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Syftet med studien var att ta reda på hur förskollärare beskriver sitt arbete med 
att stimulera barns språkutveckling i förskolan. Vi hade som avsikt att 
synliggöra vilka redskap och strategier som används i ett språkstimulerande 
arbete samt förskollärarnas förhållningssätt i relation till barns språkutveckling. 
Vi valde att utgå från en kvalitativ forskningsmetod där vi genomförde 
semistrukturerade intervjuer med åtta stycken förskollärare. Den teoretiska 
utgångspunkten för studien är Säljös (2011) tolkning av den sociokulturella 
teorin. Resultatet av studien pekade på att förskollärarna såg sitt 
förhållningssätt som nyckeln till barns språkliga utveckling samt att 
förskollärarna redogjorde för tydliga redskap och strategier som kan användas 
för att stimulera språkutvecklingen hos barn. Studiens slutsats visar en 
gemensam syn av ett språkfrämjande arbete där språket alltid ska finnas 
närvarande samt att det går att skapa ett språkfrämjande arbete i alla 
situationer. 
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1 Inledning 

Barn som av olika anledningar har svårigheter med att verbalt uttrycka och förmedla 
sina tankar och känslor blir ofta missförstådda i samspelet med andra barn på 
förskolan. Vi har flera gånger under våra praktikperioder sett hur barn hamnar i 
konflikter eller utanförskap på grund av att de har problem med att kommunicera via 
språket. I takt med att barn utvecklar sitt språk så ökar även deras självständighet i 
att göra sig förstådda samt att deras självförtroende stärks (Sheridan & Gjems, 2017).  
Genom vår utbildning har vi fått kunskap om hur viktigt det är för barns 
identitetsutveckling att kunna kommunicera med andra barn. Eberhart, Forsberg, 
Fäldt, Nilsson, Nolemo och Thunberg (2017) menar att när barn tidigt får hjälp i sin 
kommunikationsutveckling så leder det till mindre problemskapande beteenden. 
Eftersom att grunden för barns språkutveckling sätts i tidig ålder, blir förskolan en 
avgörande plats för barns språkutveckling (Sheridan, Pramling Samuelsson & 
Johansson, 2011).  
 
Språk och kommunikation är mer än bara den verbala kommunikationen, vilket Bjar 
och Liberg (2010) menar då de beskriver att språk och kommunikation kan ske 
genom olika former såsom tal- och skriftspråk, miner, gester, rörelser, bilder, dans, 
musik, tabeller m.m. Vidare beskriver de att det är genom denna kommunikation 
som vi gör oss förstådda, förstår andra och skapar mening. Sheridan och Gjems 
(2017) belyser i sin tur vikten av att barn utvecklar sitt språk för att kunna leka, 
kommunicera och utveckla vänskapsrelationer. Tecken och bildstöd beskriver 
Gerland och Aspeflo (2015) som redskap för att underlätta kommunikationen med 
barn som av någon anledning inte kan uttrycka sig verbalt.  
 
I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) beskrivs det att förskolan är en plats där 
barn ska få stimulans och utmaning i sin språkliga och kommunikativa utveckling. 
Dessutom redogörs det i läroplanen för att barn i förskolan ska få möjlighet att 
utveckla sitt talspråk, ordförråd samt kunna berätta, ställa frågor, argumentera och 
uttrycka sina tankar. Något som i den reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) fått 
ett ännu större utrymme och därmed kommer utgöra en större del i verksamheten. 
Därför har vi som förskollärare ett ansvar att se till att alla barn får rätt 
förutsättningar att utveckla sin språkliga och kommunikativa förmåga i enlighet med 
läroplanens riktlinjer.  
 
Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (2013) beskriver vikten av att utforma en 
både fysisk och social miljö som främjar barns språk, som ska utgå från barnens 
behov och intressen, där material som främjar barns språkutveckling ska finnas 
tillgängligt. I utformandet av en språkutvecklande miljö blir även förskollärarens 
förhållningssätt av stor vikt, då en närvarande och aktiv förskollärare kan utmana 
barnen i deras språkliga utveckling, något som också Sheridan och Gjems (2017) 
bekräftar. Med bakgrund till detta anser vi att språket och barns språkliga utveckling 
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bör utgör en viktig del av förskolans verksamhet. Vi vill därför fördjupa oss i och ta 
reda på hur förskollärare beskriver sitt arbete med att stimulera barns språkliga 
utveckling i förskolan.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka hur några förskollärare beskriver sitt 
arbete med att stimulera barns språkutveckling i förskolan. 
 

• Hur beskriver förskollärarna sitt arbete med att skapa en miljö som främjar 
barnens språkutveckling?  

 
• Vilka redskap och aktiviteter beskriver förskollärarna att de använder för att 

stödja språkutvecklingen hos barn? 

1.1.1 Disposition      

I denna del presenteras studiens struktur. I kapitel två presenteras bakgrunden. Där 
ges förklaringar av centrala begrepp, det teoretiska perspektiv som studien utgår 
ifrån, hur avgränsningen av litteratursökningen skett samt en genomgång av tidigare 
forskning. Tidigare forskning presenteras i fyra huvudrubriker för att underlätta 
läsningen. Dessa fyra huvudrubriker är: Förskollärares förhållningssätt, Fysisk 
miljö, Språkstimulerande aktiviteter och Flerspråkighet. 
 
Studiens metod och forskningsdesign presenteras i studiens tredje del. Här beskrivs 
utförandet av studien och motiveringen till val av metod. Här redogörs även för 
studiens urval och hur urvalet gick till. I denna del beskrivs även proceduren och 
sedan presenteras studiens reliabilitet och validitet samt de etiska riktlinjer som 
beaktats under studiens gång. I den fjärde delen presenteras studiens resultat. I den 
femte delen analyseras resultatet utifrån tidigare forskning och studiens teoretiska 
utgångspunkt. I den sjätte delen diskuteras studiens resultat utifrån syfte och 
forskningsfrågor, samt en diskussion kring studiens metod. Slutligen presenteras 
studiens relevans för förskolläraryrket och förslag på vidare forskning. 
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2 Bakgrund 

Bakgrundsdel kommer inledas med att presentera studiens centrala begrepp som en 
läsare bör känna till för en ökad förståelse. Sedan redogörs för litteratursökningen 
och avgränsningarna för sökningarna.  
 
Här redogörs också för de styrdokument som förskolans uppdrag är baserade på, 
dessa är Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) och Skollagen (SFS 2010:800). 
Sedan presenteras de avhandlingar och vetenskapliga artiklar som studien är baserad 
på. 

2.1 Begrepp 

I denna del kommer vi att redogöra för och beskriva olika begrepp som förekommer i 
studien. Dessa är begrepp som vi ser som viktigt att du som läsare förstår för att 
lättare kunna utveckla en förståelse för studien som helhet.  

2.1.1 Artefakter 

Artefakter kallas de fysiska redskap som människan skapat som ett hjälpmedel, exempelvis 
penna, papper och datorer (Säljö, 2011).  

2.1.2 Redskap 

Redskap kallas de psykologiska redskap som människan använder sig av för att 
kunna kommunicera samt tänka. Dessa kan vara siffersystem, formler och alfabetet 
(Säljö, 2011). 

2.1.3 Mediering 

Mediering är den kunskapserövring och utveckling som sker genom att en människa 
tar hjälp av olika fysiska eller psykologiska redskap (Säljö, 2011). 

2.1.4 Expansivt språk    

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) beskriver ett expansivt språk 
som ett utåtriktat och komplext språk. Genom ett expansivt språk utvidgas och 
berikas språket. Ett expansivt språk innebär även att dagligen benämna saker med 
dess rätta namn istället för att korta ner meningarna med att till exempel säga “den 
där”.    

2.1.5 TAKK  

TAKK står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation och är en 
form av teckenstöd som kan används för att komplettera det verbala språket 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015).   
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2.1.6 Bildstöd 

Bildstöd är bilder som kan användas som redskap för att underlätta 
kommunikationen med barn. Bildstödet kan användas som ett schema för att 
tydliggöra dagen eller som ett stöd för exempelvis uttrycka sina känslor eller viljor 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015).  

2.2 Avgränsningar i litteratursökning  

Vid artikelsökningen har följande databaser använts för att söka i: SwePub, ERIC 
(EBSCOhost), ULRICHSWEB och DiVa.  
 
För att avgränsa sökningen i databaserna så användes peer reviewed-markeringen 
samt avgränsning till artiklar som endast berör barn i förskoleåldern. Dessutom 
söktes det endast på artiklar utgivna från 2001 fram tills nu för att avgränsa antalet 
artiklar. 
 
Vid sökningen användes följande ord och ordkombinationer: “förskola språk”, 
“språkstimulerande miljö”, “språkstimulerande miljöer förskolan”, 
“preschool language development”, “teaching methods” AND “language 
development” 
 
Sökningen gav flera vetenskapliga artiklar och avhandlingar med relevant innehåll 
som sparats ner för att sedan läsas igenom noggrant och välja ut innehåll till studien. 
De vetenskapliga artiklarna och avhandlingarna kompletterades med viss 
studentlitteratur som ansågs vara relevant inom området språk och språkutveckling i 
förskolan.  

2.3 Förskolans styrdokument  

2.3.1 Läroplanen  

Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) redogör för att förskollärarna har i uppgift 
att ge barn möjlighet att utmanas och stimuleras i sin språk- och 
kommunikationsutveckling. Vidare står det i läroplanen att förskolan ska vara en 
social och kulturell miljö som bidrar till att barnen stimuleras till att ta initiativ samt 
bidrar till att utveckla deras sociala såväl som kommunikativa kompetens. Dessutom 
ska förskolan arbeta för att barn ska utveckla en nyfikenhet och en inledande 
förståelse för språk och kommunikation, vidare beskriver läroplanen hur förskolan 
ska erbjuda särskilt stöd till de barn som har behov av det.    
 

“Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 
identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 
språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse 
för den skriftspråkliga världen” (Lpfö, 2016, s. 7).  
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Barn ska i förskolan få möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk genom olika 
estetiska uttrycksformer. De estetiska uttrycksformerna, som sång, dans, bild, drama, 
rytmik, rörelse och musik ska både användas som metod och innehåll för att stötta 
barnen i deras lärande och utveckling.  
 
Leken spelar stor roll för att barn ska utvecklas och lära, och i leken så bearbetar barn 
sina egna upplevelser men också sina känslor och olika erfarenheter. Det är också i 
leken som barn kan lära sig att lösa problem, samarbeta och att kommunicera.  
 

