eller koncentration, beroende på vad man gör i gruppen eller om vi är inne eller 
ute. Det är aldrig 42 barn samtidigt på ett ställe. En grupp är alltid inne, och två grupper ute, de 
går på promenad eller är på gården. Vi delar upp oss på förmiddagen och sedan är den gruppen 
som var inne på förmiddagen den gruppen som går ut efter lunch, och då är man själv ute med 
de barnen och då är det fjorton stycken på en gård och de springer och leker.  

Det framkommer av förskollärarna att det krävs en indelning av barnen i mindre 
grupper för att kunna arbeta med språket. Hur de väljer att dela in barnen i grupper 
framgår bara från två stycken förskollärare, de övriga berättade inte hur de gör. Det 
framgår inte heller hur många barn det är i en mindre barngrupp och de flesta av 
förskollärarna uppger inte heller vad de gör med barnen när de är i den stora 
barngruppen.  

4.3.2 Planering- och reflektionstid 

Det uppkom en diskussion med förskollärarna om huruvida de hade möjlighet att 
sitta ner för att planera och reflektera över sitt språkutvecklande arbete. Lotta 
berättade att de inte har möjlighet att ta ut varken enskild planeringstid eller tid till 
att reflektera i arbetslaget. De hade möjlighet till en tid varannan vecka som de valt 
att tilldela en pedagog för att kunna genomföra planering till Bamsegruppen, där de 
arbetar med språket, som vi tidigare nämnde. Lotta berättade:  

Eftersom vi inte alltid får ut planeringstid så är det svårt att hinna planera några aktiviteter, 
mycket sker i farten. Annelie försöker hinna planera de här stunderna, det är bara hon som har 
Bamsegruppen. Det ska bli en kontinuitet för barnen och för henne, det är lättare att planera 
och styra då.  

Samtidigt som Lotta tidigare berättade om projektet ”Isfågeln” som gick att 
genomföra utan planeringstid. Lotta upplever även att det inte blir ett systematiskt 
arbete med språket på grund av att de inte har möjlighet till planeringstid. 

Karin berättade även att de sett ett positivt resultat av vad reflektionstiden kan ge för 
arbetet med språkutveckling. I intervjun pratade vi om tiden till att hinna läsa för 
barnen, då svarade hon:  



 17 

Det går lite upp och ner. För några veckor sedan när vi satt och hade reflektion konstaterade vi 
att det hade blivit färre lästillfällen, vi tyckte att vi läste mindre. Men efter att vi lyft upp det så 
har det blivit mer av det. Så det handlar ibland om att lyfta upp saker till ytan, men vi har väl 
gjort andra saker istället. Men nu har vi satt oss mer och får de här stunderna till att läsa. 

4.3.3 Extra resurser i verksamheten och modersmålsstöd  

När vi i intervjuerna pratade om det finns hjälp att ta stöd i nämnde förskollärarna 
att talpedagoger har varit ett bra stöd i arbetet med barn som behöver extra stöttning. 
Däremot har den enhet som förvaltat talpedagoger lagt ner vilket innebär att den 
hjälp som nu finns att tillgå är specialpedagog, som är mindre fokuserad på enbart 
talet. Stina beskrev situationen:  

Det var lättare förut att få tips när vi hade talpedagog som kom, nu har vi en specialpedagog och 
hon har också den kunskapen men jag tycker inte att det är på samma sätt.  

Flera av förskollärarna berättade att de bland annat har fått mycket användbart 
material av talpedagoger genom åren. I dagsläget krävs ett större behov än tidigare 
för att hjälp ska sättas in. Barn som behöver stöd i språkutvecklingen får ta hjälp hos 
logoped via Landstinget. Förskollärarna upplever även kontakten med föräldrar som 
värdefull i barnens språkutveckling. Genom att ta hjälp av föräldrar kan en utökad 
problembild av barnens talsvårigheter upptäckas och därifrån kan pedagoger och 
föräldrar hjälpa varandra i att stötta barnet i dess utveckling.  

Modersmålsstöd 

Alla förskollärarna uppgav att det är övervägande svensktalande barn i deras 
barngrupper på avdelningarna. De förskollärarna som nämnde att de har barn med 
annat modersmål på avdelningen beskrev arbetet för att gynna deras språkutveckling 
som svår. Anna förklarade att ”många barn med olika modersmål försvårar arbetet. 
Det blir svårt att kunna räcka till och finnas tillhands i dagliga situationer”. Även Cilla 
poängterade svårigheten med  

Att man inte förstår, barnen har svårt att göra sig förstådda och jag förstår inte deras språk. När 
det inte heller finns tolk eller någon vikarie som kan det språket, så det är klart att det blir 
orättvist.  

Tolk finns att tillgå och Cilla beskrev att de bokar tolk när de ska ha exempelvis 
utvecklingssamtal för att erbjuda ett givande samtal för alla parter.  

Vidare tydliggjorde Anna utifrån frågan om det finns stöd i arbetet för barn med 
annat modersmål ”att det behöver finnas fem barn på förskolan med samma 
modersmål för att få ett modersmålsstöd och inte ens då är man garanterad att få ett 
stöd”. Däremot beskrev Lotta att de tidigare fått stöd i arbetet med annat modersmål, 
hon berättade:  

Förra året hade vi modersmålsstöd. Då hade vi två stycken som pratade finska. Så då hade vi en 
modersmålslärare som var inne. 

Jenny: Hur ofta är hen inne då? 

Lotta: En gång i veckan. Förutom att den modersmålsläraren ofta var sjuk eller vabbade, men 
tanken var att det skulle vara en gång i veckan. 

Åsa berättade att de endast har enstaka barn med annat modersmål och att de 
tidigare har nekats modersmålsstöd för barn när föräldrar efterfrågat. I nuläget väljer 
förskollärarna att använda föräldrarna som en resurs i arbetet med flerspråkiga barn. 
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Åsa beskrev att ”modersmål är också viktigt, för har du inte ett grundläggande 
modersmål så kan du inte lära dig ett andra språk”. Åsa menar att de uppmanar 
föräldrarna till att använda deras modersmål hemma och att förskolan kan ansvara 
för det svenska språket, framförallt när förskolan inte kan erbjuda modersmålsstöd.   

Här kan vi se att det erbjuds olika modersmålsstöd på olika förskolor. Denna skillnad 
mellan de olika undersökta förskolorna är alltså en förutsättning i verksamheten för 
hur det språkutvecklande arbetet kan gå till. Utifrån detta får inte alla barn samma 
förutsättningar i förskolan. 

