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Syfte med studien var att undersöka förskollärares erfarenheter kring möjligheter och 

utmaningar i arbetet med barns språkutveckling på både mångkulturella och icke 

mångkulturella förskolor. För att få in material till studien utfördes åtta kvalitativa 

intervjuer med verksamma förskollärare. Ramfaktorteorin så som den har utvecklats 

av Roar Pettersen (2008) ligger till grund för studien och den förklarar olika ramar 

och handlingsutrymmen som förskolans verksamhet har. Dessa ramar och 

handlingsutrymmen utgör både hinder och möjligheter för förskollärarna att utföra 

ett arbete enligt läroplanens riktlinjer. Ramfaktorteorin kopplades samman med de 

utmaningar och möjligheter som beskrevs i förskollärarnas utsagor. Utmaningarna 

som ofta uppstod i arbetet var de stora barngrupperna, barn med annat modersmål, 

ekonomiska resurser samt tidsbrist. Trots olika hinder beskrev förskollärarna olika 

idéer med reflexivitet och kreativitet som kan utveckla handlingsutrymmet. Dock 

finns det en gräns för hur mycket de kan göra själva och upplever att den gränsen 

påverkas av att den absoluta ramen blir allt mindre. 

_____________________________________________________ 
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1 Inledning  

 

Enligt Läroplanen för förskolan (2016) ska förskolan vara en plats där barn 

stimuleras och utmanas i sin utveckling och sitt lärande. Förskollärare ska ansvara 

för att barns behov tillgodoses och att de behandlas likvärdigt. Förskolan ska även 

väcka barns intresse och nyfikenhet för den verbala och skriftliga världen då språk 

och lärande hänger samman. Samarbetet mellan personal och föräldrar gynnar barns 

möjligheter till att utvecklas efter deras förutsättningar. Därmed ska förskolan sträva 

efter att varje enskilt barn utvecklar sin förmåga till att kommunicera och skapa i 

form av olika uttrycksformer som sång, dans, musik och bild. Enligt 

Utbildningsdepartementet (2010) ska dessutom barn med annat modersmål ges 

möjlighet till att utveckla både det svenska språket och sitt eget modersmål. De här 

formuleringarna i läroplanen och hos Utbildningsdepartementet har gett oss intresse 

att undersöka vilka möjligheter och hinder som idag finns i arbetet med barns 

språkutveckling.  

 

I Sverige idag kan numera barns förutsättningar för språkutveckling se olika ut 

beroende på var och i vilken familj de växer upp. Barn växer upp i olika språkliga 

miljöer med antingen ett eller flera språk, och vissa har ett språk hemma som 

överensstämmer med förskolans, andra inte. Förskolans roll har därmed blivit 

alltmer viktig i att bemöta och möta barn i deras olika språk och språkutveckling 

(Bjar och Liberg 2010). Det är en mänsklig rättighet att barn både får använda sitt 

modersmål och lära sig det språk som används i samhället som de lever i. I och med 

det ska förskollärarna försöka lägga grunden för flerspråkighet för att barn själva ska 

få välja vilket språk de vill använda sig av i framtiden (Ladberg, 2003). Norling 

(2015) menar dessutom att språket som verbala och kroppsliga uttryck blir ett 

verktyg i kommunikationen mellan barn, kamrater och personal, vilket hon förklarat: 

“beroende på personalens förhållningssätt till barns kommunikativa och språkliga 

processer kan dessa tillfällen antingen passera helt oreflekterat eller vara 

utvecklingsfrämjande för barnen i den vardagliga verksamheten” (s.13). Enligt Lpfö16 

är det förskollärarnas ansvar att barn i sin språk- och kommunikationsutveckling 

stimuleras och utmanas. Förskollärare ska ge barn möjlighet till att erövra nya 

kunskaper, färdigheter och erfarenheter. Vi vill därför med denna studie fördjupa 

kunskapen hos förskollärare om de möjligheter och utmaningar som finns i arbetet 

med barns språkutveckling.  

   1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares erfarenheter kring möjligheter och 

utmaningar i arbetet med barns språkutveckling på både mångkulturella och icke 

mångkulturella förskolor. 

 

• Hur beskriver förskollärare att de arbetar med barns språkutveckling? 
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• Vilka utmaningar beskriver förskollärare att de ställs inför i sitt dagliga arbete 

med barns språkutveckling?  

• Vilka möjligheter beskriver förskollärare att de ställs inför i sitt dagliga arbete 

med barns språkutveckling? 

1.2  Disposition 
Under rubriken disposition ges en beskrivning av studiens upplägg. 

 

Inledningsvis presenteras avsnittet Teori och tidigare forskning. Under rubriken 

tidigare forskning ges först en beskrivning av hur vi gått tillväga när vi sökt efter 

relevanta artiklar. Artiklarna redovisas sedan i form av tre underrubriker; metoder 

för språkutveckling, mångspråkiga barn, möjligheter och utmaningar. Under 

rubriken teoretiskt perspektiv förklarar vi ramfaktorteorin som ligger till grund för 

studien. Därefter presenteras metod med underrubrikerna; forskningsdesign, urval, 

procedur, trovärdighet och tillförlitlighet, dataanalys och etiska överväganden. 

Vidare presenteras avsnittet resultat där våra tolkningar av förskollärarnas utsagor 

beskrivs under rubrikerna; språkets betydelse, metoder för språkutveckling, 

utmaningar och möjligheter. Sedan följer resultatanalys. Tillsammans med tidigare 

forskning och det teoretiska perspektivet analyserar vi resultatet utifrån våra 

forskningsfrågor. Avslutningsvis presenteras avsnittet resultatdiskussion. Där 

diskuterar vi främst de utmaningar och möjligheter som beskrivs i resultatet kopplat 

till ramfaktorteorin. Avsnittet behandlar även rubrikerna; metoddiskussion, slutsats 

och förslag till fortsatta studier. 

2 Tidigare forskning och teori  
I avsnittet Teori och tidigare forskning presenteras två rubriker; 1. Tidigare 

forskning, 2. Teoretiskt perspektiv  

2.1 Tidigare forskning 
Vår studie är baserad på både engelska och svenska artiklar, en avhandling och annan 

relevant litteratur. Forskningen vi använt till vår studie sökte vi på databaserna ERIC 

och SWEPUB. Vi använde databasen ERIC för att hitta engelska artiklar med hjälp av 

sökorden; “language develop*” och “teacher attitudes” och på databasen SWEPUB 

använde vi sökorden“språkutveckl* AND förskol*”. På grund av tidsbrist behövde vi 

sätta oss in i studien omgående och har därför gjort sökningar i DIVA och tagit del av 

andras examensarbeten och försökt hitta exemplariska studier inom det valda ämnet. 

 

Nedan presenteras underrubrikerna; 1. Metod för språkutveckling, 2. Mångspråkiga 

barn. 3. Utmaningar och möjligheter. 

 

2.4.1 Metoder för språkutveckling  

Sin Goh, Yamauchi, Ratliffe (2012) utförde en studie med förskolebarn i åldrarna 2-5 

år och såg att barn redan i tidig ålder lär sig av gester i kombination med ord. Utifrån 

studien kom författarna fram till att mellan förskollärare och barn bör det ske både 
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verbal och icke verbal kommunikation eftersom språkutvecklingen och 

tankeförmågan är viktig att barn, särskilt de yngre barnen. Likaså i en delstudie av 

Norling (2015) där förskolepersonalens förhållningssätt undersöks gentemot den 

sociala språkmiljön i förskolan kom författaren fram till att både det verbala och 

kroppsliga språket är ett hjälpmedel i kommunikationen mellan barn och deras 

omgivning. Barn tar till sig kunskap och erfarenheter i både förskolans miljö och i 

hemmets eller annan miljö. Personalen har därför en viktig roll i barns sociala 

språkmiljö. Norling (2015) kom även fram till att personalen bör erbjudas 

regelbunden kompetensutveckling för att sträva mot ett gemensamt förhållningssätt 

som läroplanen råder till, där barns lärande och delaktighet uttrycks. Vidare redogör 

Weigel, Lowman och Martin (2007) för om hur barn förvärvar språk och hur de 

utvecklar talande och lyssnande kompetenser innan de börjat skolan. Deras studie 

har utförts i samverkan mellan hemmet och förskolan för att se skillnader på hur 

förskollärarna respektive föräldrarna talar med barn och vilka effekter det kan ha i att 

främja barns språk. Författarna kom fram till att barns språkförmågor fullbordas i 

samspel med andra och inte minst har föräldrarna en stor roll i barns språkliga 

utvecklingsprocess. Weigel m.fl. (2007) menar dessutom att det är till fördel om 

förskollärarna erbjuder olika lärtillfällen som innehåller språk såsom bokläsning, 

sånger och diskussioner. I och med dessa lärtillfällen ges barn möjlighet att höra 

språk i olika sammanhang och deras ordförråd expanderar. Den mest effektiva 

metoden menar författarna är att engagera barn i böcker och ta med dem till 

biblioteket. 

 

Fortsättningsvis kom även Sin Goh, m.fl. (2012) fram till att en liten gruppdiskussion 

mellan förskollärare och barn skapar större förståelse för språk eftersom 

förkunskaper och erfarenheter integreras med ny information. Författarna menar 

dessutom att gruppdiskussioner är till fördel för förskollärarna att få syn på sitt egna 

förhållningssätt i sin undervisning, vilket författarna menar att förskollärarna kan 

göra med hjälp av frågor enligt följande; “what is new, is that it’s never been defined, 

and it’s never been put into a way for teachers to evaluate themselves”( Sin Goh, 

Yamauchi, Ratliffe, 2012 s.309). Slutligen menar Weigel, m.fl. (2007) att barns 

språkkunskaper stärks när föräldrarna tillhandahåller dem med exempelvis böcker 

för att ge barnet insikt i språkets betydelse. Även om föräldrarna spelar en viktig roll i 

deras barns liv är inte förskollärarna oviktiga för barns uttrycksfulla språk.  