“I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 
kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att 
samarbeta och lösa problem” (Lpfö, 2016, s. 4) 

Barn med andra modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla både 
modersmålet och det svenska språket, vilket också framhävs i Skollagen (SFS 
2010:800). Även i den reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) belyses 
flerspråkighet som där fått ett större utrymme. Läroplanen utrycker att alla barn ska 
få möjlighet att utveckla modersmålet, men också det svenska språket samt att barn 
med behov av det, ska få möjlighet att utvecklas språkligt genom det svenska 
teckenspråket. 

I den reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) läggs även större vikt vid barns 
generella språk och kommunikationsutveckling än innan. Språk, lärande och 
utveckling hänger samman och därför ska barns språkutveckling stimuleras i det 
svenska språket, genom att barns nyfikenhet och lust till att kommunicera tas tillvara 
på. Alla barn ska få samma förutsättningar att utveckla sin kommunikativa förmåga 
och att tänka och lära i olika sammanhang (Skolverket, 2018). 
 
Även högläsning och litterära samtal är något som fått utrymme i den reviderade 
läroplanen (Skolverket, 2018). Det beskrivs på följande sätt:   

”Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt 
språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter” 
(Lpfö18, s.8) 

2.3.2 Skollagen 

Skollagen (SFS 2010:800) 8 kap § 2 beskriver att i förskolan ska barns utveckling och 
lärande stimuleras och förskolan ska vara en plats där barnets behov genomsyrar 
verksamheten så att omsorg, lärande och utveckling går hand i hand. Vidare beskrivs 
det att barn som har ett annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla 
både det svenska språket samt sitt modersmål (8 kap. 10 §). Skollagen beskriver även 
att barn som är i behov av särskilt stöd har rätt till att få de stöd som de är i behov av 
för att utvecklas (8 kap. 9 §).  
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2.4 Barns språkliga utveckling 

Skolverket rapport (2013) beskriver att kommunikation är grundläggande för barnets 
utveckling. Vidare beskrivs det att kommunikation sker på olika plan, och att den ska 
ske på olika sätt. Med detta menas att kommunikationen kan vara både verbal, men 
också ske genom kroppsspråk. Förskolan ligger till stor grund för barns 
språkutveckling, både för barn med ett språk eller flera. Redan som spädbarn så 
börjar människan att kommunicera, detta genom s.k. joller, vilket är ljud som liknas 
vid modersmålet. Genom samspelet med sin omgivning, att vuxna och andra barn 
svarar på barns ”joller”, så utvecklas också barnets språk. Barn använder olika typer 
av språk för att göra sig förstådda, det kan vara ljud, kroppsspråk och verbalt språk. 
Den språkliga utvecklingen hos barn är en lång process som kräver engagemang både 
från barnet själv, och från omgivningen. Språket utvecklas i samspel med andra, och 
barns språkliga utveckling handlar också om hur mycket barn exponeras av språk, 
därför ligger stor vikt vid förskollärare att stötta barn i deras språkliga utveckling. Det 
finns också barn som inte pratar, eller är tysta en period, då är det viktigt att ha andra 
icke-verbala kommunikativa strategier för barnen, så de kan förstå och göra sig 
förstådda.  

Det blir allt vanligare i svenska förskolor att barn har mer än ett språk, dvs att barnen 
är flerspråkiga. Det kan vara så att barnens vårdnadshavare talar annat språk än 
svenska med barnet, och att barnen då blir flerspråkiga. Skolverkets rapport (2013) 
beskriver att det finns en föreställning om att det är lätt för barn att lära sig flera 
språk, och att det bara sker, men det krävs engagemang och kunskap om barns 
språkliga utveckling för att barn ska bli flerspråkiga. Förskollärares förhållningssätt 
blir av stor vikt då barn ska sättas sammanhang där svenska språket används korrekt 
och nyanserat. I förskolans ska barn ges möjlighet att utveckla det svenska språket, 
men även de andra språk som barnet behärskar. Detta är ett gediget arbete som 
kräver planering och engagemang, eftersom att svenska blir andraspråket för barnen. 
Barnen med svenska som andraspråk har inte sämre förutsättningar att lära sig 
svenska, men det är ändå av stor vikt att barnen befinner sig i bra språkliga miljöer. 
Detta gäller dock för alla barn i förskolan. Det är vanligt att vuxna i västvärlden 
använder sig av ett förenklat språk då de talar med barn, för att barnen lättare ska 
förstå. Detta är inte ett sätt som utvecklar barns språk, utan det är istället så att 
vuxna i förskolan bör använda ett utvecklat och nyanserat språk. Om barn är på väg 
att lära sig svenska är det viktigt att förskollärare stöttar barnen i detta och hjälper 
barnen i sin språkliga utveckling. Genom en språklig stimulans, som att sätta ord på 
saker och använd korrekta begrepp, och ta grund i barns erfarenheter och kunskaper 
så stöttas barnen i sin språkliga utveckling.  
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2.5 Alternativ och kompletterande kommunikation 

2.5.1 TAKK 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) beskriver att AKK står för alternativ och 
kompletterande kommunikation. AKK beskrivs som olika redskap och metoder för att 
möjliggöra och underlätta kommunikation. Dessa redskap och metoder kan vara 
bildstöd, TAKK, kroppsrörelser.  
 
Tecken som AKK eller TAKK som det ofta benämns är tecken som används för att 
förtydliga det verbala ordet i kommunikationen. Även Gerland och Aspeflo (2015) 
skriver att tecken och bildstöd med fördel kan användas för att tydliggöra det verbala 
språket i förskolan. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) beskriver vidare att 
TAKK som kompletteras med det verbala språket främjar barns språkutveckling och 
språkförståelse.   
 
Vidare redogör de att behovet av AKK är beroende av vilken/vilka 
funktionsnedsättningar som finns i barngruppen. Gerland och Aspeflo (2015) 
beskriver att även barn utan språkstörningar gynnas av teckenkommunikation och 
TAKK är ett kommunikationsredskap som det kan finnas behov av under tiden 
barnet utvecklar det verbala språket, eller under hela livet (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, 2015). Gerland och Aspeflo (2015) beskriver att det finns en oro 
hos vårdnadshavare att teckenkommunikation kan begränsa ett barns 
språkutveckling, men de beskriver vidare att tecken som stöd inte begränsar barns 
verbala utveckling utan ökar barns kommunikativa förmåga.  

2.5.2 Bildstöd 

Bildstöd är ett redskap som kan användas för att underlätta i kommunikationen. 
Bilder ger ett tydligt visuellt stöd och bidrar till att utveckla kommunikationen och 
språket (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015). Bildstöd kan med fördel 
användas som ett dagsschema eller som underlag för att välja aktivitet (Gerland och 
Aspeflo, 2015; Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015). Eberhart, Forsberg, 
Fäldt, Nilsson, Nolemo och Thunberg (2017) beskriver även att barn kan utveckla en 
större självständighet genom bildstöd då det blir en hjälp att kunna uttrycka sina 
tankar och viljor. För de barn som är i behov av bildstöd beskriver 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) att det är viktigt att alltid ha bildstödet 
till hands. Något som Gerland och Aspeflo (2015) lyfter då de skriver att bildstödet 
exempelvis kan sitta på en nyckelring som alltid finns med.  

2.6 Forskningsbakgrund  

2.6.1 Förskollärarens förhållningssätt  

Förskollärares egna förhållningssätt och roll betonar Sheridan och Gjems (2017) som 
viktig när det gäller att lägga grunden för barns språkutveckling och Norling (2015) 
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beskriver att förskolläraren är en del av lärandemiljön i förskolan och har därmed en 
viktig roll. Detta bekräftas av Norling, Sandberg och Almqvist (2015) som även 
redogör för att förskollärarens roll är väldigt viktig för barns språkliga utveckling. 
Vidare beskriver Norling (2015) att det är av stor vikt att som förskollärare vara 
lyhörd och lyssna till barnen, samt att se barnen för att kunna utmana dem och bidra 
till deras utveckling. Genom att det hela tiden finns en närvarande och aktiv vuxen i 
barnens lek, beskriver förskollärarna i Hagens (2018) studie att det skapar fler 
möjligheter att kunna stimulera och utmana barnen i deras språkliga utveckling.  
 
Detta är något som också bekräftas i en studie gjord av Norling (2015) där det 
framkom att när vuxna var aktiva i leksituationer så gavs det möjligheter att kunna 
utmana barnen i deras expansiva språk. Kultti (2012) beskriver också att om det finns 
en vuxen med i rummet där barnet leker, så kan den vuxna ställa frågor som utmanar 
barnet språkligt, vilket också bekräftas av Norling m.fl. (2015). Att utmana barnen 
språkligt är något som Beauchat, Blamey och Walpole (2009) även redogör för då de 
skriver att barn som får höra och erfara avancerade meningar med ett rikt innehåll 
utvecklar sitt språk. Att vara närvarande och utmana barnen språkligt beskriver å 
andra sidan Norling m.fl. (2015) som en utmaning då de redogör för att tiden inte 
alltid räcker till i förskolan, och vidare beskriver de också att förskollärare ibland 
missar lärandetillfällen på grund av detta.  
 
Svensson (2012) redogör vidare för att ett stort ordförråd hos barn tar tid att 
utveckla, och därför är det av stor vikt att barn får möta ett variationsrikt språk tidigt. 
I en studie gjord av Sheridan och Gjems (2017) framgick vikten att förskollärare 
ständigt benämner saker samt introducerar nya ord och situationer till barnen för att 
utveckla deras språk.  Vikten av förskollärares förhållningssätt i relation till barns 
språkliga utveckling är något som Whorrall och Qabell (2015) även betonar då de 
skriver att barn som kommer från lägre socioekonomisk status kan ha sämre 
språkliga kunskaper, och därför är vårt förhållningssätt av stor vikt då förskolan kan 
bli den plats där dessa barn får möjlighet att utveckla sitt språk genom att rätt 
insatser görs.   
 
Norling m.fl. (2015) visar att om man som förskollärare utgår från barns perspektiv 
och tar hänsyn till deras förutsättningar, så gynnar det barns språkutveckling. Att 
leda samtal och samspel där barnens intresse får stå i fokus är något som även 
Norling (2015) beskriver kan skapa en nyfikenhet hos barnen och menar vidare att 
samtal där förskollärarna väljer att utgå från barnens erfarenheter har visat sig göra 
barnen öppnare för utmanande frågor. Svensson (2012) beskriver i sin tur också 
vikten av att förskollärare kan välja aktiviteter som stimulerar barnens nyfikenhet till 
språket, något som är extra viktigt för de barn som inte självmant och på eget initiativ 
utforskar språket.  
 