4.3.4 Förskollärarnas kompetens 

De flesta av förskollärarna upplevde att de själva har tillräckligt goda kunskaper för 
att bedriva en språkutvecklande verksamhet för barnen. Däremot upplevde flera att 
det brister i fortbildning inom området vilket förskollärarna menade hade kunnat öka 
deras kunskaper. Det finns en variation i hur förskollärarna upplevde sin kunskap 
kopplat till deras erfarenhet inom yrket. Emma berättade att ”Jag har jobbat så kort 
tid så jag vet inte vad det finns. Den här idébanken håller jag på att bygga upp just nu. 
Man har inte något i fickan bara”. Malin som har arbetat många år i förskolan har en 
annan erfarenhet och berättade: ”Jag har lärt mig under årens lopp genom att snappa 
idéer och via kollegor, vi har testat hur man kan jobba och såhär.” 

Tre stycken av förskollärarna uppgav att det finns språkansvariga på deras förskolor, 
vilka har förtur till fortbildning inom området. Deras uppgift är sedan att förmedla 
kunskap till resterande pedagoger på förskolan. Däremot är samverkan mellan de 
språkansvariga och de övriga pedagogerna bristfällig. Det är sällan den nya 
informationen når ut efter fortbildning. Eva ansåg sig ha goda kunskaper då hon gått 
en specialpedagogutbildning, därav en kurs som riktade sig mot språket. De flesta av 
förskollärarna uppgav att de samlar nya idéer från kollegor. Flertalet uppgav att de 
inspireras mycket av sociala medier. Flera saker som nämns är litteratur, 
utbildningar och andra kontakter i förskolan. Lotta uppgav att hon inte har tid att 
samla nya idéer till att utveckla arbetet.  

4.3.5 Miljö  

De flesta av förskollärarna uppgav att miljön är viktig och att det finns ett varierat 
arbetssätt beroende på om det är utomhus eller inomhus. Åsa ansåg att om ”inte 
miljön är stimulerande överlag så får du inte stimulerande barn att jobba med”. Hon 
menade att så länge det finns ”saker att prata om finns möjligheter att stimulera 
barnets språk”. Cilla poängterar också vikten av en språkstimulerande miljö. Hon 
beskrev det med ett exempel från verksamheten: 

När vi startade terminen var det tomt på väggarna, och vi var ett nytt arbetslag och det kom 
ganska många barn, nästan halva barngruppen var ny. När det var många inskolningar så hann 
vi inte med så mycket. Sedan kom några studenter och hjälpte till, de satte upp bilder på 
seriefigurer, och barnen gick och prata och peka. Det där är Greta gris och Bamse och spöket 
Laban, så dessa figurer gick de och prata om. Man såg det så tydligt när det gick från ingenting. 

Cilla menade att miljön är viktig för barns språkutveckling. Flera av förskollärarna 
har uttryckt att arbetssättet skiljer sig mellan inomhus- och utomhusmiljön där alla 
upplever att utomhusmiljön innebär större utmaningar. Karin upplevde att det krävs 
ett större engagemang från de vuxnas sida när de arbetar utomhus, hon berättade: 
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Ja det är ju mer en utmaning ute. Du kommer lite längre ifrån barnen om man är i rörelse, det 
gäller att gå ner på deras nivå. Då är sandlådan, den årstiden som den är igång, så är den en bra 
mötesplats för språk. Där finns det hur mycket som helst att samtala om som kommer naturligt 
och de här utestationerna: vi har kiosken eller stallet. Vi behöver kliva in i de här rummen för att 
man ska få de här mötena. Du kan som vuxen bara gå runt och pejla av och då tappar du det där 
andra. Så sättet att arbeta ute, ja du behöver tänka till lite mer. 

Malin berättade också att arbetssättet skiljer sig lite mellan inomhus- och 
utomhusmiljön, när hon fick frågan svarade hon:  

Vi tar fram mer material och sådant inne, när man har ett rum, då kan man vara här och nu. Det 
är bara så vi gör krasst tänkt. Mycket av det vi gör skulle man kunna ta ut också men det gör vi 
inte. Mycket håller vi kvar inne. Spela spel och sådant tar man ut på sommarn när det börjar bli 
varmare. Det blir väl av gammal vana att man gör mer saker inne. 

Eva upplevde även hon att det är lättare att samla barnen kring aktiviteter inne, där 
det finns en tydligare ram med hjälp av rummen när de till exempel ska måla, medan 
utomhusmiljön är så bred och det finns mycket som distraherar. ”Men en lek som 
under hökens vingar kom eller någon annan gammal lek fungerar ofta ute”.  
Förskollärarna upplevde att det är svårare att fånga barnen när de är utomhus samt 
att de krävs mer av pedagogerna i och med att miljön är större, vilket kan påverka 
barns möjligheter till att vistas i en miljö där det språkas. Förskollärarna verkar ha 
idéer om hur de kan arbeta med barnen när de är utomhus men menade att de oftast 
blir av när de är inomhus för att det är lättare att gränsa av. 

5 Resultatanalys 

I det här kapitlet analyserar vi resultatet från intervjuerna med hjälp av det teoretiska 
perspektivet samt annan relevant litteratur.  

5.1 Barns språkutveckling 

Förskollärarna ansåg att de främst arbetade med barns språkutveckling i vardagliga 
situationer som till exempel måltider och påklädnad samt att de genomförde 
aktiviteter med sång, spel och högläsning. Vid de vardagliga situationerna ansåg 
förskollärarna att det fanns möjlighet att samtala och föra dialoger om vad barnen till 
exempel ska klä på sig samt att de vid måltider kan föra samtal om olika ämnen.  

Förskollärarna ska arbeta i enlighet med läroplanen som skriver att språk och 
lärande har ett stort samband, ”att barn med annat modersmål än svenska får 
möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål” (s. 7) samt att 
arbetet ska sträva efter att barn utvecklar ett nyanserat talspråk. Språk är ett område 
som förskollärarna ska arbeta med i barngruppen för att ge barn möjlighet till 
utveckling (Skolverket, 2016).  

Förskollärarna ansåg att arbetet med språk i de vardagliga situationerna gynnar 
barns språkutveckling vilket Palla och Vallberg Roth (2018) håller med om, samtidigt 
som de menar att temaarbeten och andra planerade aktiviteter också bidrar till 
språkutveckling. Förskollärarna beskrev att de arbetade mycket med sång, 
högläsning och spel som språkutvecklande aktiviteter samtidigt som det inte 
framgick om dessa aktiviteter var planerade eller spontana. Palla och Vallberg Roth 
(2018) menar att undervisning i förskolan alltid förhåller sig till omsorgen och leken 
vilket kan göra att det är komplext att veta vad man åstadkommer när. Det framstår 
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som att språket ofta används som medel till att lära sig om andra ämnesområden. 
Vilket gör det svårt att avgöra när barn utvecklar språket i relation till andra 
ämnesområden och om de vardagliga situationerna är tillräckliga för 
språkutvecklingen.   