 

2.4.2 Mångspråkiga barn 
Larsen och Breinholt (2010) beskriver att de utfört en studie om utvärderingsarbete 

med syfte att tydliggöra hur kunskap om tvåspråkighet stärker personalens 

möjligheter att skilja på specifika språksvårigheter som barn kan ha. Det framgår att 

personalen inte anser att barn är “försenade” i språket bara för de talar ett språk 

hemma och ett annat på förskolan. I och med det har Larsen och Breinholt (2010) 

kommit fram till att det är av stor vikt att förskollärare observerar och tar hänsyn till 

det enskilda barnets modersmål och andra samlade kommunikativa resurser, innan 

de tillkallar en talpedagog. I en studie av Svensson (2012) framgår vikten av att 
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förskollärare bör uppmuntra och tolka alla olika kommunikationssätt barn har, och 

inte bara det verbala. Förskollärare kan inte begära att barn som inte har svenska 

som förstaspråk ska hinna utveckla ett ordförråd i samma takt som de barn som har 

svenska som förstaspråk. I och med det kom författaren fram till att det är viktigt att 

förskolan skapar möjligheter för varje individ till att utveckla alla sina språk och att 

förskollärarna är medvetna i sitt arbetssätt och visar respekt för alla språkkunskaper 

barn har. Vidare anser Svensson (2012) dock att flerspråkighet både är en för- och 

nackdel. Författaren påpekar att de flesta barn med annat modersmål bor i 

socioekonomiskt utsatta områden och då ökar riskfaktorn för de barnen att inte 

pratar majoritetsspråket. Däremot menar Larsen och Breinholt (2010) att det även 

kan finnas andra faktorer som avgör om barn inte vill uttrycka sig i förskolan eller i 

hemmet på det språk som är aktuellt i samhället. En faktor kan exempelvis vara 

statusförhållande mellan det ena eller det andra språket. Vidare menar även 

Svensson (2012) att förskollärare ska ansvara för att varje barn bemöts utifrån det 

språk de talar och att deras modersmål ska värdesättas. Författaren menar att det är 

lika värdefullt som det svenska språket. Larsen och Breinholt (2010) kom även fram 

till att en språklig utvärdering bör ingripa barnets möjligheter att lära sig språk. Utan 

vetskap är det omöjligt att avgöra om barnet har specifika svårigheter 

 

2.4.3 Utmaningar och möjligheter  

Pramling Samulesson, Williams och Sheridan (2015) har utfört en studie om 

problematiken med barngruppsstorlekar. Den syftar till att problematisera hur 

förskollärare tänker kring möjligheter och hinder med stöd från läroplanen. 

Författarna beskriver att storleken på barngruppen har en avgörande roll, framförallt 

för de yngre barnen och för de barn som är i behov av särskilt stöd. Enligt Pramling 

Samuelsson m.fl. (2015) är det därför en tydlig fördel att ha en mindre barngrupp 

med en förskollärare än en stor barngrupp med flera förskollärare. Det gör att 

förskolläraren lättare kan kommunicera med den mindre barngruppen, samt att 

förskolläraren genom att föra en dialog under en längre tid med varje barn kan 

utveckla meningsfulla och nära relationer. Vidare beskriver författarna andra 

svårigheter som stora barngrupper medför, exempelvis att alla inte kan ta plats, få 

tillgång till material eller vara med på alla aktiviteter. Enligt författarna är det även 

tydligt att när barngrupper ökar i storlek är risken stor att förskollärarna prioriterar 

rutinmässiga situationer och att det blir svårare att få en bild av vad som händer i 

gruppen samt att relationerna i samspelet minskar. Därmed har Pramling 

Samuelsson (2015) kommit fram till att det är mer givande att dela in barnen i 

mindre grupper vilket gör det möjligt att arbeta med läroplanens olika målområden.  

 

Detta resultat stöds även av Weigel, Lowman och Martin (2007) studie. Som 

konsekvens av det framhåller de vikten av att förskollärarens språkkunskaper är stora 

när det kommer till barns språkutveckling, då det kan leda till att barns förmågor i 

samspel med andra stärks. Det kan även bidra till att barns ordförråd stärks om 

förskollärarna använder ord på deras kunskapsnivå. Norling (2015) framhåller 

dessutom att personalens förhållningssätt till barns språk och språkutveckling kan 
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vara avgörande för hur ett barn blir bemött, uppfattat och bekräftat i dess språkliga 

processer. Även om personalen på förskolan är lyhörd kan det dock enligt Norling 

(2015) uppstå hinder om de inte ser barn som kompetenta. Det gör att fokus ofta 

hamnar på personalen och vilka förutsättningar de har istället för att fokus ligger på 

barns enskilda språkutveckling. Å andra sidan beskriver författaren att det är av stor 

vikt att personalen tar vara på det vardagliga som sker i förskolan för att utmana och 

bekräfta barns meningsskapande.  

2.3 Teoretisk perspektiv 
Inledningsvis valde vi det sociokulturella perspektivet till vår studie då vi uppfattade 

det som en relevant teori för att förstå barns språkutveckling. Men utifrån både den 

tidigare forskningen och förskollärarnas egna utsagor tolkade vi det som att 

ramfaktorteorin var mer väsentlig här. Anledningen till att vi valt ramfaktorteorin är 

för att vi uppfattade att den, så som den vidareutvecklas av bland andra Pettersen 

(2008), gav ett bra teoretiskt verktyg att förstå det som förskolepersonalen beskrev 

som utmaningar och möjligheter i arbetet med barns språkutveckling, vilket även är 

den fråga som är i huvudsakligt fokus i den här studien.  

 

Under följande rubrik presenteras ramfaktorteorin som ligger till grund för den här 

studien samt en förklaring av de inre- och yttre ramarna som är centrala begrepp.  

 

2.3.2 Ramfaktorteorin 

I samband med de stora skolreformerna i Sverige infördes och formulerades 

ramfaktorteorin. För att skapa ett likvärdigt skolsystem behövdes en lång tradition 

brytas och föreställningsvärlden behövde förändras om människors förmågor till 

undervisning, lärande och kunskap (Lundgren, 1999). Det behövdes en teori för att 

förstå sambandet mellan undervisningsresultat och själva processen av undervisning. 

Teorin om ramfaktorer innehåller framförallt de hinder som skolan har i utformandet 

av undervisning (Lindblad, Linde och Naeslund, 1999). “Man kan på ett sätt säga att 

ramfaktorteorin knöt samman den yttre och den inre logiken i undervisningen på den 

yttre logikens villkor”(Lindblad, Linde och Naeslund, 1999, s.101). Lundgren (1999) 

menar att ramarna och undervisningen hade som utgångspunkt att ge alla elever 

samma möjligheter och val. Ramfaktorteorin grundas på en tanke om att ramar 

antingen ger möjligheter eller inte ger möjligheter, att de ger rum för en process. 

Dock måste ramarna anpassas om det finns tydliga mål för en process för att göra den 

utvecklingen möjlig. De mål som finns i de nya läroplanerna och kursplanerna är mer 

inriktade på kunskap, begrepp och sammanhang som verktyg för lärande än själva 

materialet än tidigare. Därför ställs det andra krav på lärarens profession (Lundgren, 

1999). En som har vidareutvecklat ramfaktorteorin och anpassat den mer till dagens 

situation och även det faktum att ramarna inte längre ses som lika rigida är den 

danske forskaren Roar Pettersen.  

 

Enligt Pettersen (2008) kan ramfaktorerna delas in i olika kategorier;  

1. Personramar: personalens förhållningssätt, kunskaper och kompetenser. 
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2. Organisatoriska ramar: Barngruppen, arbetslag och antal personal och barn. 

3. Tidsramar: planeringstid till aktiviteter, bestämda rutiner och reflektionstid. 

4. Fysiska ramar: utformandet av miljön på avdelningarna och personalrum, 

tillgång till lärandematerial och lokaler.  

5. Ekonomiska resurser. Resurser, fortbildning för personalen. Den här ramen 

är i högsta grad utgångspunkten till att de andra ramarna ska fungera. 

                            (Pettersen, 2008, s. 59) 

 

Den del av Pettersens vidareutveckling av ramfaktorteorin som vi särskilt tagit hänsyn 

till är det han lyfter fram som inre och yttre ramar i förhållande till det han benämner 

som det didaktiska handlingsutrymmet. De inre ramarna förklara Pettersen som de 

ramar som ligger inom arbetslagets kontroll där varje enskild person kan påverka 

ramarna genom sitt egna förhållningssätt, kunskaper och intressen. De yttre ramarna 

är de som ligger utom arbetslagets kontroll, det vill säga de som personalen har en 

ytterst begränsad möjlighet att göra något åt oavsett kunskap, kreativitet och reflexivet 

såsom exempelvis alldeles för stora barngrupper, brister i tillgång till lokaler, 

tidsfördelning och den ekonomiska fördelningen i verksamheten (Pettersen, 

2008).  (se figur 1 nedan).   

 

 
(Pettersen, 2008, s.60) 

I Figur 1 visas det didaktiska handlingsutrymmet enligt Pettersens modell. Det vi 

uppfattat vara särskilt viktigt i denna modell och som gjort modellen till ett viktigt 

teoretiskt verktyg i vår studie är att den påvisar skillnader i det olika pedagoger 

uppfattar vara möjligheter och hinder i förhållande till vilka möjligheter och hinder 

som faktiskt finns. Det Petterson gjort är nämligen att försöka betona ett ofta 

outnyttjat handlingsutrymme mellan det som någon uppfattar (uppfattade ramar) 

vara begränsande ramar och det som faktiskt är de absoluta ramar som finns och 

begränsar verksamhetens möjligheter. Mellan de absoluta ramar finns det därför ett 

outnyttjat handlingsutrymme vilket vi tolkar vara det handlingsutrymme som 

personalens eget förhållningssätt och reflexivitet återspeglas i. Personalens 

erfarenheter och kunskaper avgör om de stannar inom det didaktiska 
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handlingsutrymmet eller vågar kliva utanför de uppfattade ramarna och vågar testa 

om de själva kan göra något åt de begränsningar de uppfattar finns. Viktigt att 

framhålla är att det dock finns en gräns för vad personalen faktiskt kan utveckla och 

påverka på egen hand, eller med kollegornas hjälp oavsett deras kunskaper, 

kreativitet och reflexivitet och det är den gränsen som de absoluta ramarna i figur 1 

är till för att betona. Vi tolkar det som att det är där gränsen går för vad personalen 

verkligen kan göra vilket även är det Pettersen benämner de yttre ramarna. De yttre, 

absoluta ramarna är det ytterst politiker som styr över och om de ramarna ska 

utvidgas, eller ändras för att förbättra möjligheten för praktiken så måste politikerna 

ge förutsättningar till det (Pettersen, 2008). 