Förskollärarna i Hagens (2018) studie beskrev att de ofta delar upp barnen i mindre 
lek- och aktivitetsgrupper då förskollärarna i studien var övertygade om att barns 
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deltagande i leksituationer är avgörande för deras språkutveckling. Indelning av barn 
i mindre grupper beskriver även Kultti (2012) som något som kan vara avgörande för 
en social miljö, då mindre grupper som är gjorda utifrån rådande samspel och 
konstellationer i barngrupperna kan främja lärande och utveckling. Detta kan sättas i 
relation till det som framkom i Norlings (2015) studie, nämligen att flera av 
personalen som deltog i studien upplevde att stora barngrupper ledde till att de ofta 
blev avbrutna i sina dialoger med barnen vilket i sin tur resulterade i att barn och 
vuxna upplevde att det inte var någon idé att inleda längre samtal. Samma studie 
visar att det är just de längre och djupare samtalen med barnen som ger personalen 
möjlighet att bekräfta dem, utmana dem och ställa frågor som bidrar till barns 
begreppsutveckling. Tidsbristen och barngruppens storlek påtalas även av Norling 
m.fl. (2015) då de redogör för att detta kan leda till att inte alla konversationer följs 
upp och därmed inte leder till språkutveckling.  

2.6.2 Fysisk miljö  

Kultti (2012) beskriver att rummet ska organiseras så att det bjuder in till lek samt att 
som förskollärare finnas där, dessa är två faktorer som främjar barns utveckling och 
lärande. När skrivmaterial, bilder och symboler finns tillgängligt i lekaktiviteterna har 
det visat sig att barnen på ett naturligt sätt använde sig av dessa i leken (Norling, 
2015). Detta framgår även i Norling m.fl. (2015) studie där det framgår att barn bör 
ha tillgång till böcker, pennor och papper i leken, då detta leder till ökad läs- och 
skrivförmåga. Brown (2014) beskriver att barn behöver få ett intresse och en 
förståelse för språket och varför det är viktigt att kunna läsa och skriva för att kunna 
utvecklas i sin läs- och skrivutveckling.  

2.6.3 Språkstimulerande aktiviteter 

Svensson (2012) skriver att det är viktigt att barn dagligen får delta i språkaktiviteter 
och att det får möjlighet att leka med språket för att ett intresse och en nyfikenhet ska 
väckas hos barnen. Något som även Norling m.fl. (2015) bekräftar då de beskriver att 
det i förskolan ska vara ett positivt klimat där det också ska finnas olika redskap för 
barn att utvecklas språkligt. Detta genom olika uttrycksformer som rim, sång, 
ramsor, lek, att rita, måla etc. Vidare framgick det i Sheridan och Gjems (2017) studie 
att språkutveckling är något som ska vara lustfyllt för barnen och som med fördel kan 
ske genom leken. Leken är nämligen en viktig del av barns utveckling och lärande, 
och författarna menar att en förutsättning för att barn ska kunna interagera socialt 
och leka med andra barn är just språket. Sandberg och Heden (2011) beskriver att 
leken kan ses som grunden till lärande i förskolan och menar att förskollärare ska se 
på leken som mer än “fri lek” och använda leken som ett verktyg för att främja barns 
lärande och utveckling. 
 
Förskollärarna i Sheridan och Gjems (2017) studie hävdade att alla de situationer i 
förskolan där förskollärarna vistas tillsammans med barnen kan utnyttjas som 
språkutvecklande situationer. Dessa situationer kan vara måltider, blöjbyten, 
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påklädning såväl som leksituationer. Brown (2014) menar vidare att alla barn kan 
utveckla en god grund för läs- och skrivutveckling om de får möjlighet att tidigt delta 
i meningsfulla läs- och skrivaktiviteter. De barn som i förskolan får en god grund i 
skriftspråket har större möjligheter till att vara redo för att lära sig att läsa och skriva 
när de sedan börjar skolan.   

Pedagogisk måltid 

Whorrall och Qabell (2015) beskriver olika strategier för att ta vara på situationer i 
förskolan och språkligt utmana barnen. Genom att exempelvis ta tillvara på 
måltidssituationer och ställa utmanande frågor samt frågor som väcker tankar så 
utvecklas barnens språkliga förmåga. Just måltiden beskriver de som ett tillfälle som, 
om en förskollärare finns med, kan ge upphov till rika konversationer mellan barn till 
barn, och barn till vuxen. Måltiderna är utformade på ett “familjärt” vis, alltså att alla 
sitter kring ett bord, och den utformningen ger goda möjligheter till att ställa frågor 
och samtala kring barns erfarenheter. De beskriver vikten av att sätta ord på saker, 
och ge barnen tid och möjlighet att svara på frågor. Något som även Kultti (2012) 
beskriver då författaren redogör för måltiden som en pedagogisk aktivitet som, om 
den organiseras på rätt sätt, bidrar till barns självständighet och främjar sociala 
samspel i barngruppen. Under måltiden är det av vikt att använda ett nyanserat 
talspråk och bjuda in till samtal. Den pedagogiska måltiden på förskolan ska 
genomsyras av ett klimat som är tillåtande, där barn kan få möjlighet att uttrycka vad 
de vill äta. Författaren beskriver vikten av att ha många alternativ så barnen själva 
kan välja. Som lärare kan man bjuda in till diskussioner om barns olika kost utifrån 
etik, religion eller allergier.  

Musik  

Ehrlin (2012) redogör för att sång- och musikaktiviteter ger barn möjlighet att kunna 
kommunicera med såväl ljud som rörelser om de har en bristande språklig förmåga. 
Att barn kan utveckla sin språkliga och kommunikativa förmåga genom sång är något 
som Kultti (2012) beskriver och författaren skriver att sångsamlingar med ett 
förutbestämt antal sånger, i exempelvis en sångpåse, leder till ökad språklig 
utveckling för barnen. Även Sheridan och Gjems (2017) redogör för att användandet 
av sång och rim påverkar barns språkutveckling positivt då dem skriver att detta 
bidrar till inlärning av nya ord, något som dessutom stärks av Ehrlin (2012) som 
beskriver att sånger och sångtexter kan vara ett redskap för barnen att kunna lära sig 
nya ord och begrepp. Genom upprepning av sångerna så beskriver Ehrlin vidare att 
detta ger barnen möjlighet att befästa dessa nya ord och begrepp för att senare kunna 
använda dessa i det talande språket, således beskrivs musik som ett redskap för barn 
att utforska språket. 

Böcker och högläsning i förskolan 

Kultti (2012) beskriver vikten av att det finns böcker på flera språk för att öka 
språkutvecklingen hos flerspråkiga barn, men att det oftast inte finns på de språk 
som är representerade på förskolan. Läsning sägs idag vara en av de mest 
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rekommenderade strategier i förskolan för att stimulera barns läs- och 
skrivutveckling (Hagen, 2018). I en studie gjord av Hagen (2018) framgick det att de 
barn som under ett års tid vistas i en miljö där läsning ingick i den dagliga 
verksamheten hade utvecklats språkligt, till skillnad från de barn som vistats i en 
miljö där läsning inte ingick i den dagliga verksamheten. Att läsa för barnen är något 
som även Whorrall och Qabell (2015) beskriver leder till språklig utveckling, men de 
beskriver också vikten av att välja vilken litteratur som presenteras i förskolan. 
Vidare beskrivs konkreta aktiviteter som kan utveckla barns verbala språk, som 
ramsor och högläsning. Beauchat, Blamey och Walpole, (2009) beskriver att genom 
att lärare under och efter högläsning öppnar upp för och ger barn möjlighet att 
reflektera kring bokens innehåll stimuleras barns språkliga utveckling. Liknande 
beskriver Svensson (2012) att högläsning i sig inte är språkutvecklande för barnen 
utan menar att det krävs en engagerad lärare som läser sådant som barnen är 
intresserade av samt bjuder in och tillåter barnen att reflektera över bokens innehåll. 
Detta bekräftas av Beauchat m.fl. då de menar att lärare under och efter högläsning 
med fördel kan ställa öppna frågor som tillåter barnen att ge respons på innehållet i 
sagan, då detta kan leda till diskussioner där lärare genom att vara en språklig 
förebild kan utöka barns verbala språk. Svensson (2012) beskriver också att det som 
visats sig vara mycket gynnsamt för barns språkutveckling är att vid högläsning, ta 
hänsyn till barnens kommentarer samt tankar kring bokens bilder och innehåll. 
Studier visar dock att de finns de förskollärare som upplever att det är svårt att få tid 
för läsning och skriftspråksaktiviteter med barnen (Norling, 2015), och trots att 
Hagen (2018) i sin studie visat på fördelarna och vikten av daglig läsning för barns 
språkutveckling framgick det att det endast lästes dagligen i 20 av 71 förskolegrupper.  

2.6.4 Flerspråkighet 

När det gäller utvecklingen av barns andraspråk menar Svensson (2012) att det är 
viktigt att skapa ett tillåtande klimat där alla accepteras, tillåts och vågar prova att 
uttrycka sig för att språket ska utvecklas. Något som Skans (2011) även redogör för då 
författaren skriver att flerspråkiga barn väljer det språk som är socialt accepterat och 
uppmuntras av omgivningen, vilket gör att tillhörigheten blir avgörande för att barn 
med flera språk ska utveckla sitt modersmål. Författaren menar vidare att 
förskollärare genom att låta barn med flera språk vara en tillgång i gruppen samt 
stärka deras identitet kan bidra till en språklig utveckling hos barnen. Skans (2011) 
beskriver i sin forskning att det finns olika situationer som pedagogerna i studien 
använde för att främja barns språk. Pedagogerna i Skans studie använder de olika 
tillfällena under dagen på förskolan för att främja barns språk, och dessa situationer 
kan vara vid måltid, högläsning eller liknande.  