5.2 Språket som medel och mål 

Som exempel på hur språk används som medel berättade Cilla om en aktivitet där de 
arbetade med en ”kretsloppsburk”. I arbetet fick barnen ta del av korrekta ord som 
till exempel fotosyntes. Aktivitetens syfte verkade vara att barnen skulle lära sig om 
kretsloppet och fotosyntes och inte språket, samtidigt som språket användes som 
kunskapsförmedlare (Palla & Vallberg Roth, 2018). Trots att inte språket hamnar i 
fokus här menar Vygotskij (1999) att språk och tänkande hör ihop och gynnas i ett 
samspel. I den här aktiviteten verkar det vara väsentligt att använda sig av ordet 
”fotosyntes” oavsett om barnen förstår dess innebörd eller inte. Vygotskij (1999) 
menar att förståelsen för orden kommer tids nog. Genom att vuxna använder sig av 
ord som barn ännu inte kan får de möjlighet att utvecklas till nästa nivå. Vygotskij 
(1999) beskriver det med att vuxna utmanar barn i deras närmaste utvecklingszon. 

Genomgående verkade det som att förskollärarna ansåg att de arbetade med språket i 
sina aktiviteter när de pratar med barnen, och använder det som ett medel till att lära 
sig om andra ämnesområden. Till exempel när Lotta berättade om deras projekt med 
”Isfågeln”. Många delar i Lottas projekt handlade om naturvetenskap och hur de 
skapade fågeln. När de genomförde projektet tillsammans med barnen använde de 
språket för att diskutera och prata om vilka material de använde till ”Isfågeln”. Vilket 
vi kan tolka är att syftet med aktiviteten inte är språket utan fokus ligger på att 
medvetandegöra barnen om naturvetenskap.  

Även i utsagorna om högläsning såg vi att förskollärarna upplevde dessa tillfällen 
som språkutvecklande i och med att det då ”språkades”. Samtidigt som majoriteten 
av förskollärarna uppgav att lässtunden ägde rum efter maten. Lindö (2009) 
beskriver att tidpunkten för högläsning är viktig att välja med omsorg, det ska vara 
vid ett tillfälle där barnen är pigga. Svensson (2005) belyser att högläsning inte alltid 
är planerat utifrån ett språksyfte utan att dessa tillfällen oftast handlar om att 
diskutera vad barn ser på bilderna. Många av aktiviteterna som förskollärarna utför 
verkar handla om att barn ska få förståelse för vad olika föremål är och lära sig det 
rätta ordet, en ordförståelse. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) ser ordförståelse 
som en del i språkutvecklingen men betonar att det finns fler delar att arbeta med 
som grammatik, uttalsutveckling, samspel och syntax. Även i de vardagliga 
situationerna arbetar förskollärarna för att barnen ska få ta del av ”rätt ord från 
början”. Däremot är det inte många som redogör för hur de arbetar med språket som 
mål.   

Svensson (2005) nämner att barn ska få ta del av språklekar i de vardagliga 
situationerna som till exempel samlingar eller matsituationer. I dessa stunder kan 
barn utmanas att hitta föremål på ett visst ljud. Ingen av förskollärarna nämner 
ingående vad de övar på när de sjunger eller spelar spel utöver den ordförståelse som 
vi identifierat. Däremot redogör läroplanen för fler strävansmål angående språket än 
att barn bara ska få en ordförståelse (Skolverket, 2016). Vygotskij (1999) menar att 
barn samlar på sig ord och ljud trots att de inte själva kan uttala dessa och menar att 
de därför måste få ingå i sammanhang och samspel där de hör dessa ljud.  



 21 

Aktiviteterna som förskollärarna berättade om tycks bidra till att ge barn många ord 
att samla på.    

Stina och Åsa beskrev ett potentiellt arbetssätt för språkarbetet som de har reflekterat 
över. De vill arbeta i mer ”specifika språkgrupper” vilket de främst ser kan gynna 
barn som behöver extra stöd. Vi upplever att språkgrupper är ett alternativ till de 
stora barngrupperna för att kunna säkerställa att varje barn får, vid specifikt tillfälle, 
möjlighet till språkstöd. Både Lindö (2009) och Palla och Vallberg Roth (2018) 
menar att för att språket ska utvecklas krävs att barnen får delta i planerade 
aktiviteter samt specifika språklekar. Bruce (2014) menar i sin tur att barn utvecklas 
tillsammans med engagerade vuxna som uppmuntrar och utmanar.  

5.3 Stora barngrupper 

Nästintill alla förskollärarna uppgav vid ett eller annat tillfälle under intervjun att 
”den stora barngruppen” är ett bekymmer. Pramling Samuelsson m.fl. (2015) skriver 
att taket på 15 barn i barngruppen plockades bort 2013 och att det idag inte finns en 
övre gräns för hur många barn det kan vara i en barngrupp. Barnantalet som 
förskollärarna uppgav är cirka 20 barn på varje avdelning, med ett par undantag. 
Skolverket (2017) har rekommendationer för hur många barn som bör finnas i en 
barngrupp beroende på hur gamla barnen är däremot framgår det inte hur många 
pedagoger det ska finnas i förhållande till antal barn. En av svårigheterna i förskolan i 
och med de stora barngrupperna är främst att hinna möta varje barn menar 
förskollärarna, de upplever att det inte finns tid till det enskilda mötet vilket 
Pramling Samuelsson m.fl. (2015) anser borde värderas. Även Vygotskij (1999) 
belyser vikten av att barn får möta vuxna som stöttar och utmanar deras 
språkutveckling. Det är avgörande att känna till barns kunskaper och var i 
utvecklingszonen de befinner sig för att kunna utmana till nästa nivå. Pramling 
Samuelsson m.fl. (2015) uttrycker det med att ”Ju fler barn i gruppen, desto färre 
möjligheter för vuxna att å ena sidan kommunicera med enskilda barn å andra sidan 
ha en dialog under en längre, sammanhållen tid med varje barn” (s. 3). Vilket vi kan 
se försvårar möjligheten att utmana barn på rätt nivå. 