3 Metod  
I avsnittet metod presenteras studiens 1. forskningsdesign, 2. urval, 3. procedur, 4. 

trovärdighet och tillförlitlighet, 5. dataanalys 6. etiska överväganden.  

3.1 Forskningsdesign 
Vår studie grundar sig på en kvalitativ metod. Vi valde att använda kvalitativa 

intervjuer för att ta del av förskollärarnas personliga uppfattningar av de möjligheter 

och utmaningar som finns i arbetet för att främja barns språkutveckling. Både 

Bryman (2018) och Kvale och Brinkmann (2014) menar att fördelen med att använda 

sig av en kvalitativ metod i en undersökning är att intresset riktar sig till 

informanternas upplevelser, erfarenheter och kunskaper. Den som intervjuar kan se 

världen utifrån informantens perspektiv. Vi valde även att utföra de kvalitativa 

intervjuerna på ett semistrukturerat vis för att få möjlighet att ställa följdfrågor som 

inte fanns med i intervjuguiden och för att få en djupare bild över hur informanten 

ser på arbetet inom det valda området. Bryman (2018) menar att semistrukturerade 

intervjuer är till fördel för den som intervjuar för att spinna vidare på intressanta 

delar som framkommer under intervjuns gång. 

3.2 Urval  
Urvalet för studien riktade sig till åtta verksamma förskollärare på åtta olika förskolor 

som arbetade på både mångkulturella och icke mångkulturella förskolor i mellersta 

Sverige. Anledningen till att vi valde att intervjua förskollärare var för att vi ansåg att 

de var mest lämpliga till att ge svar till våra frågor. Därmed har vi utgått från det 

Bryman (2018) beskriver som ett målstyrt urval, där valen av deltagare inte är 

slumpmässiga utan forskaren väljer de deltagarna som anses vara relevanta utifrån 

de forskningsfrågor som ska besvaras. Vi valde även att spela in intervjuerna med 

hjälp av en inspelningsapp på mobilen för att dels ha större fokus i samtalet, dels för 

att ha möjlighet till att lyssna på inspelningarna flera gånger efteråt vilket minskar 

risken för feltolkning. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är ljudinspelningen det 

vanligaste sättet att föra anteckningar. Intervjuerna valde vi att utföra tillsammans 

för att ta stöd och hjälp av varandra under samtalet. Trost (2010) menar att det kan 

vara en fördel att utföra intervjun tillsammans för att få större förståelse av det som 

sägs under samtalet. 
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3.3 Procedur 
Inledningsvis formulerade vi ett syfte och forskningsfrågor till vår studie. Sedan skrev 

vi ett missivbrev (bilaga 1) och en intervjuguide (bilaga 2) med relevanta frågor. 

Missivbrevet förklarade syftet med undersökningen, vilka rättigheter förskollärarna 

hade och de etiska ställningstagandena vi beaktat. Intervjuguiden innehöll frågor 

som delades in under olika teman; varför, vad, vem och hur. Fortsättningsvis 

kontaktade vi förskolechefer inom olika områden via mejl och telefon för att få hjälp 

med att komma i kontakt med förskollärare som ville ställa upp på en intervju till vår 

studie, missivbrevet och intervjuguiden skickades sedan ut till de berörda. Vi utförde 

samtliga intervjuer tillsammans och majoriteten av dem genomfördes på respektive 

förskollärares förskola. Innan intervjuerna påbörjades fick var och en av 

förskollärarna fylla i ett samtyckesformulär där de fick ta del av de etiska 

ställningstaganden vi beaktat samt gav oss samtycke till att vi spelade in under 

intervjun. Intervjuerna tog mellan 30 och 45 minuter, och det material vi samlade in 

transkriberades. Utifrån transkriberingarna analyserade och arbetade vi fram ett 

resultat utifrån de likheter och skillnader vi hittade. 

3.5 Dataanalys 
Som tidigare nämndes utförde vi semistrukturerade intervjuer för att få in material 

till vår studie och det insamlade materialet som vi utgått ifrån transkriberades. 

Utifrån det materialet som vi fick fram försökte vi hitta olika teman av 

förskollärarnas utsagor som vi tyckte var relevant för vårt syfte och forskningsfrågor.  

Därefter jämförde vi och försökte hitta likheter och skillnader i deras svar.   

Utifrån svaren identifierade och sammanställde vi olika teman i resultatet med 

passande rubriker som vi därefter analyserade och diskuterade tillsammans med 

teori och tidigare forskning (Bryman, 2018). 

3.4  Trovärdighet och tillförlitlighet 
Bryman (2018) beskriver att relevansen av begreppen reliabilitet och validitet har 

diskuterats och om de är lämpliga för en kvalitativ undersökning. I och med det bör 

det läggs mindre vikt vid det som rör sig om mätningar och istället omvandla 

begreppens betydelse för att passa in i en kvalitativ undersökning. Vi ansåg att 

studiens tillförlitlighet ökade eftersom vi utförde intervjuerna tillsammans för att vi 

både såg och hörde det som framkom under intervjuerna. Sedan har vi även spelat in 

intervjuerna vi tycker gav oss möjlighet till att transkribera datainsamlingen. Därefter 

delade vi dem upp och transkriberade fyra var. För att våra tolkningar av 

förskollärarnas utsagor ska bli så trovärdiga som möjligt analyserade vi materialet 

först enskilt och därefter tillsammans ett flertal gånger. Det gjorde vi för att 

säkerhetsställa för oss själva om vi uppfattat och tolkat på liknande och trovärdigt 

sätt. Vi har även använt oss av citat i resultatbeskrivningen för att styrka 

förskollärarnas utsagor.  
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3.6 Etiska överväganden  
Innan varje intervju genomfördes fick deltagarna ta del av vårt missivbrev som 

innehöll information om de etiska överväganden som vi beaktat i vår studie utifrån 

Vetenskapsrådet (2017). Vi informerade att deltagandet i undersökningen var 

frivilligt och om de ville avbryta sitt deltagande hade de rätten till det utan en 

närmare motivering och negativa konsekvenser. Vi bad deltagarna om deras 

samtycke till att få spela in intervjun för att inte missa viktiga detaljer, ha fokus och 

vara närvarande under samtalet. Vi informerade även om att de material som vi 

samlar in till undersökningen behandlas med konfidentialitet. Det vill säga att ingen 

obehörig förutom oss och vår handledare kommer att ta del av deras uppgifter och att 

alla svar kommer vara anonymiserade. Vidare informerade vi även alla deltagare om 

att uppsatsen kommer läggas upp i databasen Diva och efter att uppsatsen är 

godkänd kommer allt insamlat material att raderas (Vetenskapsrådet, 2017). Av 

etiska skäl beslutade vi oss även för att använda oss av fiktiva namn i 

resultatpresentationen samt att vi har skrivit om citaten från talspråk till skriftspråk.  

4 Resultat 
I resultatet presenteras förskollärarnas kunskaper och erfarenheter av arbetet med 

barns språkutveckling. Resultatet är indelat i tre rubriker. 1. Metoder för 

språkutveckling, 2. Utmaningar, 3. Möjligheter   

I tabellen nedan presenterar vi de olika informanterna med deras påhittade namn 

och information om var och en som vi upplever är av relevans för resultatet. Vi har 

därför valt att utöver det påhittade namnet redovisa hur länge förskollärarna arbetat 

inom yrket och vilken typ av område de arbetar i. Vi har även valt att renskriva 

citaten från talspråk till skriftspråk för att deras utsagor ska framgå tydligt.  

  

Tabell 1 

Förskollärare Yrkeserfarenhet Område 

Sofia 20 år Mångkulturell 

Karin 24 år Mångkulturell 

David 3 månader Mångkulturell 

Jenny 10 år Icke mångkulturell 

Patrik 37 år Icke mångkulturell 

Patricia 5 år Icke mångkulturell 
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Malin 15 år Icke mångkulturell 

Gunilla 7 år Mångkulturell 

 

4.1 Metoder för barns språkutveckling 
I följande avsnitt presenteras förskollärarnas utsagor om olika metoder för barns 

språkutveckling. Vi har sammanfattat vår tolkning i tre teman; 1. Stöd av formella 

metoder, 2. Stöd av estetisk pedagogik, 3. Stöd av digitala hjälpmedel 

 

4.1.1 Stöd av formella metoder 
Samtliga förskollärare använde sig av metoder som teckenstöd, bildstöd och 

kroppsspråk när de kommunicerar med barn. Exempelvis använder Sofia teckenstöd 

för de barn som är sena i språket eller i det verbala. Hon berättade att om inte språket 

finns blir det svårt för barn i samspel med andra eftersom de mest tecknar för 

pedagogerna och inte med kompisarna. Karin menar att barns språkutveckling kan 

börja redan i tidig ålder. Hon anser därför att kroppsspråket kan vara en bra metod 

för de barn som inte kan prata. Även David menar att språk kan ingå i mycket mer än 

bara den verbala kommunikationen. Exempelvis påpekade han att bild- och 

teckenstöd är särskilt viktigt att använda sig av för de barn som har ett annat språk 

eller för dem som inte har det verbala språket. Genom att uppmuntra barn till att visa 

tecken när de vill ha någonting kan det uppstå kommunikation utan att tala. David 

förklarade att teckenstöd används för olika ord och företeelser vilket kan stärka 

språkutvecklingen hos barn i tidig ålder. Jenny tycker att bildstöd är ett bra 

hjälpmedel för att lättare ge barn en verklighet av saker. 