För att barn ska få möjlighet och förutsättningar att utveckla sitt modersmål menar 
Svensson (2011) i sin tur att barnen utöver att vistas i en tillåtande och accepterande 
miljö även ska kunna utforska sitt modersmål genom att det till exempel finns böcker 
att tillgå på de språk som finns representerade på förskolan. Författaren menar 
nämligen att alla barn oavsett språk ska ha samma förutsättningar att kunna utveckla 
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sitt språk.  Vidare beskriver Svensson (2012) att barn som har ett annat modersmål 
än svenska och som därigenom har ett mindre ordförråd vad gäller det svenska 
språket kan ha ett större behov att få prata om de böcker som läses för att få en 
djupare förståelse för innehållet. Något som också bekräftas av Brown (2014) då 
författaren skriver att barn som har ett annat modersmål hemma kan behöva 
ytterligare stöd i sin verbala språkutveckling. Svensson (2011) visar därför på vikten 
av att barn erbjuds en god språkstimulerande miljö i förskolan då det kan vara den 
plats där barn med annat modersmål än svenska, möter det svenska språket för första 
gången. För att utveckla språket hos flerspråkiga barn redogör Ljunggren (2016) i sin 
tur även för att ett gott samarbete mellan föräldern och förskolan kan vara 
avgörande. Anne Kultti (2012) har i sin forskning skrivit om flerspråkiga barns 
möjligheter till delaktighet i förskolan, och vilka aktiviteter i förskolan som erbjuds 
för att göra de flerspråkiga barnen mer delaktiga. Det som framkom i studien var 
bland annat hur sångstunden bidrar till alla barns delaktighet, men att det främjar 
barn med flera språk. Genom att t.ex. applådera efter sångerna, så blir det en 
gemenskap även om inte alla barn var med och sjöng. I Skans (2011) studie så 
beskrivs det att pedagogerna använder sig av att dela upp barnen i mindre 
sammanhang för att skapa språkfrämjande situationer för flerspråkiga barn, detta 
skapar delaktighet och möjlighet att utmana varje barn. Vidare så beskriver Kultti 
(2012) att förskolläraren i studien ställer frågor som inkluderar alla barn, genom att 
fokus hamnar på sången, och att rutiner skapar gemenskap och glädje.  

2.6 Teoretiskt perspektiv  

Vi kommer i denna studie att utgå från Säljös (2011) tolkning av Vygotskijs 
sociokulturella perspektiv när vi analyserar och diskuterar vårt resultat. Säljö 
beskriver genom Vygotskij att människor lär och erövrar kunskap genom sociala 
samspel och interaktion med andra människor. 
 
Säljö (2011) beskriver utifrån det sociokulturella perspektivet hur språk och 
kommunikation anses vara nyckeln till lärande och utveckling. Säljö beskriver genom 
Vygotskij att människan redan som litet barn kommunicerar genom bland annat 
kroppskontakt och ögonkontakt. Denna kommunikation övergår sedan till en 
kommunikation där språket utgör en avgörande roll i människans sätt att komma i 
kontakt med sin omgivning och få sociokulturella erfarenheter. Vidare beskrivs det i 
Säljö (2011) att språket är ett viktigt psykologiskt redskap som ger människor 
möjlighet att sätta sig in andras perspektiv. Dessutom ses språket som ett redskap för 
kommunikationen som sker både inom människor (tänkandet) och mellan 
människor (yttre kommunikation).  
 
Kända begrepp inom den sociokulturella teorin är artefakter och redskap. Säljö 
(2011) beskriver artefakter som de fysiska redskap som människan skapat som 
hjälpmedel. Inom kategorin artefakter kan vi räkna in mycket av det vi har runt 
omkring oss, som till exempel penna, papper, mätinstrument och dator. Säljö (2011) 
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beskriver utifrån Vygotskij att det utöver de fysiska redskapen även finns 
psykologiska redskap. Inom psykologiska redskap kan vårt siffersystem, formler och 
alfabetet räknas in. Dessa är redskap som Vygotskij menade att människan behöver 
för att kunna kommunicera och tänka. Även mediering beskriver Säljö (2011) som ett 
känt begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Utifrån Säljös tolkning av 
Vygotskij är mediering den utveckling och kunskapserövring som sker när en 
människa tar hjälp av fysiska eller psykologiska redskap.   
 
Enligt Säljö (2011) ansåg Vygotskij att lärande inom det sociokulturella perspektivet 
inte sker i utvecklingszoner baserade på mognad och ålder. Lärande och utveckling 
anses istället som något som sker i sociala samspel med andra. Detta leder oss till 
ännu ett känt begrepp inom det sociokulturella perspektivet, nämligen den proximala 
utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen är den närmast möjliga zonen för 
utveckling, där människan alltid befinner sig. Vi kan uppnå nästa utvecklingszon med 
hjälp av artefakter (redskap) eller med hjälp av andra människor. Om människor får 
rätt hjälp har vi möjlighet att alltid fortsätta utvecklas. Barn kan få hjälp av andra 
barn eller vuxna för att nå sin närmaste möjliga utvecklingszon.  
 
Även lek och fantasi är två viktiga begrepp inom den sociokulturella teorin och 
Vygotskij (1995) beskriver barns lek och fantasi som en viktig del i människans 
utveckling, och genom leken så bearbetar barnen sina upplevelser och erfarenheter.  
 
Vygotskijs sociokulturella teori som vi redogjort för ovan, har kommit att utgöra 
grunden för studiens analys. Begreppen proximala utvecklingszonen, 
redskap/artefakter, mediering och sociala samspel är begrepp som studiens resultat 
har analyserats emot.    
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3 Metod  

3.1 Forskningsdesign  

Bryman (2011) beskriver att en kvalitativ forskningsmetod synliggör just 
informanternas egna uppfattningar om ämnet. Datainsamlingen till studien skedde 
därför genom en kvalitativ forskningsmetod där informanternas egna uppfattningar 
om sitt språkfrämjande arbete blev synligt. Vi använde oss av semistrukturerade 
intervjuer utifrån Bryman (2011), där åtta stycken verksamma förskollärare 
intervjuades. Semistrukturerade intervjuer innebär att vi på förhand har förberett 
intervjufrågor som berör ämnet men att det under intervjun finns utrymme för 
följdfrågor. Detta då Bryman (2011) beskriver att följdfrågor ger intervjuaren 
möjlighet att följa den riktning som informanternas svar tar. Vi utformade 
intervjufrågorna utifrån våra egna erfarenheter, samt utifrån forskning om språk och 
förskolans styrdokument. Intervjufrågorna som togs fram ansåg vi vara relevanta för 
att få svar på studiens syfte. Intervjufrågorna var öppna vilket gav informanterna 
möjlighet att med sina egna ord beskriva sina tankar och erfarenheter (Bryman, 
2011). Intervjuerna var sedan grunden för sammanställningen av studiens resultat. 
Under intervjuerna använde vi oss av ljudinspelning för att vi båda skulle kunna ta 
del av alla intervjuer och kunna transkribera dessa. Bryman (2011) skriver även att 
inspelning av intervjuer ger en möjlighet till att i efterhand kunna lyssna på intervjun 
flera gånger och att det därmed underlättar för en noggrann analys av intervjusvaren.  

3.2 Urval  

Vi valde att i studien endast utgå ifrån intervjuer med utbildade förskollärare, då 
förskollärarna enligt läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) är den personal som i 
verksamheten har det pedagogiska ansvaret för att barn stimuleras samt utmanas i 
sin språkliga utveckling. Förskollärarna som ingick i studien bestod av varierande 
åldrar, kön och antal verksamma år. Detta var inget medvetet val utan förskollärarna 
som ingick i studien var de förskollärare som fanns tillgängliga på respektive 
förskola. Även åldrarna på barnen som förskollärarna arbetade med varierade. När 
det gäller urvalet av förskolor där intervjuerna av förskollärarna skett valde vi att utgå 
från ett som Bryman (2011) beskriver det, bekvämlighetsurval och valde därför 
förskolor utifrån befintliga kontakter.  

3.3 Genomförande 

Vi inledde studien med att utforma ett missivbrev där vi beskrev studiens syfte och 
hur insamlingen av data skulle ske. Sedan formulerade vi intervjufrågor utifrån 
studiens syfte och frågeställningar. Därefter kontaktade vi förskolecheferna för 
respektive förskola där intervjuerna skulle ske. I samband med detta skickade vi ut en 
förfrågan om medverkan i form av vårt missivbrev. Efter godkännande bokade vi in 
datum, tid och plats för intervjuerna. Innan intervjuerna genomfördes på respektive 
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förskola genomförde vi en pilotintervju med en förskollärare som inte ingår i studien. 
Detta gjorde vi då Bryman (2011) menar att en pilotintervju kan användas för att höja 
kvaliteten på studien. Genom att göra en pilotintervju så kunde vi säkerställa att 
frågorna uppfattades på rätt sätt och var lätta att förstå. På grund av studiens 
tidsaspekt valde vi att utföra intervjuerna på var sitt håll. Samtliga intervjuer ägde 
rum i personalrummet/kontoret på respektive förskola. Vi valde att genomföra 
intervjuerna i dessa rum då vi ville sitta i en lugn miljö där inte barn eller 
verksamheten kunde vara ett störningsmoment. Alla intervjuer valde vi efter 
godkännande av förskollärarna att spela in för att under intervjun kunna fokusera på 
att lyssna och ställa passande följdfrågor samt för att vi i efterhand skulle kunna 
lyssna på intervjuerna flera gånger. Intervjuerna tog mellan 20–25 minuter. 

3.4 Analysmetod  

Efter att alla intervjuer genomförts lyssnade vi igenom inspelningarna och 
transkriberade hela materialet. Totalt blev transkriberingen av alla intervjuer 24 
sidor. Det transkriberade materialet läste vi igenom och utifrån studiens syfte och 
frågeställningar valde vi ut relevant data. Tillsammans lyssnade vi på intervjuerna 
flera gånger för att kunna kategorisera svaren. Vi använde oss av en tematisk 
analysmetod utifrån Bryman (2011) vilket innebar att vi presenterade svaren i teman 
vi ansåg som relevant utifrån syfte och frågeställningar. Vi delade in svaren i teman 
istället för att presentera varje fråga för sig då detta skulle bli alltför omfattande att ta 
del av samt att många av svaren gick in i varandra. De teman vi valt att presentera är 
följande: Förskollärarnas förhållningssätt till barns språkutveckling och 
Språkstimulerande redskap, aktiviteter och strategier. Vi analyserade sedan dessa 
teman utifrån vårt valda teoretiska perspektiv samt utifrån forskningsbakgrunden.  