Eva upplevde att barngruppens storlek behöver vara cirka fyra barn för att känslan av 
att räcka till ska infinna sig. Pramling Samuelsson m.fl. (2015) hävdar att yngre barn 
och barn i behov av stöd gynnas av att få tillhöra en liten grupp i förskolan. Sett till 
barngruppernas storlek, utifrån dem som ingick i studien, kan vi se att det är cirka 20 
barn på tre stycken pedagoger. Vilket betyder 6,6 barn per pedagog om de skulle dela 
jämt. Som Eva menade, att ha en grupp på fyra barn skulle innebär att resterande 16 
barn har tillgång till två pedagoger. För att alla barn ska få ingå i en grupp om fyra 
barn bör det arbeta fem stycken pedagoger på en barngrupp om 20 barn vilket 
Pramling Samuelsson m.fl. (2015) ändå inte menar är fördelaktigt. Författarna menar 
att ju fler barn och vuxna det finns totalt i en grupp desto fler finns det att lära känna 
och förhålla sig till, vilket kan vara komplicerat för ett yngre barn. Vidare menar även 
författarna att om en barngrupp innehåller många barn kan det bli en fråga om vilka 
möjligheter och vilket tillträde de har att leka i olika rum, använda sig av material och 
får delta i olika aktiviteter. Om det skulle införas en begränsning av antal barn per 
förskollärare skulle det kunna medföra en större möjlighet att bedriva en förskola av 
högre kvalitet.  
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Ett arbetssätt som Karin beskrev var att de använde sig av ”gäster” vid måltider eller 
lekstunder. Arbetet innebär att ett barn från äldrebarnsavdelningen får möjlighet att 
vara gäst på yngrebarnsavdelningen. Det äldre barnet kommer på så sätt ifrån den 
stora barngruppen där hen får ”slåss om uppmärksamhet” på grund av flera barns 
behov av att samtala. Barnet får istället möjlighet att prata i längre meningar och föra 
en annan typ av dialog med barn och pedagoger på den avdelningen med de yngre 
barnen. Barngruppernas storlek är en påverkande faktor för att hinna tillgodose varje 
barns språkutveckling. Pramling Samuelsson m.fl. (2015) beskriver att 
kommunikationen mellan barn och pedagoger är ett ypperligt tillfälle att ta vara på. 
De menar att längre dialoger, där barnen får möjlighet att kommunicera med 
förskollärare utgör en del i barns delaktighet och inflytande. Likväl kan de yngre 
barnen få språkliga förebilder likt det Vygotskij (1999) menar med att barn utvecklas 
när de utmanas en nivå högre än vad de är i dagsläget. Vygotskij (Strandberg, 2006) 
och Mashburn m.fl. (2009) lyfter även fram värdet i att använda kompisar som stöd i 
sin språkutveckling, vilket i det här fallet främst gynnar de yngsta barnen.  

Karin beskrev också att i den stora barngruppen använde sig arbetslaget emellanåt av 
sagor presenterade via en stor bildskärm, vilket är ett verktyg som de upplevde 
fungerar när det är många barn på samma ställe. Grifenhagen m.fl. (2016) belyser att 
oavsett barngruppens storlek är tekniska material ett bra hjälpmedel för att 
uppmuntra och utveckla barns språk. Som Karin berättade får många barn möjlighet 
att höra en saga trots att det inte finns en pedagog tillgänglig för enskilda samtal. 
Trots de stora barngrupperna och svårigheter i att ge alla barn tillräckligt med 
uppmärksamhet är det tydligt att det har hittat ett arbetssätt som fungerar för dem 
utifrån de förutsättningar som finns. 

5.4 Tillgången av olika resurser i verksamheten  

Studien undersökte huruvida barn i behov av extra stöd i språkutvecklingen hanteras. 
Dessutom undersöktes det hur barn med annat modersmål stöttas, om de får 
möjlighet att lära sig både sitt modersmål som det svenska språket vilket läroplanen 
menar att de ska få möjlighet till (Skolverket, 2016). De flesta av förskollärarna 
arbetar med barn som har svenska som modersmål vilket ger ett litet utfall av 
förskollärare som arbetar med flerspråkiga barn.  

Flera av förskollärarna uppgav att modersmålsundervisningen är bristfällig på 
förskolor idag, framförallt på grund av tillgången av resurser. Förskollärarna har 
olika erfarenheter av när resurser tillämpas. Variationen handlar om när stöd sätts in 
i förhållande till antalet barn som har behov av modersmålsstöd. Anna berättade att 
det inte finns garantier oavsett hur många barn som behöver modersmålsstöd. 
Läroplanen lyfter att förskolan ska erbjuda stöd till barn med annat modersmål. 
Stödet ska ge möjlighet till att lära sig både det svenska språket och sitt modersmål 
(Skolverket, 2016). Ladberg (2003) påpekar vikten av att ha en person som talar 
barnets modersmål för att stärka barnets självförtroende och identitet, något som 
inte förskollärare som enbart talar svenska kan uppfylla. Författaren anser att andra 
modersmål tar mindre plats i förskolan än det svenska språket vilket bör ändras för 
att uppmuntra alla språk i verksamheten. Hur förutsättningar för modersmål ser ut 
grundar sig i förskolechefens beslut gällande resurser då de har det övergripande 
ansvaret (Skolverket, 2016).  
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Åsa förklarade att hon använde föräldrar som en tillgång för att lära sig barnens 
språk och underlätta deras vardag. Detta styrker Ladberg (2003) som menar att 
föräldrar kan involveras i barns vardag för att stärka dem i sin utveckling av 
modersmålet. Även Mashburn m.fl. (2009) förklarar att hemmiljön är en avgörande 
del i barns utveckling av språket, vilket tydliggör vikten av en god samverkan för att 
underlätta arbetet med språkutveckling för pedagogerna. Ladberg (2003) menar 
även att förskollärare kan främja och belysa allas språk genom att exempelvis lära sig 
sånger och ord på barns modersmål. Att varje barn ska få möjlighet att utvecklas 
inom språket är viktigt (Skolverket, 2016), Vygotskij (1999) menar att barn lär sig 
mycket via samspel och att kommunikation är en viktig del i att kunna delta. 

Vidare beskriver Ladberg (2003) att för att bedriva ett språkutvecklande arbete med 
flerspråkiga barn krävs det kunskaper om olika kulturer och förståelse för hur barn 
tar del av flera språk. Att resurserna i förskolan beträffande modersmålsstöd är 
bristfälliga medför att det är svårt att bedriva en språkutvecklande verksamhet för 
barn med flera språk. Ladberg (2003) poängterar att allt vi gör har betydelse för 
vilken världsbild och verklighet barnen har möjlighet att forma. Författaren menar 
att det vi inte gör också har betydelse och medför utformning av verksamheten.  