 

Patricia berättade att hon brukar stödteckna de viktigaste delarna när de tittar på film 

eller läser en bok. Hon anser att det är mer givande än att bara sitta och titta i boken 

eller på filmen. Vidare menar Patricia att tecken framförallt är till för att ge barn ett 

sorts språk innan det verbala språket. Andra metoder Patricia använde för att främja 

barns språkutveckling är bildstöd, framförallt för de barn som hon inte får 

ögonkontakt med. Patricia uttrycker att ögonkontakten är en viktig del i 

språkutvecklingen. Hon förklarar själv det som att: “ögonkontakten visar att jag 

pratar med en speciell person och när det är deras tur att prata. Nu ska vi gå ut, visa 

en bild och gör tecken” (Patricia). Flera förskollärare anser att det färdiga materialet 

som finns är till stor fördel i arbete med att främja barns språkutveckling. Jenny 

berättade att de använder sig av ett färdigt bokprojekt där de tillsammans med 

barnen lär in boken och pratar om den. Hon menar att det på så vis sker en 

språkutveckling. Slutligen beskrev Gunilla att de tar hjälp av språkdomäner, som är 

ett dokument där de kan kartlägga barns språk, vart de använder de olika språken 

och om de exempelvis har tillgång till böcker hemma. Hon uttryckte att: ”det är inte 
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alla barn som har böcker hemma och det tycker jag man kan se på barnens 

språkutveckling, för de som har böcker har ofta ett rikare språk”(Gunilla). 

 

4.1.2 Stöd av estetisk pedagogik 

För att främja barns språkutveckling anser majoriteten av förskollärarna att musik 

och sånger är ett bra stöd. Jenny uttrycker att: “Musik passar alla, oavsett bakgrund 

och det går att göra många saker till musik som är stimulerande och igenkännande” 

(Jenny). Vidare anser hon att musiken underlättar för barn att ta till sig ny 

information och våga pröva och lära sig nya saker. Sofia beskrev att de arbetar med 

rim och ramsor, sånger och ljudar med barnen (munmotorik). Patrik berättade att de 

låter barnen berätta saker som de sedan skriver ner och blir till sagor. På så vis menar 

han att barn: “ övar sitt språk, övar sin perceptionsförmåga att uppfatta saker, att 

uppfatta detaljer, de övar sitt minne och alla dessa erfarenheter bygger ett barns 

fantasi” (Patrik). Därefter beskrev han att han arbetar med estetiska uttrycksformer 

och menar att det uppmuntrar barn till att kommunicera och uttryckte att: “Viljan till 

att kommunicera via media, litteratur och musik påverkar barns språkutveckling 

positivt” (Patrik).  

 

Malin anser att musik och teater är de mest relevanta metoderna. Hon använde 

handdockor i samlingar för att fånga upp barns intresse och tar med sig leksaker 

hemifrån för att visa barnen. Genom teater försöker hon uppmärksamma barnen om 

olika etniciteter via dockor som har olika hårfärg och kan olika språk. Likaså menar 

Gunilla att hon utgår från barns intressen, genom att arbeta med bokstäver där barn 

får tillfälle att ljuda sitt namn samt att de med bilder försöker locka deras vetgirighet. 

Flera av förskollärarna beskrev att böcker är viktiga eftersom de introducerar barn till 

det skrivna språket. Exempelvis berättade Karin att de har fördelen att ha ett eget 

förskolebibliotek, som har lockat barnen till läsning. Likaså menar Jenny att böcker 

är bra för att: “barnet kan sitta och peka på bilder, berätta och det skapar lärtillfällen” 

(Jenny).    

 

4.1.3 Stöd av digitala hjälpmedel 

Majoriteten av förskollärarna anser att digitala hjälpmedel är bra att använda sig av 

då det stimulerar och utmanar barn i språket. Sofia och Patrik anser att det bör finnas 

en medvetenhet för hur lärplattan ska användas för att det ska bidra till barns 

språkutveckling. Karin uttryckte att: “media har kommit in på senare år som ger 

otroligt mycket. På så vis får de in andra språk, såsom engelska” (Karin). Likaså 

menar David och Gunilla att genom digitala medier har barn utvecklat det engelska 

språket. Malin och Karin anser att media även är till fördel för personalen för att de 

snabbt kan söka fakta. Malin beskrev specifikt att hon använder media i form av ipad 

och projektor som hon anser påverkar språkutvecklingen hos barn positivt. Jenny 

arbetar däremot med digitala hjälpmedel genom att sätta upp bilder på väggarna, QR 

koder samt datorer med stor skärm. Hon menar att en kombination mellan musik 

och böcker skapar flera upplevelser.  
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4.1.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis framkommer det att samtliga förskollärare försöker arbeta med 

genomtänkta metoder och att de håller sig uppdaterade både med stöd av formella 

metoder i form av bildstöd, teckenstöd och digitala hjälpmedel. Det framkommer 

dessutom att de använder sig av andra viktiga stöd som sång, litteratur och olika 

estetiska medel.  Dock, trots att de använder sig av väl genomtänkta idéer och 

metoder är det inte alltid enkelt att lyckas i arbete med barns språkutveckling i 

praktiken. Nedan följer en beskrivning av det förskollärarna ansåg vara de största 

utmaningarna i arbetet med barns språkutveckling. 

4.2 Utmaningar 
I följande avsnitt presenteras rubriken Utmaningar. Avsnittet visar förskollärarnas 

beskrivningar av vilka utmaningar och som försvårar i arbete med barns 

språkutveckling. Vi har samlat dessa utmaningar i fem övergripande teman; 1. 

Barngruppens storlek, 2. Språkhetrogenagrupper, 3.Tidsbrist, 4. Kunskapsbrist 5. 

Ekonomi och nedskärningar  

 

4.2.1 Barngruppens storlek 
Majoriteten av förskollärarna beskrev att den största utmaningen i arbetet med barns 

språkutveckling är stora barngrupper och att de utökas hela tiden. Speciellt Karin 

upplever en tydlig skillnad i dessa situationer eftersom förutsättningarna inte blir lika 

bra i stora grupper, speciellt när de arbetar med språk. Även David belyser det här 

problemet när han förklarade att det ofta är alltför stora barngrupper på hans 

förskola, eller som han själv säger: “För stora barngrupper, folk orkar inte och 

sjukskriver sig och det kommer vikarier. Ofta tvingas vi till att skicka ut alla på 

gården och vara där en hel dag där det egentligen inte bedrivs mycket undervisning” 

(David).  Även Jenny tar upp problematiken med stora barngrupper. Hon menar att 

storleken på barngruppen är en avgörande faktor för barns språkutveckling. Hon 

förtydligar dock att uppdelning av barngruppen är svårt de dagar det är 

personalbrist. Däremot anser Patrik att det går att arbeta med olika språkmetoder i 

större barngrupper trots att han, liksom David och Jenny anser att det är en 

utmaning. I och med det menar han att personalen oftast inte orkar hålla igång och 

stärka arbetet med språkutvecklingen. Även det breda spannet på ålder medför att 

det kan bli svårt att se till varje enskild individ. Sofia anser att det finns många barn 

som är i behov av extra stöd och att det blir en utmaning när det är personalbrist och 

möjligheterna till att arbeta med barns språkutveckling minskar. Gunilla anser att det 

kan bli en utmaning när det kommer in vikarier som inte har koll på hur 

verksamheten fungerar. Hon uttryckte även att: “Lokalerna är inte optimala, och det 

är svårt att arbeta i små grupper. Vi försöker så gott det går så men det kan bli en 

utmaning”(Gunilla).  
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4.2.2 Språkheterogena grupper  

Hälften av förskollärarna beskrev att det kan förekomma utmaningar i arbetet med 

språkutveckling med barn som har ett annat modersmål än svenska. Exempelvis 

David beskrev att: ”Det är ständigt utmaningar, det är svårt att läsa en saga då jag 

märker att alla inte förstår språket och att är det oroligt, de sitter bara stilla för saken 

skull” (David). Ett annat problem som ofta uppstår är när ett barn inte talar 

majoritetsspråket riskerar att bedömas och tolkas på andra sätt än de som kan och är 

förtrogna med det talade språket. Å ena sidan berättade Jenny att det blir en 

utmaning i arbetet med språkutveckling på grund av att hon själv inte kan flera olika 

språk. Å andra sidan förtydligade hon att vikarier som kan andra språk som inte hon 

själv kan blir en hjälp i arbetet. Vidare anser Patrik att det saknas resurser för att 

kunna ge alla barn det hemspråksstöd som de behöver. Gunilla däremot anser att det 

är en utmaning för henne när hon är ensam med att ha svenska som modersmål. 

Hennes uppfattning är att hon blir ett verktyg som tas till hjälp när det gäller bland 

annat stavning och grammatik.  

 

4.2.3 Tidsbrist 

De flesta förskollärare ansåg att tidsbristen är ett problem och de uppfattar att tiden 

minskar och minskar hela tiden. Exempelvis anser Sofia att tidsbrist kan orsaka 

problem i arbetet då det inte alltid finns tid att se till varje enskilt barn. Karin och 

Jenny påpekar att det inte finns tid till att göra material som lockar och utmanar 

barnen. Hon menar att det handlar om att vara snabb och se de barn som hamnar 

långt utanför ramarna för att hjälpa till på olika vis. Exempelvis beskrev hon att om 

barn: “inte kommit tillräckligt långt, kanske inte ens är på gång att försöka använda 

ord, att det då börjar bli en extra utmaning och en extra svårighet och då gäller det att 

snabbt uppfatta vad det kan vara för någonting” (Jenny). 

 

4.2.4 Kunskapsbrist 

Några förskollärare ansåg att arbetet med språk försvåras på grund av kunskapsbrist 

hos personalen. Exempelvis uttryckte Gunilla följande: “Det optimala vore om alla vet 

vad det handlar om och kan arbeta på det sättet, jag tror aldrig det går att få det 

perfekta arbetslaget för det finns alltid brister på någonting” (Gunilla). Vidare menar 

Gunilla dock att det är omöjligt för alla att ha samma kunskaper eftersom det kan se 

olika ut beroende på perioder. Karin uttryckte även att: ”det blir en utmaningen då vi 

inte har tillräckligt med kunskap om vi inte läst på om språk och 

kompetensutveckling går i vågor”(Karin). Sofia berättade att de med jämna 

mellanrum pratar med de andra i arbetslaget som har mindre kunskap för att 

påminna dem om hur arbetet ska utföras. Hon tror att kunskapen brister främst på 

grund av att de har olika utbildningar.  
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4.2.5 Ekonomi och nedskärningar 

Samtliga förskollärare beskrev att det vore en fördel om förskolan hade tillgång till 

språkresurser i större utsträckning för att tillgodose barns behov. Karin berättade att 

de förut hade tillgång till en logoped men som på grund av besparingsåtgärder tagits 

bort. Barn får mer sällan träffa logopeder och oftast räcker inte det till. Det gör att 

både David och Patricia upplever att de inte kan fånga upp barnen i rätt tid. Patricia 

poängterade vinsten av att fånga upp ett barn i tidig ålder: “Det här är tidigt för ett 

barn att få en resurs på det här sättet, det är å andra sidan en vinst att vi kunde se det 

här tidigt, hela cirkusen är igång och det här barnet har fått en resurs i tidig ålder” 

(Patricia). Hon menar även att logopeder och specialpedagoger bör komma ut till 

förskolorna utan anledning och stötta och identifiera barngruppen i deras språk. 