3.5 Studiens tillförlitlighet  

För att en forskningsstudies tillförlitlighet ska kunna säkerställas menar Bryman 
(2011) att det är viktigt att utgå från trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet samt 
konfirmering. Bryman (2011) beskriver trovärdigheten som hur den visar på 
trovärdigheten i studiens resultat. Vi valde att i denna studie intervjua förskollärare 
som är verksamma i förskolan vilket gör att de har kunskap om barns 
språkutveckling samt om hur ett arbete utifrån förskolans läroplan ska ske. Eftersom 
syftet var att ta reda på förskollärares egna erfarenheter om ämnet har vi tagit 
studiens trovärdighet i beaktande (Bryman, 2011). Genom att vi har redogjort för 
processens alla delar på ett transparent sätt samt att vi gemensamt arbetat fram 
studiens syfte, frågeställningar och intervjufrågor samt gått igenom och analyserat 
resultatet tillsammans har vi tagit hänsyn till pålitligheten utifrån Bryman (2011). 
Bryman (2011) beskriver överförbarhet som hur pass överförbara studiens resultat är 
i en annan miljö eller sammanhang. Studien kan ses som relevant för 
yrkesverksamma i förskolan. Dock är informanterna i studien få, detta medför att 
resultatet ej kan ses som ett generellt resultat. Bryman (2011) beskriver vikten av 
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objektiviteten i forskning, och att den innebär att författaren på ett objektivt sätt 
utformat och utfört studien. Som läsare ska det vara tydligt att författaren inte vinklat 
studien. För att säkerställa studiens konfirmering har vi analyserat resultatet på ett 
objektivt sätt. Vi har inte lagt någon värdering i eller försökt att påverka studiens 
resultat.  

3.6 Forskningsetik 

När vi samlat in data till studien har vi utgått ifrån de etiska riktlinjer som 
Vetenskapsrådet (2017) redogör för. Alla förskollärare som deltagit i vår studie har 
blivit informerade om syftet med studien och vad deras deltagande innebär, vi har 
därmed tagit informationskravet i beaktande. Förskollärarna har sedan godkänt sitt 
deltagande genom samtyckeskravet och blivit informerade om att de när som helst 
kan avbryta sitt deltagande. Genom konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har 
alla förskollärare dessutom blivit informerade om att deras identitet inte kommer 
spridas av oss samt att datainsamlingen endast kommer användas till studiens syfte 
och därmed kommer ingen utomstående ha tillgång eller insyn i datainsamlingen. 
Under hela studiens gång har vi utgått från de etiska riktlinjer vi redogjort för, detta 
gäller i metod, resultat, analys och diskussion.  
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4 Resultat 

4.1 Förskollärarnas förhållningssätt till barns språkutveckling 

Alla förskollärare nämnde under intervjuerna att de anser att förhållningssättet har 
stor betydelse för barns språkutveckling. När det gäller förhållningssättet framkom 
vikten av att vara en god språklig förebild. Förskollärarna beskriver att en god 
språklig förebild är att använda ett expansivt och rikt språk.  
Förskollärare E sa följande:  
 

Är man inte den som är den här språkliga förebilden och använder rätt begrepp 
och beskriver det man gör så får inte barnen med sig lika mycket 

 
Förskollärare D beskriver sitt förhållningssätt på följande vis: 
 

Och att man inte förenklar språket bara för att man tänker att de inte förstår 
utan att man, att de behöver höra det rika språket för att lära sig det. 

 
Många berättar även att de tror att det är av stor betydelse att hela tiden benämna 
och sätta ord på saker i samtalet med barnen. I intervjuerna framgick det att de flesta 
förskollärare anser att de har ett ansvar att genom ett verbalt språk hela tiden 
benämna eller på ett beskrivande sätt ge uttryck för sina känslor eller vad de gör. Med 
detta menar förskollärarna att de hjälper barnen att sätta ord på tankar och känslor, 
men inte att tala åt barnen eller över deras huvuden. Förskollärare B beskriver detta 
på följande sätt:  
 

Så det har stor betydelse att man sätter ord på saker och, ju mer barnen hör, 
nya ord och ja desto mer lär de sig.  

 
Vidare beskriver förskollärare A arbetet med ett expansivt språk:  
 

Vi jobbar också med att sätta ord på det vi gör, och på det barnen gör, att hela 
tiden ha en kommunikation och ett språk, men att då inte prata över barnens 
huvud, eller prata åt barnen, vilket också är viktigt. 

 
Många beskriver betydelsen av att vara närvarande i alla aktiviteter för att kunna 
utmana barnen språkligt. Vidare belyser flera av förskollärarna vikten av att vara 
närvarande i fria leken såväl som styrda aktiviteter. Några förskollärare lyfter vikten 
av att ställa öppna frågor samt följdfrågor i samtalen med barnen för att på så sätt 
utmana barnen i deras språkliga utveckling, förskollärare H beskriver detta på 
följande sätt:   
  

Att man sätter ord på det man gör, man är nyfiken och ställer öppna frågor, 
man pratar, ja men man ställer följdfrågor.  
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Förskollärare A redogör för ett språkstimulerande arbete på följande vis: 
 

Just att jag ställer öppna frågor och har en kommunikation, Både barn till barn, 
att du är nyfiken och tänker att ”du kanske kan hjälpa den” eller “hur tänker du 
kring den. 

 
I resultatet framgick det att samtliga förskollärare anser sig ha rätt kunskaper att 
kunna bedriva ett språkfrämjande arbete i förskolan men samtidigt beskriver alla att 
det alltid går att få vidare kompetensutveckling. Att vara närvarande i alla situationer 
med barnen för att kunna utmana dem språkligt och ställa utmanande frågor 
framgick av flera av förskollärarna som svårt då tidsbrist och barngruppernas 
storlekar beskrevs som en utmaning för just detta.   

4.2 Språkstimulerande redskap, aktiviteter och strategier  

4.2.1 TAKK och bildstöd 

Under de allra flesta intervjuer framkom det att förskollärarna använder tecken som 
stöd/TAKK som ett redskap för att främja barns språkutveckling. Flera beskriver att 
de använder tecken som stöd/TAKK som ett komplement till det verbala språket. 
Vidare beskriver flera att de upplever att det ökar den språkliga förståelsen hos 
barnen. Den förskollärare som inte använder sig av tecken som stöd/TAKK i 
dagsläget beskriver ändå en ambition och vilja att börja använda detta i 
verksamheten då denna också beskriver vikten av att använda tecken som 
stöd/TAKK. Flera beskriver hur tecken som stöd/TAKK alltid ska vara med i de 
vardagliga situationerna i förskolan. TAKK-tecken på baksidan av bildstödskort 
förekom även hos några förskollärare. Förskollärarna förklarar att ett arbete med 
TAKK gynnar alla barns språkutveckling och att det bidrar till ett rikare språk. 
Förskollärare A beskriver sitt arbete med TAKK på följande sätt: 
 

Men annars jobbar vi med TAKK, med det är inte för att vi haft något barn med 
hörselnedsättning, eller språkstörning, utan för att det gynnar 
språkutvecklingen överlag.  

 
När det gäller redskap framkom det i många av intervjuerna att bildstöd är något som 
också används för att främja barns språkutveckling. Bildstödet används på olika sätt, 
men gemensamt är att det används för att komplettera och/eller stödja 
kommunikationen med barnen. Vissa av förskollärarna beskriver att de har en 
nyckelring med olika bildstöd, som alltid finns med i de vardagliga situationerna på 
förskolan, som toalettbesök, handtvätt, måltid etc. Dessa typer av bildstöd finns 
också uppsatta på väggarna i hall, toalett etc. för att förtydliga rutinsituationer, 
beskriver flera av förskollärarna. De beskriver att detta underlättar förståelsen för de 
barn som förstår bild lättare än tecken eller verbalt språk. Förskollärare A beskriver 
följande: 
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Nu har vi använt bildstöd med TAKK-tecken på baksidan för att vi känner att vi 
behöver förstärka för vissa barn i gruppen. 

 
Vidare beskriver förskollärare D sitt arbete med bildstöd: 

 
Bildstödet sitter ju på väggen eller som såhär i nyckelringen som vi tar fram. 
Och då tar vi ju fram dem till de barn som behöver eller när man bara känner 
att man vill använda dem. 

 
Flera av förskollärarna beskriver att de gör ett schema av bildstöd som används under 
dagen för att förtydliga vad som ska ske under dagen, detta gör de för att ibland 
upplever de att det verbala språket inte alltid räcker till. De använder bilder på 
leksakerna som finns i verksamheten för att tydliggöra vart varje sak ska vara, också 
vilken färg som ska vara på vilken plats, beskriver en av förskollärarna. En 
förskollärare (förskollärare F) beskriver användandet av bildstöd på följande sätt:  
 

Sen jobbar vi också med bildstöd, och det är både för att synliggöra dagen för 
barnen men bildstödet kan vi använda tex också, 6-åringarna får vara med i 
sina utvecklingssamtal då har vi använt bildstöd så att dom ska kunna hålla i 
samtalet.  

4.2.2 Böcker och högläsning 

Böcker och högläsning var ett annat redskap som alla förskollärare beskrev att de 
använder för att stimulera barnens språkutveckling. Tillgänglighet var ett begrepp 
som framkom under flera av intervjuerna. Det är av stor vikt att böckerna ska finnas 
tillgängliga i verksamheten, beskriver flera av förskollärarna. Så här beskrev 
förskollärare D: 
 

Böcker har vi ju en vila, en läsvila, där böckerna används. Men sen har vi ju 
alltid böckerna framme, så när ett barn vill läsa så gör vi det. 

 
Att det ska finnas böcker på olika språk, beskriver en annan förskollärare under 
intervjun som en viktig del. En annan förskollärare (förskollärare A) beskriver att det 
finns en tanke bakom vilka böcker som finns, att de exempelvis rimmar:   
 

Leker med ord, läser vissa sorters böcker. Lägger fram och lånar vissa böcker 
som har ett syfte till exempel rim och ramsor.  

 
Förskollärare G beskriver vikten av att det ska finnas böcker tillgängliga på 
avdelningen, och att dessa ska ha ett tydligt syfte och att böckerna ska vara anpassade 
för barnen. Förskollärare G beskriver följande: 

Där tänker jag att både barn och vuxna behöver hjälp med vår lärmiljö att 
kunna vara i olika kategorier eller att vi kan använda böcker, och den är nog 
också anpassad utifrån på ett ungefär där vi tänker att barnen vi jobbar med 
befinner sig. Just för att den ska vara tillgänglig för de barn som vi tänker ska 
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utveckla sitt språk. Att vi behöver inga ungdomsböcker på förskolan utan här 
har vi böcker som är intressanta för barnen och med anpassat antal ord.  

4.2.3 Uppdelning av barn i mindre grupper 

För att kunna stimulera barnens språk i olika aktiviteter beskriver flera av 
förskollärarna att de delar upp barnen i mindre grupper, genom att dela upp barnen 
så kan förskollärarna vara mer närvarande i leken, och de kan då språkligt utmana 
barnen. Under intervjuerna framkom det att en naturlig uppdelning i mindre grupper 
är under måltiderna, och att måltiderna är tillfällen som är språkstimulerande av den 
anledningen att barngruppen är uppdelad. En av förskollärarna beskriver att de har 
fasta grupper för barnen, och att detta leder till trygghet, men också till att barnen lär 
sig att kommunicera med varandra bättre. En av förskollärarna (förskollärare A) 
beskriver hur de arbetar med barns språkutveckling så här: 
 

Dels miljön, och dels att vi sätter barnen i mindre sammanhang, det märker vi, 
för då får vi vara nära och vara där barnen är, för att kunna slippa göra 
feltolkningar.  

