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Syftet med undersökningen var att synliggöra förskollärares tankar och arbete 

gällande förskolans atmosfär och fysiska miljö, i förhållande till barns verbala 

språkutveckling. En flermetodsforskning med enkätstudier som hade kvalitativ 

inriktning ledde oss till resultatet att båda faktorerna tas i beaktande av förskollärare. 

I resultatet tyds även att det ständigt sker samspel mellan förskolans atmosfär och 

fysiska miljö samt mellan dessa och individen. Genom samspelet i båda faktorerna 

påverkas individen av dem, men de påverkas även av individen. Slutsatsen som dras 

är att ramfaktorer styr förskollärarnas möjlighet till viss utveckling av förskolans 

atmosfär och fysiska miljö som kan gynna barns verbala språkutveckling. 
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1 Inledning 

Förskolan är i kris! I tidningarna publiceras det förjämnan om förskolechefer som 

bevittnar förskollärare som ”går på knäna” och förskollärare som vädjar att 

politikerna öppnar sina ögon - höjs kraven på förskollärarna krävs det tid och pengar 

för att fullfölja dem. Förskolechefer, förskollärare och barnskötare är i uppror mot de 

ringa förutsättningarna de har. Det är för lite tid, för lite pengar och för många 

sysslor för den personal som finns. ”Trots att förskolan är en central del av 

utbildningssystemet prioriterar politikerna inte den på det sättet som de borde.” 

skriver förbusordförande i lärarförbundet (Jaara Åstrand m.fl., 2019, maj). I dessa 

tider, då förskolan enligt många inte ges de förutsättningar som behövs, vad ger detta 

för spår i förskolans atmosfär och fysiska lärandemiljöer och barnens rätt till en god 

språkutveckling i förskolan? 

Strömqvist (2010) hävdar att forskare inte är helt överens om vad som är viktigt för 

barns verbala språkutveckling. Däremot talar de flesta för att det sker i samspel med 

omgivningen. Med det i åtanke blir förskolans verksamhet och förskollärares 

förhållningssätt till dess lärandemiljöer av relevans. I en tidigare 

examinationsuppgift ställde vi frågor kring vilka metoder förskollärare använde sig 

av för att stimulera barns verbala språkutveckling. Många metoder togs upp men 

miljön var det få som nämnde. Därav blev vi intresserade för hur förskollärare 

förhåller och använder sig av miljön för att stimulera barns verbala språkutveckling. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

1.1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka förskollärares arbete med förskolans atmosfär och fysiska 

lärandemiljö för stimulering av barns verbala språkutveckling i några förskolor i 

Sverige.  

1.1.2 Frågeställningar 

- Vilka aspekter anser förskollärarna viktiga inom förskolans atmosfär och 

fysiska miljö gällande barns verbala språkutveckling? 

- Hur utformas och används förskolans atmosfär samt fysiska miljö för att stimulera 

och utveckla barns verbala språk?  

1.2 Undersökningens disposition 

Kapitel 2, Bakgrund, behandlar läroplanen för förskolan 98/16 (Skolverket, 2016) 

och Läroplanen för förskolan 98/18 (Skolverket, 2018) i relation till syfte och 

frågeställningar. Avsnittet litteratursökningar behandlas även under detta kapitel. 

Kapitel 3, Tidigare forskning, redovisar forskning som är av relevans för 
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undersökningen. Detta kapitel är uppdelat i fyra avsnitt. Första avsnittet behandlar 

den verbala språkutvecklingen för att få en grundkunskap om den verbala 

språkutvecklingen. Nästkommande avsnitt behandlar förskolans atmosfär och den 

fysiska miljöns relation till varandra. Sedan redovisas vilka viktiga attribut dessa 

anses ha enligt forskning i varsitt avsnitt. Kapitel 4, Teoretisk utgångspunkt, redogör 

för den valda teori som anses relevant för vår undersökning, Lev. S. Vygotskijs 

sociokulturella teori som används i förhållande till barns verbala språkutveckling. 

Kapitel 5, Metod, redovisar för- och nackdelar kring undersökningsmetoderna som 

använts. Under rubriken Undersökningsdesign presenteras även informanterna. 

Under Genomförande redogörs för de två metoderna. Materialanalys, validiteten av 

undersökningen och etiska övervägande presenteras även under detta kapitel. Kapitel 

6, Resultat, presenterar informanternas svar i enkätundersökningen under 

rubrikerna: Bakgrundsfrågor, Förskolans atmosfär, Fysisk miljö och 

Förändringsarbete. Kapitel 7, Resultatdiskussion, behandlar resultatet under 

rubrikerna Förskolans atmosfär i förhållande till den tidigare forskningen och annan 

relevantlitteratur, Den fysiska miljön i förhållande till den tidigare forskningen och 

annan relevantlitteratur, Förskolans atmosfär och den fysiska miljöns samspel i 

förhållande till den tidigare forskningen och annan relevant litteratur samt 

Förändringsarbete gällande förskolans atmosfär och fysiska miljö i förhållande till 

tidigare forskning och annan relevantlitteratur samt Resultatdiskussion utifrån 

Vygotskijs teori. Ordningsföljden skiljer sig. Till sist behandlas metoddiskussionen. I 

kapitel 8 presenteras vilka slutsatser vi drar. Kapitel 9, Fortsatt forskning, redogör för 

fortsatt forskning som kan tänkas göras i ämnet.  