 

4.2.6 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis beskrev förskollärarna att de största utmaningarna i arbetet 

med barns språkutveckling är de stora barngrupperna, barn med annat modersmål 

samt brist på tid och kunskap. Speciellt tydlig är bristen på språkresurser för de 

förskollärare som arbetar på mångkulturella förskolor. Men trots alla utmaningar och 

hinder som beskrivs verkar ändå förskollärarna se positivt på att lyckas med att 

stimulera och utveckla barns språk. Nedan följer de möjligheter och förutsättningar 

förskollärarna ser i arbetet med barns språkutveckling.     

 

4.3 Möjligheter  
I följande avsnitt presenteras rubriken Möjligheter. Avsnittet beskriver att 

förskollärarna trots de utmaningar och ramar som finns, uppfattar arbetet med barns 

språkutveckling som viktig och att de på bästa sätt hjälper till att utveckla den. Vi har 

sammanfattat dessa möjligheter i fem teman; 1. Reflexivitet och pedagogisk 

medvetenhet, 2. Lyhördhet 3. Kollegialt samarbete och lärande, 4. Föräldrarnas roll 

i barns språkutveckling, 5. Pedagogiska resurser 

 

4.3.1 Reflexivitet och pedagogisk medvetenhet  
Angående särskilt storleken på barngruppen beskrev Patrik: “är det problemet skulle 

vi inte kunna arbeta med språkutveckling, men det kan vi ändå, det har med hur vi 

tänker som pedagoger, att vi antingen ser möjligheter eller hinder” (Patrik). Han 

menar att det handlar om att vara medveten och inte skylla på gruppstorlek. Även 

Sofia uttryckte att: “det bästa är att arbeta med färre barn i barngrupperna, vilket 

stimulerar språket mest”(Sofia). Behovet av reflexivitet och pedagogisk medvetenhet 

framkom i flera av intervjuerna. Exempelvis ser Jenny en möjlighet i att ta vara på de 

vardagliga situationerna när de inte har tillräckligt med personal för att kunna dela 

upp barngruppen. Hon menar att de kan använda rutintillfällen som exempelvis 

mellanmål till att få in ett lärande, men att det dock är viktigt att vara en närvarande 

pedagog för att se att en utveckling sker. Vidare beskrev Patrik att förskolans vardag 

består av 40-45 procent rutinsituationer och att det därför är viktigt att ta vara på det 
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vardagliga lärandet. Därmed menar han om personalen arbetar med vardagligt 

lärande behöver de inte vara beroende av att en person i arbetslaget är borta utan att 

de tvärtom kan känna att de gjort något lärorikt under dagen. Patrik menar att det är 

av stor vikt att se till sitt eget förhållningssätt och se möjligheter istället för hinder. 

 

4.3.2 Lyhördhet 
I samtliga intervjuer framkom det att lyhördhet är en viktig kompetens för att föra 

dialoger och hjälpa barn till nästa steg i deras språkutveckling. Karin menar att vissa 

barn behöver mer peppning och att det är viktigt att se till varje enskilt barns 

intresse. Hon menar även att de kan ta hjälp av andra barn då det är ett brett spann 

mellan åldrarna, på så vis kan de lära av varandra. Jenny framhåller vikten av att 

skapa en trygghet hos barnen, framförallt hos de yngsta, för att en kommunikation 

ska träda fram. Jenny uttryckte exempelvis att: “Här på förskolan är förskollärarna de 

som är ansvariga för barngruppen och för att det språkutvecklande arbetet ska fortgå, 

det är vi som är ansvariga för att hålla i undervisningen kring barns språkutveckling” 

(Jenny). Vidare menar Patrik att eftersom förskolan nu ingår i skolväsendet betonas 

vikten av att börja i tidig ålder med undervisning. Därmed är det viktigt att göra barn 

bekanta med språk i olika möten som stimulerar till utveckling och kommunikation. I 

det sammanhanget uttryckte Patrik följande: 

 
jag tycker att min roll som förskollärare har blivit allt viktigare genom åren, den har alltid varit 

viktig men nu betonas vikten av att börja tidigt med att göra barn bekanta med språk och att 

låta dem ha olika möten som faktiskt stimulerar till språkutveckling. (Patrik) 

 

Slutligen framhåller både Patricia och Patrik att förskollärare bör ha en medvetenhet 

kring språk. Patricia menar att det är förskollärarens ansvar att hitta olika sätt att 

kommunicera med barn, och att förskolan ska vara ett komplement till hemmet då 

läroplanen betonar det. Därmed menar hon att språkundervisningen i förskolan 

skiljer sig jämfört med hemmet på grund av att det finns läroplaner, ramar och 

skollag. Däremot anser Patrik att de inte kan skylla på någon eller något om barns 

språkutveckling tas vara på eller inte, utan det är förskollärares egna förhållningssätt 

som avgör om det sker. 

 

4.3.3 Kollegialt samarbete och lärande 

Flera av förskollärarna beskrev samarbetet med kollegerna och det gemensamma 

lärandet som viktigt i arbetet med barns språkutveckling trots de olika utmaningar 

och hinder som finns. Bland annat påpekade Sofia att på hennes förskola har de en 

från varje avdelning som har huvudansvaret för språkutveckling. Där stöttar de 

varandra och ger tips och råd över hur de kan arbeta. Utöver det har de även en i 

arbetslaget som är språkansvarig och resurs, vilket ses som en fördel för de barn som 

behöver extra stöd i sin språkutveckling. Å ena sidan anser David att personalläget 

försvårar det kollegiala arbetet och lärandet. Å andra sidan beskrev han att de fått 

statsbidrag som bidragit till att de fått in en extra pedagog i barngrupperna. David 

beskrev det som positivt för att de lättare kan dela in barngrupperna då.  
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Jenny anser att de kan utnyttja och ta hjälp av varandra i arbetslaget eftersom de har 

olika kunskaper och inte vet allt själva. Trots det anser hon att det är viktigt att hålla 

sig uppdaterad och sträva efter att lära sig nya saker. Vidare säger Patricia att de har 

olika lärgrupper där de sitter och pratar om specifika ämnen. Patricia uttryckte att: 

“de här grupperna är gjorda för att vara kompetenshöjande, en mindre grupp gör ett 

arbete som sedan ska kommuniceras med resterande för att höja kompetensen och 

det är en bra förutsättning för språkutveckling” (Patricia). Hon ser även läroplanen 

som en fördel när de planerar sitt arbetssätt och beskrev att: “allting ska vila på 

läroplanen, den är också viktig att vi har med oss när vi tänker och planerar för 

språket, att de blir en medvetenhet” (Patricia). Gunilla anser att de har goda 

förutsättningar då hon och en annan kollega deltagit i ett språkforskningsprojekt med 

ett närbeläget universitet under två år. Gunilla beskrev att hon och hennes kollega 

fått syn på sitt eget arbetssätt genom att de filmat varandra. På så vis har det även 

hjälpt dem att hela tiden relatera sina arbetsmetoder till barns språkutveckling.   

  

4.3.4 Föräldrarnas roll i barns språkutveckling 

Majoriteten av förskollärarna beskrev att föräldrarna har en stor viktig i barnens 

språkutveckling och ser dem som en tillgång i arbetet, särskilt för barn som har ett 

annat modersmål. Både David och Malin menar att de försöker bygga relationer till 

föräldrarna för att tillsammans hjälpas åt i barns språkutveckling. Exempelvis 

uttryckte David följande: “viktigt är att föräldrarna förstår några av de här värdena 

och hur viktigt det är för barnet att behålla sitt modersmål samtidigt som det är 

viktigt att lära sig det svenska språket”(David). Malin beskrev att hon 

uppmärksammade föräldrarna på att de inte behöver ha bråttom. Hon berättade att 

särskilt föräldrar med en annan etnisk bakgrund än svenska vill att deras barn ska 

lära sig läsa, skriva och prata svenska i tidig ålder, vilket hon anser är omöjligt.  

 

Patrik berättade att det är förskollärarna som har ansvaret på förskolan och att 

föräldrarna har ansvaret hemma. Å ena sidan anser han att ansvaret inte ska läggas 

på föräldrarna om det går långsammare för deras barn i utvecklingen. Å andra sidan 

menar han att föräldrarna fyller en funktion, särskilt för de barn som har annat 

modersmål. I det sammanhanget uttryckte Patrik en tankegång på följande sätt: “om 

barnet tidigt tappar sitt modersmål och tillägnar sig svenska, uppstår det en 

diskrepans i familjen, det är därför viktigt att behålla båda identiteterna.” (Patrik). 

Likaså anser Patricia att föräldrarna vet och gör det bästa för sina barn och att 

förskollärarna ska finnas där om det skulle saknas något, genom att dela med sig av 

sina kunskaper och erfarenheter.  

 

Gunilla berättade att en del föräldrar har funderingar kring barnens språk och undrar 

varför det inte utvecklats lika bra som andra. Gunilla beskrev att hon brukar svara 

enligt följande: ”Jag brukar säga att barn har upp till fem års ålder på sig att hämta 

hem allt innan de ska vidare till förskoleklassen.” (Gunilla). Vidare anser hon att det 
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framförallt är viktigt att föräldrar ger barn deras första språk i de mångkulturella 

områdena. Gunilla förklarade att: ”Här sätter vi ord på det som finns på förskolan, 

men föräldrar kan sätta ord på det som finns i hemmet, runt i deras värld hemma då 

får de en bred, en brett språk” (Gunilla). Likaså anser Karin och Jenny att barn får ett 

bättre språk om föräldrarna samtalar och läser för sina barn. Sofia påpekade att det 

är fler barn som är sena eller har problem med språket nu till skillnad från hur det 

var förr. Sofia uttryckte sig på följande sätt: “man kan se på bussar att föräldrarna 

sitter med mobilen, förr kanske de satt och pratade med sina barn mer.” (Sofia). 