 
Förskollärare G beskriver sitt arbete med att dela upp barnen i mindre grupper på 
följande vis: 
 

Vi jobbar ju mycket med att dela barnen i mindre grupper. Det gäller i alla 
situationer, vid måltiderna, i arbetet med projekt, vid rutinsituationer som 
påklädning och toalettbesök och det här att det inte är för många barn på 
samma plats utan att man oftast kan vara, ja men mellan 2–7 barn. Och det tror 
jag är en jättebra förutsättning för att kunna utveckla språket.  

 
Vidare beskriver en av förskollärarna (förskollärare C) om att skapa mindre 
sammanhang i förskolan: 
 

Att få tid och ro alltså små sammanhang för alla barn törs ju kanske inte säga, 
verbalisera, säga rakt ut när det är mycket stimuli och barn och mycket, när det 
blir högljutt, då blir ju en del barn så att de säger inte så mycket.  

4.2.4 Estetiska uttrycksformer 

Sång, musik och ramsor beskrevs av flera förskollärare som ett sätt att stimulera 
barnens språkliga utveckling. Några beskrev sången som ett språk, ett sätt för barnen 
att kommunicera. Sångsamling är något som flera beskriver som ett upprepande 
tillfälle för språkutveckling. En av förskollärarna (förskollärare F) beskrev sången 
som ett sätt för barnen att lära sig nya ord: 
 

Och vi sjunger ju jättemycket också. Att det är sånger, för många barn lär sig ju 
orden först i sången, och sen kanske det är långt senare dom lär sig ordens 
innebörd, betydelse.  
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Arbetet med estetiska uttrycksformer beskriver förskollärare E på följande vis: 
 

Eller ja det är väl sång, musik och ramsor, sånt som vi kör i samling kan man 
även köra på Ipaden, för det är ju också för språkutvecklingen. 
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5 Analys 

I det här kapitlet presenteras en analys utifrån studiens resultat. Det är en analys av 
studiens resultat utifrån den teoretiska utgångspunkten och forskningsbakgrunden. 
Analysen presenteras under rubrikerna: Förskollärares förhållningssätt till barns 
språkutveckling och Språkstimulerande redskap, aktiviteter och strategier.  

5.1 Förskollärares förhållningssätt till barns språkutveckling 

5.1.1 Expansivt språk och närvarande förskollärare  

I resultatet framgick det att förskollärarna i studien upplever att deras 
förhållningssätt har stor påverkan på barns språkliga utveckling. Förskollärarna 
benämner hur viktigt det är med deras egna språk och att vara en språklig förebild. 
Något som lyfts i läroplanen är att förskollärare ska ge barn möjlighet att utmanas i 
sin språkliga utveckling (Skolverket, 2016). Detta stämmer överens med vad Norling 
(2015) kommer fram till i sin studie och även Beauchat, Blamey och Walpole (2009) 
påtalar betydelsen av att när barn får höra och ta del av ett avancerat språk med ett 
rikt innehåll så utvecklas deras språk. Att benämna och använda ett rikt språk i 
förskolan beskrivs även som något förskollärarna i studien ansågs stimulera barns 
språkutveckling, vidare framgår det i resultatet att använda sig av öppna frågor samt 
följdfrågor i interaktion och samspel med barnen verkar språkutvecklande. Detta 
bekräftas av Norling, Sandberg och Almqvist (2015) som menar att en förskollärare 
som ständigt konverserar med barnen och ställer frågor bidrar till att utveckla 
barnens språk.  
 
Att vara en närvarande förskollärare som finns med och utmanar barnen språkligt är 
något som i resultatet beskrevs som en viktig del i barns språkliga utveckling. Utifrån 
Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen är stöd från en vuxen (eller ett 
annat barn) avgörande för att kunna ta sig till nästa utvecklingszon (Säljö, 2011). Att 
närvarande vuxna bidrar till att gynna barnens språkliga utveckling redogör Hagen 
(2018) för då författaren skriver att en vuxen som är närvarande i barnens lek kan 
utmana och stimulera barnen språkligt, precis som förskollärarna i vår studie 
beskriver.  

5.2 Språkstimulerande redskap, aktiviteter och strategier   

5.2.1 TAKK och bildstöd 

Av intervjuerna framgick det att flera förskollärare använder olika redskap för att 
stimulera barns språkutveckling samt underlätta kommunikationen med barnen, 
vilket Gerland och Aspeflo (2015) samt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) 
beskriver som positivt för barns språkutveckling och något som gynnar 
kommunikationen. Några av redskapen som förskollärarna i studien beskrev att de 
använder är tecken som stöd/TAKK, bildstöd, böcker och högläsning. Inom det 
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sociokulturella perspektivet beskrivs redskap som de hjälpmedel som människan 
skapat för att underlätta i vardagen samt för att kunna kommunicera och tänka 
(Säljö, 2011). I relation till det sociokulturella perspektivet kan TAKK och bildstöd ses 
som redskap som förskollärarna i studien använder för att underlätta i 
kommunikationen med barnen. Förskollärarnas användande av bildstöd och TAKK 
som ett redskap för att utveckla barns språk samt underlätta kommunikationen med 
barnen kan också tolkas som mediering vilket beskrivs inom det sociokulturella 
perspektivet. När förskollärarna eller barnen använder TAKK och/eller bildstöd som 
ett komplement till den verbala kommunikationen bidrar dessa redskap till att 
barnen får stöd i sin utveckling och kan erövra kunskap inom olika områden, vilket 
då kan tolkas som att mediering har skett. Mediering beskrivs nämligen som den 
utveckling och kunskapserövring som sker genom olika redskap (Säljö, 2011).  
 
Förskollärarna i studien beskriver att de använder bildstöd för att tydliggöra dagen 
för barnen. En av förskollärarna beskrev dessutom att bildstödet används som ett 
stöd under utvecklingssamtalen där barnen själva fått vara med och med hjälp av 
bildstödet fått hålla i utvecklingssamtalet. Eberhart, Forsberg, Fäldt, Nilsson, Nolemo 
& Thunberg (2017) menar att bildstöd kan bidra till att barn utvecklar sin självkänsla 
då det underlättar kommunikationen och barnen kan då ge uttryck för sina tankar 
och erfarenheter, därför kan bildstöd ses som ett användbart verktyg i förskolan. 
Vidare framgick det i resultatet att dessa redskap används dels för att stimulera barns 
språkutveckling men också för att det kan finnas särskilda behov i barngruppen, och 
förskolans läroplan, samt Skollagen beskriver att förskolan ska erbjuda särskilt stöd 
till de barn där det finns ett behov av det (Skolverket, 2016; SFS 2010:800, 8 kap. 9 
§).   

5.2.2 Böcker och högläsning 

Flera förskollärare beskriver vikten av böckers tillgänglighet och högläsning för att 
utveckla barns språk i förskolan. De beskriver att det ska finnas rätt sorts litteratur 
för barnen, och att högläsning ska vara en del av verksamheten, något som stöds av 
Whorrall och Qabell (2015) som beskriver att barns språkliga utveckling främjas då 
förskollärare läser för barnen. Detta stärks även i Hagens (2018) studie där 
författaren beskriver att barn som under ett års tid vistas i en miljö där högläsning är 
en del av vardagen, främjas i sin språkliga utveckling. Visserligen beskriver vissa av 
förskollärarna i studien att högläsningen används som en språkfrämjande aktivitet, 
men de beskriver inte hur de gör detta, och Svensson (2012) beskriver att högläsning 
blir språkfrämjande först när förskollärare ställer följdfrågor och tillsammans med 
barnen reflekterar kring bokens innehåll.  

5.2.3 Flerspråkighet 

Brown (2014) menar att barn med ett annat modersmål än, i det här fallet svenska, 
kan behöva ytterligare stöd i sin språkutveckling och att barn ska känna att deras 
modersmål är en tillgång i barngruppen, vilket också bekräftas av Svensson (2012). 
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Förskollärarna i studien lyfter dock inte direkt ett aktivt arbete med flerspråkighet. 
Både läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) och Skollagen (SFS 2010:800) 
beskriver att barn som har ett annat modersmål än svenska ska ge möjlighet att 
kunna utveckla båda dessa språk. Dock framkommer det i resultatet att böcker finns 
på de olika språk som representeras i förskolan, vilket också Svensson (2012) 
beskriver som viktigt, men att det också krävs ett aktivt arbete med flerspråkighet och 
att böckerna läses tillsammans med barnen, detta framkom dock inte i resultatet.  

5.2.4 Uppdelning av barn i mindre grupper 

I resultatet framgick det att uppdelning av barnen i mindre barngrupper är en vanlig 
arbetsmetod för att främja språkutveckling. Utifrån Vygotskijs sociokulturella teori så 
lär och erövrar barn kunskap i sociala samspel och interaktioner, och att dela upp 
barngruppen i mindre sammanhang skapar då en möjlighet till detta (Säljö, 2011). 
Förskollärarnas beskrivningar om uppdelningen av barn i mindre grupper kan även 
sättas i relation till Kulttis (2012) redogörelser av att barns språkutveckling gynnas av 
detta då mindre grupper skapar möjligheter till samspel och språkande, vilket också 
stärks i Skans (2011) forskning. 
 
Vårt resultat visade dock att tidsbrist och barngruppernas storlek sågs som ett hinder 
för att kunna bedriva det språkfrämjande arbete som förskollärarna anser sig ha 
kompetens för att göra. Just tidsbristen är en faktor som Norling m.fl. (2015) menar 
kan hindra förskollärare att hitta de “rätta tillfällena” att kunna utmana barnen i 
deras språkliga utveckling. Vad gäller barngruppernas storlek beskriver Norling 
(2015) även att stora barngrupper kan leda till att dialoger mellan vuxna och barn 
avbryts och att det leder till att samspel och kommunikation mellan barn och vuxna 
påverkas negativt.   

5.2.5 Måltidssituationen 

Whorrall och Qabell (2015) beskriver måltidssituationerna som ett bra tillfälle där 
förskolläraren, genom att sätta ord på saker, ställa utmanande frågor och ge barnen 
tid att svara, kan utveckla deras språk. Just måltiderna var något som förskollärarna i 
studien redogjorde för som en språkstimulerande aktivitet. Förskollärarna beskrev 
hur måltiderna ger upphov för en naturlig uppdelning av barnen i mindre grupper 
vilket de beskrev som gynnsamt för barnens språkutveckling. Detta redogör i sin tur 
även Kultti (2012) för då författaren skriver att måltiderna är en situation som 
främjar barns sociala samspel och att förskollärarna under måltiden bör bjuda in 
barnen till samtal samt använda ett nyanserat språk som stimulerar den språkliga 
utvecklingen. 