I arbetet med barn som behöver extra stöttning i sin språkutveckling, gällande det 
svenska språket, berättade förskollärarna att det finns ett relativt litet stöd att få. För 
några år sedan fanns det talpedagoger som var kopplade till verksamheten men idag 
har de ersatts av specialpedagoger. Förskollärarna upplevde att det krävs ett ”större 
problem” för att få hjälp utav specialpedagogerna. Talpedagogerna gav förskollärarna 
mer kompetens genom de idéer och material som de tillhandahöll, vilket 
förskollärarna numera saknar. Renblad och Brodin (2014) beskriver svårigheterna 
med barn i behov av stöd i förskolan, då varje barn inte ska bedömas enskilt 
samtidigt som läroplanen (Skolverket, 2016) menar att varje barn ska få det korta 
eller långvariga stöd de behöver. Förskollärarnas kompetens är viktig oavsett vilket 
stöd de får i sitt arbete för i slutänden handlar det om att varje barn ska få utvecklas 
utifrån sina förutsättningar.   

5.5 Förskolans kvalitet   

Flera av förskollärarna upplevde att de arbetar systematiskt med språkutveckling i 
den mån att det sker vardagligt, däremot har de ingen reflektionstid som gör att de 
kan diskutera och reflektera över det i arbetslaget. Få av förskollärarna berättade att 
de inte arbetar systematisk med språkutveckling på grund av utebliven planeringstid. 
Däremot har vi tagit del av utsagor om temaarbeten som uttryckligen inte har 
planerats på utsatt tid utanför barngrupp men som har skapats i samtal med kollegor 
och utifrån barns intressen i verksamheten. Lotta berättade om deras projekt som de 
genomförde på avdelningen: ”Isfågeln”. Hon poängterade själv att arbetet uppstod 
med arbetslaget och utifrån barnens intresse men att de aldrig satt ner för att planera 
det. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) menar att i en heltidstjänst ska 
planeringstid ingå, däremot ser avtalen för tidsåtgången olika ut i olika kommuner. 
Det framgår inte om planeringstiden ska ligga utanför barngruppen eller om det är 
fullt rimligt att planera aktiviteter ”i farten” som Lotta beskrev. Trots att de inte suttit 
ner tillsammans har de ändå planerat och genomfört ett projekt.  

Karin beskrev vilken skillnad planeringstiden kunde göra när de i arbetslaget fick 
reflektera över deras språkutvecklande arbete utanför barngruppen. Genom att lyfta 
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ämnet till ytan kunde arbetslaget tillsammans diskutera hur de upplevde, i det här 
fallet, högläsningen. Den reflektionstid som arbetslaget har tillsammans verkar vara 
ett viktigt tillfälle att diskutera hur de arbetar och hur de skulle vilja arbeta i 
verksamheten. Läroplanen belyser att utvärdering är viktigt för att kunna 
kvalitetssäkra förskolan (Skolverket, 2016). Genom att undersöka arbetsprocesser 
och genomföra förändringar bidrar det till att kunna ge varje barn de bästa 
förutsättningarna i förskolan. Planering och reflektionstid verkar vara ett bra tillfälle 
att delge varandra sina kunskaper och idéer. Förskollärarna uppgav kollegor som en 
källa till utveckling av sin egen kompetens vilket är fördelaktigt då vi lär av varandra 
(Vygotskij, 1999). Kompetens verkar vara en förutsättning för att bedriva ett arbete 
med barns språkutveckling i verksamheten. Kompetensutveckling genom 
fortbildning menar förskollärarna däremot att de gärna skulle se mer av. 
Förskolechefen är ansvarig över att förskollärare får ta del av fortbildning för att 
professionellt kunna bedriva ett arbete i verksamheten (Skolverket, 2016).  

Förskollärarna är medvetna om att ett systematiskt kvalitetsarbete ska genomföras i 
förhållande till vad läroplanen ger uttryck för. Arbetet innebär en kontinuerlig 
avstämning av hur verksamhetens kvalitet är för att skapa de bästa förutsättningarna 
för barn att utvecklas (Skolverket, 2016). Förskollärarna anser att de arbetar med 
språket systematiskt och kontinuerligt som följd av att de använder det i vardagen 
vilket Palla och Vallberg Roth (2018) menar är språkutvecklande. Däremot krävs det 
ett systematiskt kvalitetsarbete kring språk för att kunna garantera kvaliteten på 
förskolan (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015; Skolverket, 2016).  

5.6 Den språkutvecklande miljön 

Utifrån resultatet kan vi se att flertalet av förskollärarna upplevde miljön som en 
viktig faktor i barnens språkutveckling. För att miljön ska uppfattas som 
språkutvecklande menar Åsa och Cilla att det behövs material att samtala om, som 
exempelvis bilder på väggarna inomhus. 

Förskollärarna upplevde att utomhusmiljön försvårade arbetet med 
språkutvecklingen för att förskolegårdens yta är stor och möjligheten att finnas till 
hands för alla barn är mindre. Trots att inte pedagoger finns till hands för alla barn 
hela tiden betonar Vygotskij (1999) vikten av förebilder i form av kamrater, som kan 
utmana barnen i sin utveckling. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) beskriver att 
både inomhus- och utomhusmiljön ska användas som hjälpmedel för att kunna 
bedriva en utvecklande verksamhet som kan uppfylla barnens behov. Författarna 
belyser utomhusmiljöns potentiella bidrag till samspel mellan barnen och menar att 
utomhusmiljön är precis lika utvecklande för barnen som inomhusmiljön.  

Flera av förskollärarna berättade att de upplevde inomhusmiljön som en enklare 
plats att bedriva en ”planerad” verksamhet, där de kan erbjuda barnen ett brett utbud 
av material på en mer koncentrerad plats. Malin beskrev att de skulle kunna plocka 
ut material men påpekar att de inte gör det mer än under sommaren på grund av 
gammal vana. Norling (2015) skriver i sin avhandling att det finns strategier hos 
förskollärare för hur de kan bedriva en språkutvecklande verksamhet även utomhus. 
Däremot framkommer det även i hennes studie att förskollärarna inte utnyttjar den 
kompetensen. Lindö (2009) menar att utomhusmiljön ofta bidrar till ett tillfälle där 
pedagoger samtalar sinsemellan istället för att närvara i barnens utforskande. Vi ser 
att kunskaperna hos förskollärarna finns, ändå brister det i genomförandet. Det 
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verkar som att förskollärarna upplever att de stora barngrupperna och den 
begränsade planeringstiden påverkar engagemanget när de är utomhus. 
Förskollärarna tar tillfället i akt att prata med varandra och får en liten paus medan 
de låter barnen leka fritt gården. 