Därmed förklarade hon att rollen som förskollärare blivit allt mer viktig på grund av 

bristen på närvarande föräldrar.  

 

4.3.5 Pedagogiska resurser 
Förskollärarna beskrev olika pedagogiska resurser som de uppfattade förenklar deras 

arbete trots olika utmaningar och problem. Bland annat berättade Sofia att de har 

tillgång till en bokbuss som kommer till förskolan, där de kan byta ut böcker och på 

så vis ges barn språk genom läsning. David anser att biblioteket är en tillgång 

eftersom de har sagostunder. Där får barn höra sagor på olika språk. Karin och Patrik 

beskrev att observationsmetoden TRAS (tidig registrering av språkutveckling) är ett 

bra hjälpmedel för att pedagogerna ska se vilken nivå barnen befinner sig på. Karin 

berättade dock att metoden inte längre får användas i deras område eftersom den 

ansågs vara för bedömande, även om den bara var för personalens skull. Hon gav en 

förklaring av fördelen med metoden TRAS enligt följande: “Vi gick på träffar och fick 

prata om TRAS, vi fick en bok och i den fanns det en tårta där vi skulle fylla i om 

barnens språkutveckling” (Karin).   

 

4.3.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är det uppenbart att trots de hinder och utmaningarna som 

finns i arbetet med språkutveckling finner förskollärarna framgångsrika vägar. 

Genom det kollegiala arbetet, föräldrarna och med en lyhördhet samt en pedagogisk 

medvetenhet skapar de olika sätt till att stimulera och utveckla barns språk i 

förskolan.  

5 Resultatanalys  
I följande avsnitt analyseras resultatet utifrån det teoretiska perspektivet och tidigare 

forskning som ligger till grund för den här studien. Vi har valt att använda oss av våra 

forskningsfrågor som hjälp för att förtydliga vilka metoder förskollärarna använder 

för att främja barns språkutveckling och vilka utmaningar och möjligheter som finns i 

arbetet. 

5.1 Hur arbetar förskollärare med barns språkutveckling? 
Det framkommer i resultatet att förskollärarna ansåg att de formella metoderna som 

teckenstöd, bildstöd och kroppsspråk i kombination med det verbala är det mest 

primära i arbetet med barns språkutveckling och att dessa metoder var särskilt 
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viktiga för de barn som har ett annat modersmål, är sena i språket eller som inte talar 

överhuvudtaget. Förskollärarna ser de formella metoderna som en fördel att använda 

redan i tidig ålder för att stärka det verbala språket. Speciellt Patricia ansåg att 

bildstöd är ett lämpligt hjälpmedel för de barn som hon inte får ögonkontakt med. 

Både i Sin Goh, Yamauchi, Ratliffe (2012) och Norling (2015) studie framgår vikten 

av att förskollärarna redan i tidig ålder använder sig av gester i kombination med ord 

när de samtalar med barn, att de på så vis involverar barn i både den verbala- och 

icke verbala kommunikationen.  

 

I resultatet framgår det att förskollärarna ansåg att estetiska uttrycksformer som bild, 

målning, musik, sång, rim och ramsor utgör en stor del i arbetet och påverkar barns 

språkutveckling positivt. Exempelvis beskrev Jenny att musik stimulerar och är 

igenkännande, att det på så vis passar till alla barn oavsett bakgrund. Förskollärarna 

ansåg även att en kombination mellan formella metoder, estetiska uttrycksformer och 

digitala hjälpmedel skapar flera upplevelser och barn lär sig behärska olika språk. 

Weigel, Lowman och Martin (2007) menar att barn bör erbjudas lärtillfällen som 

utvidgar deras språk och ger möjlighet till att höra språk i olika sammanhang för att 

öka ordförrådet. Både Weigel m.fl.  (2007) och Svensson (2012) menar att det 

dessutom är en vinst om förskollärarna tar med barnen till biblioteket och engagerar 

dem i böcker då det kan bidra till att språkutvecklingen stimuleras. Några 

förskollärare anser att det färdiga materialet är viktigt. Jenny berättade om ett 

bokprojekt där de tillsammans med barnen diskuterar om böcker för att främja barns 

språk som även Sin Goh, Yamauchi, Ratliffe (2012) menar är av vikt via 

gruppdiskussioner både för barnen och för att personalen ska få syn på barns olika 

nivåer i det språkliga.   

 

5.2 Vilka utmaningar beskriver förskollärare att de ställs inför i sitt 
dagliga arbete med barns språkutveckling? 
Utifrån den valda teorin för studien ringar ramfaktorer främst in de hinder som 

skolan har i planeringen av undervisningen (Lindblad, Linde och Naeslund, 1999). 

I resultatet framgår det tydligt att de största utmaningarna i arbetet med barns 

språkutveckling är de stora barngrupperna, barn med annat modersmål, tid och 

kunskapsbrist samt ekonomin. De stora barngrupperna ansåg förskollärarna medför 

stora hinder i arbetet med barns språkutveckling. Det håller Pramling Samulesson, 

Williams och Sheridan (2015) med om och framhåller att barngruppsstorlekarna nu 

förtiden har blivit större jämfört med hur det såg ut förr och det i sin tur medför 

problem och försvårar för förskollärarna att arbeta utifrån läroplanens mål. Vi tolkar 

det som att förskollärarna mer sällan kan dela in barnen i mindre grupper och att 

deras förutsättningar begränsas, vilket kan kopplas till det Pettersen (2008) beskriver 

som de organisatoriska ramarna som dels ringar in antalet barn i varje grupp.   

 

Andra faktorer som kan medföra problem i arbetet var tidsbristen som påverkade 

barns språkutveckling negativt för att de inte har tid att tillgodose barnens olika 

behov. Vi kan även se en koppling till tidsbristen med det Pettersen (2008) beskriver 
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om tidsramar, som avgör hur stor andel av tiden som går åt till planering av 

aktiviteter, reflektionstid och de bestämda rutinerna. Men även kunskapsbristen 

bland personalen är ett problem enligt några förskollärare. Gunilla beskrev att det 

kan vara en bidragande faktor till att försvåra arbetet med barns språkutveckling. 

Weigel m.fl.(2007) menar att förskollärarens språkkunskaper är av stor vikt när det 

kommer till arbetet med barns språk. Även Norling (2015) framhåller att 

förskolepersonalen bör erbjudas regelbunden kompetensutveckling, för att 

tillsammans i arbetslaget sträva efter ett gemensamt arbetssätt. 

 

Ytterligare faktorer som försvårade arbetet för förskollärarna var barn med annat 

modersmål, exempelvis uttryckte David att det ofta kan uppstå missförstånd när ett 

barn talar ett annat språk än det som talas på förskolan. Svensson (2012) påpekar att 

statusen i modersmålet har stor påverkan hur barnet lär sig språk och förskollärarna 

ska bemöta det språket med hänsyn. Dock verkar det inte heller som att det bara är 

problematik med barn som talar ett annat språk utan även om det finns personal som 

inte kan det svenska språket, det menar Gunilla som berättade att hon ansåg sig vara 

en bärare av den korrekta svenskan och upplevde sig själv som ett verktyg för de 

andra i hennes arbetslag. Vi tolkar det som att utmaningen att arbeta med barn 

språkutveckling med de barn som ett annat modersmål utmärker sig särskilt i de 

områden som är mångkulturella. Det kan kopplas till det Pettersen (2008) beskriver 

som de absoluta ramarna, vilket menas att de som arbetar på mångkulturella 

förskolor har mindre handlingsutrymme och de absoluta ramarna begränsas, 

eftersom de har sämre förutsättningar på grund av den bristande ekonomin och 

nedskärningar av resurser. Det verkar som att överlag blir utmaningen större med 

barn som har ett annat modersmål i och med att nedskärningar av resurser ökat. 

Exempelvis berättade Patrik att det saknas resurser för att kunna ge alla barn det 

hemspråksstöd som de behöver. Förskollärarna arbetar med knappa resurser som 

dessutom tycks bli sämre och sämre. Exempelvis påstod Karin att de inte kan ha 

logopeder längre på grund av besparingsåtgärder. Vi tolkar det som att de 

utmaningar som förskollärarna ställs inför uppstår utifrån de ramar som existerar, 

vilket bland annat kan kopplas till det Pettersen (2008) beskriver som den avgörande 

ramen ekonomisk resurs som sätter gränser för vad de verksamma kan få tillgång till. 

 

5.2 Vilka möjligheter beskriver förskollärare att de ställs inför i sitt 
dagliga arbete med barns språkutveckling? 
Pettersen (2008) beskriver att mellan de uppfattade - och de absoluta ramarna finns 

ett outnyttjat handlingsutrymme. Personalen kan antingen bedöma att gränsen går 

vid de uppfattade ramarna eller se möjligheter i de utmaningar som uppstår och 

kliva in i det outnyttjade handlingsutrymmet genom medvetenhet och reflexivitet. I 

resultat framgår det att flera av förskollärarna tycks uppfatta att trots de hinder och 

utmaningar som finns försöker de arbeta kring och ger trots allt uttryck för ett stort 

handlingsutrymme. Vi tolkar det som att förskollärarna gör det möjligt genom att 

vara lyhörd och ha en pedagogisk medvetenhet i det kollegiala arbetet samt ser värde 
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i föräldrarnas roll. Utifrån vår tolkning verkar det som att förskollärarna befinner sig 

i det Pettersen (2008) beskriver som ett outnyttjat handlingsutrymme, vilket även 

kan ses ligga nära den absoluta gränsen. Resultatet visar dock att förskollärarna 

verkar ha en god medvetenhet om vad de kan och inte kan göra under nuvarande 

förutsättningar. Exempelvis ansåg Patrik att barngruppsstorleken inte var avgörande 

för om det skulle kunna utföra arbetet med språkutveckling eller inte, att det istället 

handlade om förskollärarens medvetenhet till att se möjligheter i de hinder som 

uppstår. Detta kan kopplas till Norlings (2015) studie där det framkom att 

personalens förhållningssätt är avgörande för hur ett barn blir bemött och bekräftat i 

den språkliga processen.  