5.2.6 Estetiska uttrycksformer 

Förskollärarna i vår studie beskrev sång och musik som något de använder sig av för 
att utveckla barnens språk, vilket bekräftas av Ehrlin (2012) samt Sheridan och 
Gjems (2017) som redogör för att sång och musik kan användas som ett redskap för 
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att stimulera barn språkutveckling. Rim och ramsor beskriver en förskollärare i vår 
studie som en uttrycksform som utvecklar barnens språk. Vidare beskrev en annan av 
förskollärarna även att sång och musik är sätt för barnen att kunna kommunicera på 
andra plan. Detta beskrivs också i förskolans läroplan, där det står att förskolan ska 
ge barn möjlighet att genom olika uttrycksformer som sång, dans, musik m.m. 
utveckla sitt tal- och skriftspråk (Skolverket, 2016). Vidare beskriver också Ehrlin 
(2012) vikten av upprepning med samma sånger för att stärka de olika orden och 
texterna som används, det är något som i resultatet beskrivs av flera förskollärare då 
de arbetar med musik och sång genom sångsamlingar. 

5.2.7 Leken  

Skolverket (2016) redogör för att leken har en stor betydelse när det gäller barns 
utveckling och lärande, genom leken får barn möjlighet att kommunicera, samarbeta 
och lösa problem. Även Sandberg och Heden (2011) bekräftar att leken kan §bidra till 
att barn utvecklas och utifrån det sociokulturella perspektivet så är leken en stor del 
av barns utveckling, då barn lär och utvecklas i leken samt i det sociala samspelet 
(Vygotskij, 1995; Säljö, 2011). Trots att mycket pekar på vikten av leken och det 
lustfyllda lärandet så framkommer inte detta direkt i resultatet. 
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6 Diskussion  

I denna del presenteras avslutningsvis en diskussionsdel som innefattar 
resultatdiskussion, metoddiskussion, slutsats, studiens relevans för förskolläraryrket 
samt förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Resultatdiskussion  

Studiens syfte har varit att ta reda på hur några förskollärare beskriver sitt arbete 
med ett språkstimulerande arbete i förskolan. Utifrån vår gemensamma analys av 
resultatet i förhållande till vår teoretiska bakgrund samt det sociokulturella 
perspektivet (Säljö, 2011) har vi kunnat urskilja och se likheter och olikheter i hur 
förskollärare arbetar för en språkstimulerande förskola. 

6.1.1 Den proximala utvecklingszonen 

I resultatet har det framkommit att förskollärarna beskriver sitt egna förhållningssätt 
som en stor och viktig del när det gäller arbetet med barns språkutveckling. De 
beskriver att det i förhållningssättet blir viktigt att vara närvarande samt vara en 
språklig förebild som använder ett rikt språk. Att vara en förebild som är närvarande 
och stöttande bekräftas genom det sociokulturella perspektivet och den proximala 
utvecklingszonen, där barnet med stöttning av en person med mer kunskap kan ta sig 
från den utvecklingszon barnet befinner sig i till nästa möjliga utvecklingszon (Säljö, 
2011). För att kunna skapa en miljö där barn ges möjlighet att utvecklas och utmanas 
likt den proximala utvecklingszonen, anser vi att den uppdelningen av barnen i 
mindre grupper som förskollärarna i studien beskriver kan främja detta, något som 
även bekräftas av Kultti (2012) och Hagen (2018).  

6.1.2 Lärande i samspel med varandra 

Uppdelning av barn i mindre grupper kan utifrån det sociokulturella perspektivet ses 
som positivt, då barn lär i samspel med varandra och att mindre grupper möjliggör 
för förskollärare att vara närvarande och utmana barnen. Vi menar att detta också 
skapar möjligheter för barnen att språkligt utmana varandra då mindre grupper ger 
ökade möjligheter för samspel och kommunikation (Säljö, 2011). I vår mening kan 
uppdelningen av barn i mindre grupper också vara avgörande för att kunna stimulera 
barnens språkliga utveckling då många av förskollärarna i vår studie beskrev hur 
stora barngrupper samt den rådande tidsbristen ses som ett hinder för att bedriva ett 
språkfrämjande arbete vilket liknas med det som framgick i Norlings (2015) studie, 
där förskollärarna hade liknande upplevelser av barngruppernas storlek och 
tidsbristen. Resultatet som pekar på upplevelser av tidsbrist och för stora 
barngrupper hos förskollärarna anser vi vara synd då de å andra sidan redogör för att 
de anser sig ha goda kunskaper att bedriva ett språkfrämjande arbete i förskolan. Det 
kan tolkas som att förskollärarna har kompetens att bedriva ett språkfrämjande 
arbete men att den inte kan utövas till sin fulla potential.     
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6.1.3 Redskap och artefakter 

I vårt resultat så framgick det att förskollärarna använder redskap, artefakter och 
aktiviteter för att arbeta språkutvecklande i förskolan. De redskap, artefakter och 
aktiviteter som var mest förekommande i studien var tecken som stöd/TAKK, 
bildstöd, böcker, högläsning, musik och sång. Att använda tecken som stöd är något 
som kan förankras i den reviderade läroplanen (Skolverket, 2018), där det står att 
barn i behov av det ska få möjlighet att kommunicera genom det svenska 
teckenspråket. Något vi utifrån resultatet kunde utläsa var att samtliga förskollärare 
lyfte fördelarna med TAKK och bildstöd för att utveckla barns språk samt att de 
använde TAKK som ett redskap för att utveckla barnens språk. Detta är något som 
kan ses som positivt utifrån Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) då 
rapporten redogör för att användandet av TAKK bidrar till att stimulera barns 
språkutveckling samt språkförståelse. Således blir högläsning, bildstöd och böcker 
etc. utifrån det sociokulturella perspektivet artefakter som förskollärarna och barnen 
använder som ett hjälpmedel för att utvecklas språkligt (Säljö, 2011). Användandet av 
TAKK och bildstöd bidrar även till att skapa en inkluderande miljö där alla barn 
oavsett förutsättningar får möjlighet att kunna kommunicera och få vara en del av ett 
socialt samspel, något som i relation till det sociokulturella perspektivet även blir 
viktigt för barnens språkliga utveckling då Vygotskij beskriver att människor lär och 
erövrar kunskap i interaktioner och samspel med andra människor (Säljö, 2011), 
vilket också framgår i skolverkets rapport (2013) som beskriver vikten av en god 
språklig närmiljö, då barn lär i samspel med andra och genom sociala interaktioner.  
 
Vi tolkar utifrån det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2011) att böcker även kan ses 
som ett redskap som förskollärarna använder för att stimulera barnens språkliga 
utveckling. Detta är nämligen något som förskollärna själva redogör för då de 
beskriver att de använder både böcker och högläsning i syfte att främja barns språk. 
Just böcker och högläsningen är något som den reviderande läroplanen lägger vikt 
vid då det ska vara en del av undervisningen i förskolan (Skolverket, 2018). 
Förskollärarna i studien beskriver att böcker finns tillgängliga i verksamheten samt 
att högläsning ingår i den dagliga verksamheten. Något som vi ser som positivt då 
bland annat Norling, Sandberg och Almqvist (2015) påvisar vikten av att ha böcker 
tillgängligt i verksamheten. Vi anser att miljön är av stor betydelse för barns 
utveckling och lärande, således blir det av stor vikt att böcker och annat material som 
stimulerar språkutveckling finns tillgängligt i verksamheten. Något som också 
synliggjordes under vår analys var att få av förskollärarna redogjorde för att det fanns 
ett specifikt syfte med böckernas innehåll samt att det inte framkom att det ställde 
frågor under högläsningen i syfte att utmana barnen språkligt. Då Svensson (2012), i 
stöd av Beauchat, Blamey och Walpole (2009) redogör för att högläsning först blir 
språkstimulerande när barnen genom utmanande frågor bjuds in till att reflektera 
kring bokens innehåll blir förskollärarnas användande av högläsning ett 
språkstimulerande redskap först när detta genomförs. Med detta som utgångspunkt 
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så kan det vara så att högläsningen i sig kan bli mer språkstimulerande om 
förskollärarna diskuterar och reflekterar kring bokens innehåll. 
 
Då läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) lyfter estetiska uttrycksformer, så som 
sång, dans och musik, som redskap för barn att få uttrycka sig så kan det i relation till 
vårt resultat, tolkas som att förskollärarna i studien har en medvetenhet om hur olika 
estetiska uttrycksformer kan användas för att främja barns språkutveckling. 
Förskollärarna i studien redogör nämligen för att de använder sång, dans och musik 
som ett redskap för att främja barnens språkutveckling, något som bekräftas av 
Sheridan och Gjems (2017) då de beskriver hur bland annat sång och musik bidrar till 
barnens språkliga utveckling.  
 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan alla dessa redskap som vi redogjort för, 
nämligen, TAKK, bildstöd, böcker, högläsning och estetiska uttrycksformer, ses som 
ett hjälpmedel som används för att ett lärande och en utveckling ska ske hos barnen. 
Genom dessa olika redskap kan det utifrån det sociokulturella perspektivet tolkas 
som att en mediering sker och barnen i dessa fall utvecklas språkligt (Säljö, 2011).    