6 Diskussion 

I det här kapitlet diskuterar vi metoden som använts till studien och vad vi har 
kommit fram till i vår undersökning. Utifrån intervjuerna, litteraturen och vidare via 
analys och diskussion redovisas slutsatsen av studien. Avslutningsvis redogör vi för 
studiens relevans till förskolläraryrket och förslag på vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

För att kunna uppnå studiens syfte och få svar på forskningsfrågorna valde vi att 
genomföra en kvalitativ studie (Bryman, 2011). Vi ansåg därmed att intervjuer kunde 
ge oss respondenternas egna utsagor på bästa sätt. Urvalet av respondenter gjordes 
med hänsyn till kontakter i vår närhet, på grund av arbetets begränsade tidsrymd. En 
medvetenhet om att den personliga kontakten kan påverka stämningen och 
resultaten i intervjun fanns med i utförandet (Bryman, 2011). Det är möjligt att 
studiens resultat sett annorlunda ut vid ett annat urval av respondenter. Bryman 
(2011) menar att en kvalitativ studie oftast inkluderar en mindre grupp respondenter 
däremot hade ett urval av flera olika arbetsplatser och kommuner kunnat generera 
ett annat svarsmaterial.  

Vid intervjutillfället ställdes frågorna till respondenterna utan att vederbörande hade 
sett dessa tidigare. Beslutet medförde att respondenterna inte kunde formulera ett 
svar i förväg. Däremot kunde det ha underlättat om respondenten tilldelats 
intervjuguiden vid intervjutillfället då respondenten själv kunnat läst frågan.  
I bearbetningen av materialet upptäckte vi skillnader i svaren utifrån hur frågorna 
ställdes. Intervjuguidens utformning påverkade resultatet, och vi är medvetna om att 
en annan utformning av guiden hade kunnat gett ett annat material. Det insamlade 
materialet hade kunnat ge en tydligare förståelse om vi båda deltagit i samtliga 
intervjuer då utsagorna från respondenterna även tydliggörs via kroppsspråk och 
miner. Däremot gav transkriberingar oss möjlighet att ta del av alla intervjuer, samt 
att återgå till materialet flera gånger för att försäkra oss om svaren och ta del av 
exakta utsagor (Bryman, 2011).  

Respondentvalidering hade också kunnat säkerställa ett mer trovärdigt resultat 
genom att respondenterna fått bekräfta att deras utsagor överensstämmer med 
materialet vi behandlat (Bryman, 2011). Däremot medförde den knappa tidsramen 
att detta uteblev. Med ett tillägg av observationer i genomförandet hade det kunnat 
ge en ytterligare tillförlitlighet i jämförelse med förskollärarnas utsagor om deras 
arbetssätt. 

6.2 Resultatdiskussion 

Inledningsvis av arbetet beskrev vi att studien avser att ta reda på förskollärares 
arbetssätt med barns språkutveckling. Vad som framkommit är att förskollärarna 
ansåg att de arbetar med barns språkutvecklingen främst genom det vardagliga 
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språket med barnen. Förskollärarna ansåg att genom att föra dialoger och 
konversationer med barnen vid till exempel måltider och påklädnad får barn 
möjlighet att utveckla språket genom att höra ord och att själv testa uttal. Palla och 
Vallberg Roth (2018) anser att barn utvecklar sitt språk genom de vardagssituationer 
som förskollärarna pratade om samtidigt som det finns svårigheter i dessa situationer 
eftersom undervisningen alltid förhåller sig till omsorg och lek. Enligt Vygotskijs 
(1999) tankar om hur barn utvecklar sitt språk kan vi se att förskollärarna arbetar i 
enlighet med de.  

Förskollärarna erbjuder barnen, vid många tillfällen under dagen, att föra samtal och 
dialoger både med vuxna och med andra barn. Vygotskij (1999) menar att barn lär sig 
både språk och tänkande genom samspel. Både resultat och analys visar att 
förskollärarna arbetar för att barn ska få ta del av, lära sig och utveckla sitt språk 
samtidigt som det finns många delar i strävansmålen om språk som inte berörs. 
Läroplanens strävansmål relaterat till språket är större än något annat ämne 
(Skolverket, 2016). Oavsett hur många strävansmål förskollärarna arbetar efter ser vi 
inte hur de kan säkerhetsställa att alla barn får en likvärdig förskola och allra minst 
får möjlighet att utveckla sitt språk om de inte får samma möjlighet att ingå i samspel 
och dialoger.  

Varje barn ska enligt läroplanen få möjlighet att utvecklas och utmanas från sina 
egna kunskaper och förutsättningar, modersmål och behov av extra stöd (Skolverket, 
2016). Det innebär att förskollärare behöver fastställa vilken nivå barnet befinner sig 
på och till vilken nivå i utvecklingszonen som hen ska utmanas (Vygotskij, 1999). För 
att bli varse om den informationen är det en god idé att pedagogerna reflekterar och 
planerar sin verksamhet tillsammans. Utifrån det Karin beskrev om reflektionstid 
kan vi se hur verksamheten kunde genomgå en förändring av högläsningen och det 
språkutvecklande arbetet. Arbetslaget fick under reflektionstid möjlighet att 
diskutera brister i verksamheten och kunde därefter återgälda det. Reflektionstid ska 
ingå i arbetsuppgifterna och har visat sig vara ett givande tillfälle att uppnå flera 
måluppfyllelser (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Pedagogisk dokumentation 
beskriver Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) är ett bra verktyg till att 
uppmärksamma personalen på yrkets uppdrag och synliggöra varje enskilt barn. Den 
pedagogiska dokumentationen bidrar ofta till en utveckling av verksamheten vilket 
också medför en kvalitetssäkrad förskola. 

Modersmålsstöd har visat sig vara bristfällig i förskolans verksamhet, dock påpekar 
läroplanen (Skolverket, 2016), Ladberg (2003) och Mashburn m.fl. (2009) vikten av 
att få tillgång till att lära sig sitt modersmål för att stödja lärandet av det svenska 
språket. Förskollärarna påpekade även att kunskapen om andra språk var bristfällig 
vilket leder till att flerspråkiga barn inte får samma möjligheter i verksamheten. Det 
som gynnar barns språkutveckling är förskollärares kompetens om flerspråkiga barn 
när inte tillgången på modersmålsstödjare finns att tillgå (Palla & Vallberg Roth, 
2018). Däremot menar Ladberg (2003) att enbart svensktalande personal inte kan 
uppnå ett fullvärdigt språkstöd för barn med annat modersmål.  