 

Lyhördhet anses vara en viktig kompetens enligt förskollärarna eftersom barnen ofta 

befinner sig på olika nivåer i det språkliga. Patrik ansåg att hans roll som 

förskollärare blivit allt mer viktigt eftersom förskolan nu ingår i skolväsendet, och 

därmed betonas vikten av att bekanta barn med språk i tidig ålder. Även i detta 

sammanhang tolkar vi att förskollärarnas medvetenhet är av stor vikt och att ansvaret 

ligger på dem om en undervisning sker eller inte. Exempelvis uttryckte både Patrik 

och Patricia att medvetenhet kring språk är avgörande och att det är förskollärarens 

ansvar att hitta olika metoder till att språka med barnen. Därmed menar Svensson 

(2012) att förskollärarna ska vara medvetna om och visa respekt för alla 

språkkunskaper barnet har. De ska ge möjligheter till varje individ att utveckla alla 

sina språk.  

 

Vissa förskollärare uttryckte trots brist på personal kan de iallafall ta vara på det 

vardagliga lärandet i rutinsituationer, vilket Norling menar (2015) är av vikt att 

personalen gör för att utmana och bekräfta barn i deras meningsskapande. Men trots 

att förskollärarna försöker kämpa och se de hinder som uppstår från den ljusa sidan, 

påverkar det Pettersen (2008) beskriver som de absoluta ramarna förskollärarnas 

förutsättningar alltför mycket. Exempelvis ansåg David att personalbristen påverkar 

det kollegiala arbetet. I resultatet framgår det att flera av förskollärarna ansåg det 

kollegiala samarbetet och lärandet som viktigt för att kunna arbeta med barns 

språkutveckling. Exempelvis berättade Jenny att de kan utnyttja och ta hjälp av 

varandras olika kunskaper i arbetslaget. Vår tolkning av det är att de förskollärarna 

inte har fastnat i det som Pettersen (2008) beskriver som det upplevda 

handlingsutrymmet, utan istället ser möjligheter i att ta vara på varandras 

erfarenheter och kunskaper för att kunna kliva över gränsen till det outnyttjade 

handlingsutrymmet och arbetar kring de hinder som uppstår.  

 

Slutligen ansåg nästan alla förskollärarna att det finns en möjlighet att tillsammans 

med föräldrarna tänja på ramarna, genom att ge föräldrarna det stöd de behöver för 

att kunna samarbeta med förskolan i utvecklingen av barnens språk. Exempelvis 

berättade David och Malin att de försöker bygga nära och tillitsfulla relationer till 

föräldrarna för att tillsammans hjälpa barnen vidare i språkutvecklingen. Dock ansåg 

Sofia att vissa barn nuförtiden är sena i språk eller behöver något form av stöd och att 
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det var på grund av att föräldrarna var oengagerade i sina barn. Weigel m.fl. (2007) 

menar att barns språk stärks när föräldrarna visar ett engagemang med sina barn. 

Det framgår att förskollärarna ser föräldrarna till de barn som har ett annat 

modersmål som en tillgång. Patrik ansåg att om barn tappar sitt modersmål i tidig 

ålder kan det uppstå en diskrepans i familjen och anser att barnen bör därför behålla 

båda identiteterna. Likaså menar Weigel m.fl.(2007) att föräldrarna är de som står 

barnet närmast och anses därmed som mest lämpliga till att utöka barns 

språkkunskaper. Det framkommer även tydligt att vissa av förskollärarna ansåg att 

det är deras ansvar att det sker en undervisning i förskolan och att det därför inte bör 

läggas något ansvar på föräldrarna eftersom de får sköta utvecklingen som sker i 

hemmet. Således menar Norling (2015) att barn tar till sig kunskap och erfarenheter i 

förskolans miljö, liksom i hemmets eller annan miljö.  

6 Diskussion 
I följande avsnitt presenteras resultatdiskussion där vi främst kommer att diskutera 

de utmaningar och möjligheter som förskollärarna uttrycker finns i arbetet med 

barns språkutveckling. Diskussionen sätts i relation till det teoretiska perspektivet 

samt tidigare forskning som presenteras i avsnittet bakgrund. Vidare presenteras 

även Metoddiskussion, en slutsats samt förslag på fortsatta studier. 

 

6.1 Resultatdiskussion 
Pettersen (2008)  vidareutveckling av ramfaktorteorin visar vilka förutsättningar 

verksamheten har utifrån de ramar och handlingsutrymmen som finns.  I vissa fall 

spelar givetvis förskollärarens förhållningssätt, erfarenheter och kunskaper in, men i 

slutändan är det trots allt de absoluta ramarna som sätter gränser för förskollärarnas 

förutsättningar. Utifrån förskollärarnas utsagor ser vi även att Pettersen (2008) 

förklaring av de absoluta ramarna kan se olika ut i olika förskolor, beroende på vilka 

förutsättningar som finns. Vi upplever utifrån resultatet att förskollärarna anser att 

ramarna minskar, att det delvis finns hinder som försvårar deras arbete men att det 

även finns möjligheter att arbeta med ramarna för att så långt det bara går tänja på 

dem för att underlättat arbetet. På grund av att den absoluta ramen blir mindre och 

mindre minskar förskollärarnas handlingsutrymme och även deras förutsättningar 

minskar till att tillgodose varje enskilt barns behov. Svensson (2012) hävdar att det är 

viktigt att förskolan ger möjligheter till varje barn att få utveckla alla sina språk.  

 

Vi har kommit fram till att de faktorer som medför de övervägande utmaningarna för 

förskollärarna är stora barngrupper, ekonomi, tid- och kunskapsbrist. Vi upplever att 

alla förskollärarna var snabba med att berätta om att de stora barngrupperna är 

utmanande och försvårade deras arbete med barns språkutveckling. I det fallet anser 

vi att speciellt Patrik utmärkte sig annorlunda då han beskrev att 

barngruppsstorleken inte var problematiska. Vi tolkar utifrån hans påstående att han 

arbetar inom det Pettersen (2008) beskriver som det outnyttjade 

handlingsutrymmet. Med den anledningen tycker vi att Patrik har medvetenhet och 
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modet att tänka utanför boxen nämligen de upplevda ramarna. Pramling 

Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) beskriver att för stora barngrupper 

medför att exempelvis inte alla barn kan få plats i gruppen få tillgång till material 

eller kan vara med på alla aktiviteter. Risken blir stor för att förskollärarna prioriterar 

rutinmässiga situationer. På så vis kan det bli svårare att få en bild av vad som händer 

i gruppen. Däremot upplever vi att Jenny ser en möjlighet i att ta vara på de 

vardagliga situationerna när det inte har möjlighet till att dela in barnen i mindre 

barngrupper. I och med det tror vi att en förskollärare utan problem skulle klarar av 

att ha tio barn i en barngrupp själv, men att det då finns en risk att förskolläraren inte 

kan följa de demokratiska riktlinjerna som läroplanen ligger till grund för 

verksamheten: “Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt 

arbetssätt där barnen aktivt deltar och att det utvecklas normer för arbetet och 

samvaron i den egna barngruppen”(Skolverket, 2016, s.8). Istället tror vi att risken då 

är att förskolläraren skulle behöva ta till en auktoritär ledarroll. 

 

Men trots utmaningar kan vi tydligt se utifrån både analysen och resultatet att 

förskollärarna använder sig av väl genomtänkta metoder för att trots allt lyckas i 

arbetet med barn språkutveckling. Vi kan se att de lägger särskilt vikt vid de estetiska 

uttrycksformerna. Vi kan se ett tydligt samband mellan förskollärarnas utsagor och 

det som står i läroplanen att förskolepersonalen ska “skapa förutsättningar för 

barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla 

upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika 

uttrycksformer”(Skolverket, 2016). Vi upplever att användning av estetiska 

uttrycksformer saknas i Pettersens (2008) vidareutveckling av ramfaktorteorin. Det 

verkar dock som att de estetiska uttrycksformerna är viktiga för hjälpa förskollärarna 

att tänja på gränser och ramar. Därför skulle vi vilja får lära oss mer om estetiska 

uttrycksformer i utbildningen. Vi kan dessutom se att nästan alla förskollärarna 

ansåg att de formella metoderna var betydelsefulla för barns språkutveckling, särskilt 

för de barn som har ett annat modersmål. David beskrev exempelvis att bild- och 

teckenstöd var särskilt viktigt att använda sig av för de barn som inte har det verbala 

språket eller för de som har ett annat modersmål.  

 

Vidare kan vi se en specifik kontrast mellan de mångkulturella och icke 

mångkulturella förskolorna eftersom den så kallade absoluta ramen är mindre i de 

mångkulturella förskolorna och att de därför inte riktigt har samma förutsättningar 

oavsett hur reflexiva de är. Där finns fler av de ramfaktorer som begränsar 

förskollärarnas möjligheter medan ramen och handlingsutrymmet blir större i de icke 

mångkulturella förskolorna. Exempelvis kan det tyda på att de oftast hinner ge 

barnen extra tid när de är mindre antal barn som har ett annat modersmål. Vi tror att 

det kan bero på att de som arbetar på icke mångkulturella förskolor har bättre 

förutsättningar då vi tror att majoriteten av barngruppen har svenska som 

förstaspråk. Svensson (2012) menar att de flesta barn med annat modersmål bor i 

socioekonomiskt utsatta områden och därför ökar riskfaktorn för de barnen att inte 

prata majoritetsspråket. I och med det tror vi inte att bristen på språkresurser 
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förekommer i lika stor utsträckning i de icke mångkulturella förskolorna men att i 

mångkulturella förskolor blir behovet av resurser allt mer viktigt. Oftast räcker inte 

ekonomin till för att kunna sätta in extra personal vilket tvingar dem att åtgärda det 

på annat sätt. 