6.1.4 Språket som nyckeln till kommunikation  

Enligt det sociokulturella perspektivet är språket nyckeln till att kunna förstå och 
kommunicera med sin omvärld (Säljö, 2011). Därför ser vi vikten av att barn med ett 
annat modersmål, än i det här fallet svenska, får möjlighet att utveckla såväl sitt 
modersmål som det svenska språket för att få samma förutsättningar till 
kommunikation som de andra barnen. Vi ställer oss därför frågande till det faktum 
att endast två förskollärare av de åtta som ingick i studien lyfte arbete med 
flerspråkighet i förskolan. Speciellt då flerspråkighet har fått ett större utrymme i den 
reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) som träder i kraft i juli 2019, i den står det 
att barn som har ett annat modersmål ska få möjlighet att utveckla sitt modersmål så 
väl som det svenska språket. Utifrån erfarenheter och de kunskaper vi fått till oss 
genom forskningsbakgrunden är detta något vi trodde skulle få ett större utrymme i 
studien. Vi ställer oss frågan vad detta kan bero på? Kan detta bero på att 
förskollärarna inte arbetar annorlunda med de flerspråkiga barnens språkutveckling? 
Detta kan i så fall ses som problematiskt då Brown (2014) beskriver att barn som har 
ett annat modersmål än det som talas på förskolan kan behöva få möjlighet till ett 
extra stöd i sin språkliga utveckling, och förskolans läroplan beskriver att barn ska 
ges möjlighet att utveckla såväl det svenska språket, som modersmålet (Skolverket, 
2016). Kan avsaknaden av förskollärarnas beskrivningar kring arbete med 
flerspråkighet istället bero på hur vi formulerat studiens intervjufrågor? Kanske 
nämner få förskollärare arbetet med flerspråkighet då vi inte riktat in frågorna mot 
detta ämne? Några av förskollärarna lyfter visserligen att det finns böcker med ett 
andra språk på förskolan, men de redogör å andra sidan inte för hur de arbetar med 
att integrera de flerspråkiga barnens modersmål i verksamheten. Svensson (2011) 
beskriver vikten av att barns modersmål ska ges utrymme i förskolan och vad kan det 
då leda till i förlängningen om inte barns modersmål ges rätt utrymme?   
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6.2 Metoddiskussion 

Vi har i vår studie utgått ifrån en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade 
intervjuer som grund för att ta reda på hur förskollärare arbetar för att stimulera 
barns språkutveckling (Bryman, 2011). Då vi ville ta reda på förskollärares egna 
uppfattningar om ämnet så möjliggjorde en kvalitativ studie detta då Bryman (2011) 
beskriver att då denna undersökningsmetod synliggör informanternas egna 
uppfattningar. Det är viktigt att komma ihåg att en kvalitativ forskningsmetod gav oss 
färre svar än om vi valt att göra en kvantitativ forskningsmetod med utskick av 
enkäter, i denna studie har endast åtta förskollärares uppfattningar kring ämnet 
belysts, men utifrån vårt syfte och våra frågeställningar har vi kommit fram till att 
denna metod var passande för studiens syfte.  
 
Det som hade ökat studiens trovärdighet hade varit att lägga till observationer för att 
se hur förskollärarna praktiserar arbetet som de beskriver i intervjuerna, utifrån 
studiens tidsram, syfte och frågeställningar så ansåg vi att en kvalitativ metod med 
semistrukturerade intervjuer räckte. Då vi valde att intervjua förskollärare från fyra 
olika förskolor, och med olika åldrar i barngrupperna, samt olika inriktningar på 
förskolorna så har det gett oss ett bredare resultat som representerar förskolans 
mångfald än om vi hade gjort samtliga intervjuer på samma förskola.  
 
Vi var inte båda närvarande under våra intervjutillfällen, då vi på grund av studiens 
tidsaspekt ville effektivisera arbetet. Detta kan ha påverkat då vi inte båda kunde ta 
del av exempelvis informantens kroppsspråk. Hade vi båda närvarat under 
intervjuerna hade vi också båda kunnat ställa följdfrågor om vi ansåg att vi behövde 
fördjupade svar av informanten. Dock lyssnade vi tillsammans på intervjuerna och 
gjorde transkriberingen tillsammans, och vi återgav intervjuerna för varandra på ett 
objektivt sätt.  
 
Utifrån Brymans (2011) redogörelser om studiens tillförlitlighet gjorde vi ett 
medvetet val att inte på förhand ge informanterna möjlighet att ta del av 
intervjufrågorna då vi ville att svaren skulle komma spontant och att informanterna 
inte skulle få möjlighet att tänka ut ett “bra svar”. I efterhand tänker vi dock att det 
kunde varit bra att de fått ta del av frågorna då flera av informanterna uttryckte en 
viss svårighet att konkret besvara alla frågor. 
 
Precis som vi lyfte i diskussionen nämnde förskollärarna som medverkade i studien 
inte speciellt mycket om hur de arbetar med att stimulera språket hos de barn som är 
flerspråkiga. Inte heller framkom det under intervjuerna hur leken kan ses som en 
språkstimulerande aktivitet. Detta är något vi funderat mycket kring då både lek och 
flerspråkighet har en stor del i barns språkliga utveckling. Vi har ställt oss frågande 
kring om våra frågor kan ha påverkat detta resultat och kom då fram till att vi faktiskt 
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inte ställer några frågor som riktar fokus mot just detta. Så med facit i hand ser vi 
kritiskt på att våra frågor faktiskt påverkat det faktum att både lekens och 
flerspråkighetens avsaknad i resultatet.            
 
Under analysen och resultatet har vi försökt vara neutrala i vårt synsätt, då vi vet att 
förkunskaper och åsikter annars kan påverka studiens resultat. Vi har under studiens 
gång vart objektiva, men också hela tiden kritiska mot våra egna tankar och åsikter.  

6.3 Slutsats 

Studiens slutsats pekar på en stor likhet i hur förskollärarna i studien beskriver sitt 
arbete med att stimulera barns språkutveckling. I beskrivningarna av hur 
förskollärarna arbetar för att skapa en miljö som främjar barnens språkutveckling 
framkommer en gemensam upplevelse av sitt egna förhållningssätt i relation till 
barns språkliga utveckling. Vidare pekar studien på att förskollärarna arbetar för att 
vara en språklig förebild genom att använda sig av ett expansivt språk samt att 
ständigt benämna och sätt ord på saker. Resultatet visar vikten av att förskollärarna 
är närvarande och språkligt utmanar barnen. 
 
Studien påvisar strategier i hur förskollärarna arbetar för att skapa en 
språkfrämjande miljö i förskolan, och det fanns stora likheter i dessa strategier. 
Tecken som stöd, bildstöd, böcker och högläsning var de redskap som alla 
förskollärarna som medverkade i studien beskrev att de använder för att stimulera 
barns språkutveckling. Detta beskrevs i studien som något som alltid finns med i 
förskolans verksamheter. Resultatet visade att förskollärarna i alla situationer, som 
samling, måltider, påklädning etc., försöker skapa språkstimulerande 
lärandetillfällen. 
 
Studiens resultat påvisar vidare att alla medverkande förskollärare upplever sig ha 
god kompetens att bedriva ett språkstimulerande arbete, men att det alltid finns 
utrymme för ökad kompetensutveckling. Utifrån vårt resultat kunde vi identifiera att 
barngruppernas storlek och tidsbristen i förskolan kan vara ett hinder för 
förskollärarna att bedriva den språkliga undervisningen som de ha kompetens för.  

6.4 Relevans för förskolläraryrket  

I denna studie lyfter vi några förskollärares uppfattningar om sitt arbete med att 
stimulera barns språkutveckling i förskolan, detta är relevant för förskolläraryrket då 
Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) beskriver att förskollärare ska ge barn 
möjlighet att utmanas och stimuleras i sin språk- och kommunikationsutveckling.    
Därför är det relevant att ta reda på hur förskollärarna själva uppfattar sitt arbete 
med just detta.   
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6.5 Förslag till fortsatt forskning  

Genom denna studie har vi tagit reda på hur förskollärare själva uppfattar sitt arbete 
med att stimulera barns språkliga utveckling i förskolan. Detta har lett till att nya 
tankar väckts om förskollärarnas egna uppfattningar kring arbetet med barns 
språkutveckling motsvarar arbetet i praktiken. Därför anser vi att det skulle vara 
intressant att göra observationer för att synliggör hur arbetet med barns 
språkutveckling fungerar i praktiken.  
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Bilaga 1 – Missivbrev 

Information om en kvalitativ undersökning om hur förskollärare arbetar för en 
språkfrämjande miljö i förskolan.  
 
Hej! 
Vi heter Julia Sand och Julia Suares. Vi läser termin 7 på förskollärarprogrammet på 
Mälardalens högskola i Västerås. Vi skall nu skriva vårt examensarbete som kommer 
handla om hur förskollärare arbetar för en språkfrämjande miljö.     
Därför undrar vi om vi får intervjua Dig. Intervjun kommer att bestå av 16 frågor och 
beräknas ta ca 30-60 min. Om du ger ditt samtycke kommer intervjun att spelas in 
för att ge oss möjlighet att lyssna igenom varje intervju flera gånger. Ingen annan än 
vi kommer få tillgång till inspelningen. Studien kommer slutligen att publiceras i 
databasen Diva.  
 
Vid deltagande har vi tagit Vetenskapsrådets etiska riktlinjer i beaktande, detta 
innebär att du själv väljer ditt deltagande och att du när som helst kan avbryta ditt 
deltagande. Din identitet och i vilken kommun eller förskola du arbetar kommer att 
förbli konfidentiellt. Endast din utbildning samt verksamma år som förskollärare kan 
komma att redovisas i forskningsstudien. All datainsamling samt ljudupptag kommer 
efter det att studien är publicerad att raderas och inte användas vidare.  
Vid frågor och funderingar kontakta gärna oss. 
 
Tack för din medverkan! 
 
Kontaktinformation 
 
Student: Julia Suares                                             
Tel: 076-252 73 46                                                       
E-mail: Jss15002@student.mdh.se 
    
Student: Julia Sand 
Tel: 076-202 65 14 
E-mail: Jsd15003@student.mdh.se 
 
Handledare: Karin Franzén  
Västerås 2018-11-16 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor  
 

1.     Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
 
2.    Vilken ålder är det på barnen du arbetar med?  
 
3.    Hur stor är barngruppen du arbetar i? 
 
4.    Vad är en språkfrämjande miljö för dig?  
 
5.    Hur arbetar ni med att främja barnens språkutveckling? 
 
6.    Vad använder ni för verktyg i arbetet med att stimulera barns språkutveckling?  
 
7.     Hur får ni in det här verktygen och redskapen i den pedagogiska verksamheten? 
 
8.    Vilken betydelse anser du att ditt eget förhållningssätt har för att främja barnens  

språkutveckling? 
 
9.    I vilka aktiviteter eller situationer tänker ni att barn får störst möjlighet att utveckla 

sitt språk? 
 
10.  Vad anser du är viktigast i arbetet med att skapa en språkfrämjande miljö? 
 
11.  Vilka utmaningar ser du när det gäller barnens språkutveckling? 
 
12.  Hur arbetar ni för att utveckla en miljö som främjar barns språkutveckling?  
 
13.  Vilken språkutvecklande undervisning bedriver ni? 
 
14.  Vad är den största utmaningen i ett språkfrämjande arbete?  
 
15.  Anser du att det finns stora skillnader i barnens språkliga utveckling?  
 
16.  Känner du att du har tillräckligt med kompetens för att kunna arbeta 

språkfrämjande i förskolan? 
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