Renblad och Brodin (2014) beskriver att de barn som får stöd och stöttning i sin 
utveckling är de barn som inte klarar av att fullfölja verksamhetens aktiviteter likt 
andra kompisar. Samtidigt uttrycker läroplanen att alla barn ska erbjudas stöd 
oavsett om det är långvarigt eller kortvarigt (Skolverket, 2016). Renblad och Brodin 
(2014) poängterar också att specialpedagoger upplever att barn med språkliga 
svårigheter har ökat. Förskollärarna i studien uttrycker i sin tur att barngrupperna är 
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stora och det är svårt att hinna se alla barn vilket skulle kunna vara en anledning till 
ökningen. Som läroplanen skriver ska alla barn få sina behov tillgodosedda däremot 
verkar det svårt att uppfylla. Förskollärare kan bidra med gynnsamma metoder för 
barns språkutveckling däremot krävs det en viss kunskap för att gynna alla barn i den 
utveckling de behöver (Renblad & Brodin, 2014). Minskade barngrupper och 
kompetensutveckling skulle möjligtvis vara en lösning för att uppnå målet att se alla 
barns behov (Pramling m.fl., 2015; Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015).  

Studien visar att de stora barngrupperna är en faktor som påverkar arbetet med 
språkutveckling. I barngrupperna om 20 barn och tre pedagoger, ser vi ett bekymmer 
i hur pedagogerna kan försäkra sig om att varje barn får tillgång till lärande och 
utveckling. Förskollärarna vittnar även om att för att det ”lilla mötet” med varje barn 
ska bli av krävs en uppdelning av barnen eller mindre grupper. Vygotskij (1999) 
uttrycker sig med att barn lär av varandra samtidigt som den pedagogiska 
planeringen inte kan utgå ifrån att kamrater ska lära kamrater. Oavsett hur mycket 
barn lär sig av varandra har förskolläraren det övergripande ansvaret över den 
pedagogiska verksamheten (Skolverket, 2017)  

Det vi kan läsa i flera utsagor är om hur förskollärarna anser att de arbetar med barns 
språkutveckling och att det ofta handlar om hur de delvis behandlar andra ämnen än 
just språket. Till exempel i utsagorna om ”kretsloppsburken” och ”Isfågel”. I 
utsagorna redogörs det för naturvetenskap, skapande och fantasi och att de arbetar 
med språket genom att prata. Barnen får ta del av många olika begrepp och får lära 
sig nya ord vilket är en stor del av språkutvecklingen. Samtidigt är det tydligt att i 
dessa aktiviteter används språket snarare som ett medel till att förmedla kunskap om 
bland annat naturvetenskap och att språket i sig inte är i fokus. Ordförståelse är ett 
av många strävansmål från läroplanen, däremot finns det många fler delar att arbeta 
med för att skapa ett bra underlag för språkutvecklingen. Vilket skulle kunna handla 
om förskollärarnas kompetens eller att kraven på alla strävansmål är för många. Det 
är tydligt att förskollärarna använder språket som ett medel att lära sig om nya saker 
däremot krävs en större kompetens om hur språket kan användas som mål i 
verksamheten. 

Alla förskollärarna poängterade vikten av en stimulerande miljö för 
språkutvecklingen. Däremot upplevde många av förskollärarna att utomhusmiljön 
var en svår plats att bedriva ett språkutvecklande arbete på vilket Norling (2015) 
instämmer vid. Norling (2015) menar att det ofta finns kunskaper om hur 
förskollärare kan arbeta för att skapa en språkmiljö utomhus men att engagemanget 
brister. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) beskriver att engagemang och 
kompetens är viktiga grundstenar för att bedriva en verksamhet av god kvalitet. Det 
krävs en vilja att engagera sig i barns intressen och utveckling samt viljan att själv 
lära sig ny kunskap. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) förklarar att ett bristande 
engagemang oftast handlar om bristande kunskaper. För att finna engagemanget 
behöver förskollärare även få möjlighet att utöva sina kunskaper. Tid är en viktig 
faktor för att utveckla kunskaper och skapa bra miljöer. Kompetens menar 
författarna är mer än bara kunskap, det är engagemang, personlighet och 
erfarenheter också. Erfarenheter och kunskaper i arbetslaget kan vara lärorikt att 
dela med varandra och kräver då tid.  

Kompetens är en utvecklande och kvalitetshöjande faktor i förskolan. Förskolechefen 
har ansvar för att det sker ett arbete som följer läroplansmålen, vilket innebär att 
chefen behöver ge förutsättningar till detta. Det är chefens ansvar att se till att det 
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bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete samt hålla personalen uppdaterad med 
fortbildning (Skolverket, 2016). Förskollärarna beskrev hur de har språkansvariga på 
förskolorna som i första hand får ta del av fortbildning om språk, däremot vittnar de 
om utebliven tid till att delge övriga kollegor den nya kunskapen. I och med 
förskolechefens ansvar om att hålla personalen ajour behöver dessa 
kompetensutvecklande tillfällen ses över för att säkerhetsställa att de genomförs. 

6.3 Slutsats 

”Språk är liv. Språk är bron mellan människor. Vi människor behöver språk för att 
möta varandra, för att förstå och bli förstådda” menar Ladberg (2003, s. 7). Språket 
är viktigt och utgör en stor grund i förskolans verksamhet (Skolverket, 2016). 

Utifrån studien har vi identifierat att det som förskollärarna gör i verksamheten är 
språkutvecklande, däremot är det många delar i strävansmålen gällande språk som 
de inte berör när de förklarade hur de arbetar. I den verksamhet som förskollärarna 
bedriver ser vi även att de arbetar med att ”verksamheten ska utgå från en helhetssyn 
på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande 
bildar en helhet” (Skolverket, 2016, s. 5). Verksamheten innehåller många områden 
utöver undervisning vilket gör arbetet komplext. För att barnen ska få möjlighet till 
den utveckling de är berättigade till ser vi att förskollärarnas kompetens är av största 
vikt. Förskollärares kompetens är viktigt för att bedriva en kvalitetssäker verksamhet 
(Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015; Skolverket, 2017). Genom att ha kunskaper om 
huruvida alla tillfällen under en dag i förskolan påverkar barnen kan förskolläraren ta 
vara på dessa som lärtillfällen. Oavsett om det är en språksamling eller samtal vid 
lunchbordet är det viktigt att se barnen och att ta vara på det ”lilla mötet”. Den stora 
barngruppen har visat sig vara ett hinder för att kunna uppmärksamma varje barn. 
Det är viktigt att pedagogerna är medvetna om hur de hanterar språket i och med att 
det finns hinder i arbetet med språkutveckling. I och med hinder i vardagen och olika 
faktorer som påverkar arbetssättet är det ännu viktigare att förskollärarna är 
medvetna om sitt förhållningssätt och hur det påverkar barnen.  