  

Vissa förskollärare är fast i att de inte kan göra någonting på grund av de problem 

som finns medan vi ser möjligheter i att de arbetar med familjerna och genom 

kollegialt arbetet för att öka handlingsutrymmet. Många av de förskollärare vi har 

intervjuat är sådana som reflekterat och gör så bra de kan för att hitta möjligheter. 

Viktigt att framhålla är att det dock finns en gräns för vad personalen faktiskt kan 

utveckla och påverka på egen hand, eller med kollegornas hjälp oavsett deras 

kunskaper, kreativitet och reflexivitet och det är gränsen vid de absoluta ramarna. 

Det är ytterst politiker som styr över om de ramarna ska utvidgas, eller ändras för att 

förbättra möjligheten för praktiken (Pettersen, 2008). Av den orsaken konstaterar vi 

att förskollärarnas arbetsmiljö bör prioriteras av politikerna. Förskollärarna bör även 

få bättre förutsättningar till att orka längre vilket även är angeläget för barnens 

framtid. I det sammanhanget anser vi att om de absoluta ramarna hela tiden 

försämrar förskollärarnas förutsättningar för att det ständigt blir större utmaningar 

och resurserna minskar, kan inget hjälpa förskollärarna och barnens språkutveckling.  

6.2 Metoddiskussion 
Inledningsvis i vår studie valde vi att använda det sociokulturella perspektivet 

eftersom vi utifrån resultat såg ett samband mellan förskollärarnas utsagor och 

Vygotskijs teori om att barn lär sig i samspel med andra. Men allt eftersom vi gick in 

på djupet i resultatet, insåg vi det förskollärarna beskrev om som utmaningar och 

möjligheter i arbetet blev övervägande i resultatet. Vi sökte då efter en mer passande 

teori och upptäckte att ramfaktorteorin beskrev olika handlingsutrymmen och ramar 

som vi därför anser var mer lämplig till vår studie. Å ena sidan anser vi att teorin inte 

varit helt enkel att förstå och vi upplever att den har förvirrat oss lite under studiens 

gång. På grund av den korta tidsperioden som vi haft anser vi nog att det varit bättre 

om vi valt en teori som vi redan kände till eller som är enklare att förstå. Å andra 

sidan har den gett oss en tydligare bild av vilka ramar och handlingsutrymmen som 

finns och hur förskollärarnas förutsättningar påverkas av dem.  

 

Eftersom vi valde att utföra intervjuer fick vi enbart en bild av förskollärarnas tankar 

och erfarenheter kring utmaningar och möjligheter som finns i arbetet. Vi tror därför 

att en kombination mellan observationer och intervjuer hade gett oss en bild av hur 

förskollärarna arbetar med möjligheter och utmaningar. Vi kan konstatera att vi 

eventuellt missat viktig information till vår studie på grund av att vi varit för snabba 

med att pausa inspelningen. I efterhand insåg vi att samtalet i själva verket fortsatte 

med vissa informanter en stund efter att inspelningen stängts av. Efter att vi 

genomfört två-tre intervjuer valde vi att ta bort en fråga ur intervjuguiden då vi ansåg 

att den var upprepade för informanten. Lärdomen blir att till nästa gång 

“provintervjua” en kompis eller varandra innan en intervju sker för att få ett bättre 

flyt.  
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Utifrån tidigare erfarenheter har vi upplevt att informanterna har känt sig obekväma 

under intervjun och det tror vi kan bero på att de inte tog del av intervjuguiden i 

förväg. I denna studie valde vi därför att skicka ut intervjuguiden till informanterna 

innan intervjun för att de skulle få en chans att förbereda sig. Däremot i efterhand 

ansåg vi att det kanske inte var ett bra val då vi upplever att de i vissa av sina svar 

berättat mer om hur det upplever att det bör vara än hur det faktiskt är.  

Vi valde att intervjua förskollärare på olika förskolor för att få en bred bild, men i 

efterhand kan vi uppleva att det hade varit intressant att intervjua förskollärare på 

samma förskola eller i varje fall inom samma verksamhet för att få en inblick i skilda 

erfarenheter och tankar hos de som delar samma ramar. 

 

På grund av den korta tidsperioden anser vi dock att det hade snabbat på processen 

att hitta förskollärare som ville ställa upp om vi hade direkt kontaktat avdelningar 

och ställt förfrågan till personen i fråga, istället för att gå via förskolechefen. Vi har 

även på grund av tidsbrist inte delgett förskollärarna våra transkriberingar, vilket 

Kvale och Brinkmann (2014) menar kan öka tillförlitligheten då informanterna kan få 

chans att godkänna sina beskrivningar.  

6.2 Slutsats 
I vår slutsats kan vi konstatera att förskollärarna anser att ramfaktorerna och dess 

olika handlingsutrymmen har omfattande roll för att förskollärarna ska få goda 

förutsättningarna i sitt arbete. Teorin handlar om att det finns ramar som dels ger 

verksamheten det handlingsutrymmet det har men som även begränsar det 

förskollärarna kan göra. Det finns trots allt saker som förskollärarna kan göra med 

stöd av sin egen kreativitet, kunskap och reflexivitet. Samtidigt är det tydligt att de 

möjligheter som finns för förskollärarna att själva göra något blir allt mer 

begränsade. De absoluta ramarna blir allt trängre och det outnyttjade 

handlingsutrymmet ständigt mindre. I det fallet spelar det ingen roll vad 

förskollärarna än gör för att arbeta med utmaningarna eftersom det ändå inte 

kommer ge den effekt de hoppats på. I och med det har möjligheterna för att arbeta 

med barns språkutveckling blivit allt mer begränsat på grund av stora barngrupper, 

tidsbrist, personalbrist och resurser. Eftersom det finns en gräns för vad 

förskollärarna själva kan göra oavsett om de hittar metoder i vardagen, arbetar med 

kollegialt lärande eller föräldrarna. Och den gränsen går vid de absoluta ramarna. 

 

6.2.1 Förslag till fortsatta studier  

Under studiens gång har vi fått flera idéer och tankar till fortsatta studier. Eftersom 

det framkommer tydligt i studien att estetiska uttrycksformer påverkar barns språk 

positivt tror vi att det skulle vara givande att utföra en studie som är specifikt inriktad 

på arbetet med olika uttrycksformer. Studien visade även att föräldrar har en 

betydande roll i barns språkutveckling, vilket väckte ett intresse hos oss att utföra en 

studie med inriktning på språkutveckling ur ett föräldraperspektiv. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Missivbrev 

 

Hej! 

Vi heter Anna Jangedahl och Shugufa Aslamzada och vi studerar till förskollärare på 

förskollärarprogrammet på Mälardalens Högskolan i Eskilstuna och ska skriva vårt 

examensarbete. Syftet med vår studie är att undersöka förskollärares erfarenheter 

kring möjligheter och utmaningar i arbetet med barns språkutveckling. 

Till vår studie har vi valt att använda oss av intervjuer för att få in material till vår 

datainsamling. Vi vill därför gärna intervjua Dig som har utbildning, kunskap och 

erfarenhet inom ämnet. Intervjun kommer att ta ca 30-45 minuter och innehåller tio 

frågor med eventuella följdfrågor. Vi kommer båda två att vara med vid 

intervjutillfället och kommer även att ställa liknande frågor till sju andra 

förskollärare. 
 

 

För att Du ska känna dig trygg i ditt deltagande vill vi belysa Dig om att vi beaktar 

Vetenskapsrådets (2017) etiska aspekter. Det innebär att Ditt deltagande i 

undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 

Vi vill även be om ditt samtycke till att vi får spela in intervjun för att vi inte ska missa 

viktiga detaljer av det Du säger, -samt för att vi ska kunna lyssna aktivt och vara 

närvarande under samtalet. Allt material vi samlar in till vår undersökning kommer 

att behandlas konfidentiellt. Ingen obehörig utöver oss och handledaren kommer 

kunna ta del av era uppgifter, och i rapporten kommer alla svar vara anonymiserade. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 

högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Efter att vår undersökning 

blir godkänd kommer allt insamlat material att raderas. 
 

Samtyckesformulär 

Genom att Du ringar in Ja, ger du oss ditt samtycke till att vi får använda den 

information vi samlar in under intervjun till vår studie och att vi får spela in. Om du 

kryssar Nej, avstår du till att medverka i vår studie.    JA    NEJ 
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Om Du har några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss 

eller vår kursansvarig. 

Hoppas vi ses! 

Anna Jangedahl   ajl15001@student.mdh.se  xxx-xxxxxxx 

Shugufa Aslamzada  Saa15002@student.mdh.se  xxx-xxxxxxx 

Handledare 

Erik Hjulström erik.hjulstrom@mdh.se xxx-xxxxxx 

 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide 

Bakgrund 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Hur länge har du arbetat i den här förskolan? 

Har ni erfarenhet av att arbeta på en mångkulturell och mångspråkig förskola? 

 Arbetar ni på en mångkulturell förskola nu? 

Varför 

Varför är det viktigt att främja barns språkutveckling? 

Hur ser du på din roll, som förskollärare, i barns språkutveckling? 

Hur ser du på föräldrarnas roll i barns språkutveckling? 

Vilka andra faktorer uppfattar du påverkar barns språkutveckling? (ex. 

media, musik, litteratur, etc.) 

Vad? 

Vad tycker du att språkutveckling ska innehålla?  

Kan du beskriva något exempel på hur ni arbetar med språkutveckling? 

 

 

Vem? 

Hur ser er barngrupp ut och vilka olika språkutvecklingsbehov uppfattar du att det 

finns i barngruppen? 

Får alla barn det stöd de behöver? 

Vilka förutsättningar har ni för att arbeta med språkutveckling?       

Hur? 

Gör ni olika för olika barn, eller använder ni samma metod för alla? 
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Vilka utmaningar har ni i ert arbete med språkutveckling och vad uppfattar du 

försvårar ert arbete? 

Kan ni beskriva ett exempel på en eller flera situationer där du upplevt 

utmaningar i arbetet med språkutveckling? 

Vilka förbättrade resurser anser du skulle behövas för att förbättra och utveckla 

arbetet med språkutvecklingen? 

Övrigt 

Har du några tips eller tankar om vad vi som blivande förskollärare bör tänka på när 

vi ska arbeta med barns språkutveckling? 

 

 

 

 

 