Utifrån de förutsättningar som förskollärarna har i förhållande till att bedriva ett 
språkutvecklande arbete kan vi se att läroplanen i sin helhet inbringar ett stort och 
omfattande arbete. Oavsett hur mycket vikt de lägger vid arbetet med språk kvarstår 
ett stort antal andra strävansmål inom andra områden. Att uppfylla alla dessa mål 
kräver kompetens och engagerad personal inom förskolans värld. Genom att få tid till 
planering, reflektion och fortbildning finns en större chans att kompetensen och 
engagemanget ökar. Med en hög kompetens skapar det större möjlighet till att arbeta 
med och uppnå flera av strävansmålen trots de hinder som finns. Alla dessa faktorer 
är viktiga för att skapa en förskola av god kvalitet och bedriva ett språkutvecklande 
arbete. 

6.4 Studiens relevans för förskolläraryrket     

Språket är en viktig förutsättning i förskolan vilket även står skrivet i läroplanen. 
Barns språkutveckling ska stimuleras och förskolan ska lägga stor vikt vid att främja 
detta (Skolverket, 2016). Studien har uppmärksammat att det däremot finns olika 
förutsättningar i förskolan som påverkar arbetet med barns språkutveckling vilket 
förtydligar vikten av att ha kunskap inom ämnet. Språket är en grundpelare ur många 
aspekter, dels att kunna förstå och samspela med varandra och att det dels handlar 
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om barns rätt till inflytande och delaktighet i verksamheten. Det verbala språket är 
också en förutsättning som krävs för att utveckla skriftspråket (Mashburn m.fl., 
2009). Många av läroplanens mål bygger i grund och botten på ett utvecklat språk 
vilket tydliggör språkets relevans i förskolans verksamhet (Skolverket, 2016).   

6.5 Förslag på vidare forskning 

I och med den här studiens innehåll har ett intresse väckts för barn med annat 
modersmål än svenska och barn med flera språk. I denna studie har vi berört ämnet 
på ytan, däremot kan en studie om ämnet ge fördjupade kunskaper i huruvida 
mottagandet av familjer som inte kan göra sig förstådda ser ut. Hur andra modersmål 
synliggörs i verksamheten och hur de tas till vara på och främst vilken utbildning och 
förskola dessa barn får ta del av. Vidare har ett intresse att undersöka hur 
utbildningssystemet fungerar väckts, där frågor om vem som blir berättigad till stöd 
och vilka kriterier som i så fall behöver uppfyllas för att få stöd kan besvaras. Ämnet 
med andra språk känns intressant och relevant till ett arbete på mångkulturella 
förskolor.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor 
Hur gammal är du? 
Hur länge har du arbetat som förskollärare?  
Hur länge har du arbetet på denna förskola/avdelning? 

Hur många barn finns på avdelningen?  
Hur många pedagoger arbetar på avdelningen?  
Vilken ålder är det på barnen på avdelningen? 
Hur ser fördelningen på åldern ut? 

Vilka modersmål har barnen på avdelningen? 
Vilka språk pratar pedagogerna på avdelningen?  
Finns det stöd i arbetet för barn med annat modersmål än svenska? 

Språkutveckling 
Vad tror du är språkutvecklande för barnen i förskolan? 
Hur arbetar du för att barns språkutveckling ska gynnas? 
Kan du beskriva vad ni genomför för språkutvecklande aktiviteter med barnen? 
Hur upplever du att det är att genomföra dessa aktiviteter, är de genomförbara? 
När i verksamheten utför ni språkutvecklande aktiviteter? 

Vilka ramfaktorer påverkar arbetet med språkutveckling?  
Vad tror du hindrar ert arbete för barns språkutveckling?  
Upplever du svårigheter i arbetet med barns språkutveckling?  

Arbetar du systematiskt med barns språkutveckling? 
Arbetar ni i arbetslaget systematiskt med barns språkutveckling, finns det några 
skillnader i era arbetssätt? 
Anser du att du arbetar medvetet med barns språkutveckling? Beskriv hur. 
Upplever du skillnad i arbetet med barns språkutveckling i förhållande till 
barngruppens storlek/gruppindelningar, barns ålder, modersmål, miljön? 

Kan du berätta om hjälpmedel ni i arbetslaget använder er av för barns 
språkutveckling. 
Hur arbetar ni med ett barn som behöver stöd i sin språkutveckling?  

Egen kompetens/fortbildning 
Hur ser du på din egen kunskap inom ämnet?  
Har ni på förskolan genomgått fortbildningar inom ämnet?  
Hur arbetar du för att samla in nya idéer till att bedriva ett språkutvecklande arbete? 



Bilaga 2 - Missivbrev       

Information gällande en studie om förskollärares arbetssätt och förutsättningar med 
barns språkutveckling. 

Vi är två studenter från Mälardalens högskola på förskollärarprogrammet som ska 
skriva examensarbete. Syftet med examensarbetet är att fördjupa kunskapen om 
olika arbetsmetoder för barns språkutveckling samt förutsättningar som finns för att 
bedriva ett språkutvecklande arbete i förskolan. Ditt deltagande i undersökningen är 
viktig för att kunna få en inblick över era förutsättningar i arbetet med barns 
språkutveckling. 
För att få fördjupade kunskaper kring ämnet planerar vi att genomföra intervjuer 
med förskollärare. En intervju beräknas ta ca 30 minuter och frågorna kommer att 
beröra ert arbete för barns språkutveckling.  

Vi ber om ditt godkännande till att spela in intervjun, endast vi och vår handledare 
kommer kunna ta del av inspelningen. Det insamlade materialet kommer endast 
användas till undersökningen och redogöras i arbetet däremot sparas inga uppgifter 
samt att inspelningarna raderas efter avslutat arbete. 

Intervjun kommer att behandlas med anonymitet vilket innebär att varken namn 
eller platser kommer nämnas i det färdiga arbetet. Du har när som helst möjlighet att 
avbryta ditt deltagande i studien. 
 
Efter avslutat arbete kommer hela undersökningen finnas tillgänglig via www.diva-
portal.org/.  

Med detta brev vill vi tillfråga dig om ett godkännande att delta i studien. 
Om du har några frågor eller funderingar kring intervjun, kontakta oss: 

Jenny Hultman – xxxxxx  

Martina Molander – xxxxxx  

Handledare: Victor Kvarnhall – xxxxxx   
 

http://www.diva-portal.org/
http://www.diva-portal.org/