2 Bakgrund 

Nutidens förskoleverksamhet i Sverige ser inte ut som den gjorde förr. År 1837 

startades en småbarnsskola i Stockholm som tog emot barn i åldern två till sex år, 

vars föräldrar arbetade. Därefter kom barnkrubban (år 1854 i Stockholm) som 

dedikerades till ensamstående mammor som behövde arbeta för sitt levebröd. Vidare 

utvecklades barnträdgården (1896 i Stockholm) som hade en pedagogisk utformning, 

men barnen vistades där halva dagar. Sist kom daghemmet och barnstugan, vilka var 

heldagsverksamheter, det är vad vi idag kallar för förskola. Tidigare handlade dessa 

mestadels om att tillgodose föräldrars behov av barnomsorg. Barnträdgårdens 

atmosfär och fysiska miljö fokuserade på att barnen skulle ges möjlighet till lek, men 

också sysselsättningar som ansågs gynna familjens vardagsliv (Engdahl & Ärlemalm-

Hagsér, 2015). 

I det här kapitel presenteras delar som styrdokumenten Läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016) och Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018). Detta för att det 

är läroplanen som ligger till grund för hur arbetet ser ut med förskolans atmosfär och 

den fysiska miljön. Motiveringen till att den nya läroplanen lyfts är för att vi vill se 

om det krävs någon större förändring vid arbetet kring förskolans atmosfär och den 

fysiska miljön när den träder i kraft. 
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Under detta kapitel presenteras även begrepp som genomsyrar undersökningen samt 

hur vi tolkar dessa. Det sista som presenteras är hur vi har sökt fram och valt artiklar 

samt litteratur som ligger till grund för avsnittet Tidigare forskning.   

2.1 Styrdokument 

I detta kapitel disponeras vad som uttrycks i olika styrdokument om vem som är 

ansvarig för miljöns utformning i förskolan. För att se skillnader i ansvar angående 

miljöerna för barns verbala språkutveckling, redovisas för undersökningen relevanta 

delar ur läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) samt den nya läroplanen 

(Skolverket, 2018) som träder i kraft den första juli 2019. 

2.1.1 Läroplanen för förskolan 98/16 

I läroplanen för förskolan 98/16 kan läsas att det är arbetslaget tillsammans som ska 

ansvara för att miljön är stimulerande för barns utveckling och lärande. Samtidigt 

ligger ansvaret för barnens utmaning och stimulans av språket på förskollärares 

ansvarsområde. Miljöerna för språkutveckling kan tolkas efter läroplanen att de ska 

utvecklas i samråd med förskollärarna (Skolverket, 2016).  

2.1.2 Läroplanen för förskolan 98/18 

Det uttrycks i läroplanen för förskolan 98/18 att ansvaret hamnar på förskollärarna 

för utformningen av en miljö som inspirerar och utmanar barnen till utveckling och 

lärande. Den ska samtidigt vara så pass intressant att den håller kvar barnens 

intresse, nyfikenhet och uppmärksamhet. Samtidigt säger läroplanen att arbetslaget 

ska vara involverade i arbetet med miljön (Skolverket, 2018). Vår tolkning blir att 

förskollärna har ansvaret för att miljön ska innehålla material och artefakter 

(vardagliga föremål som barn kommer i kontakt med) som bidrar till barnens 

utveckling, men att hela arbetslaget arbetar mot gemensamma mål. 

2.2 Litteratursökningar 

2019-04-08 sökte vi i databasen ERIC ProQuest med sökfrasen (language develop*) 

AND (teach* approach). Sökningen gav vid första anspråk 12 560 resultat. Sedan 

begränsades sökningen till artiklar som var peer reviewed och hade kategoriseras i 

early childhood education, preschool education och kindergarten. 332 resultat 

presenterades efter begränsningen. Rubriker och sammanfattningar lästes, därefter 

valdes fyra artiklar som vi fann av relevans i undersökningen.  

2019-04-11 sökte vi i databasen Google scholar med sökfrasen the early childhood 

environment rating scale as tool in evaluating and improving quality in preschools 

och fick cirka 22 500 resultat. Därefter skedde ett urval genom att läsa rubrikerna 

och sammanfattningarna för att se vilka som passade undersökningens syfte, därefter 

valdes Anderson, 1999 och Sheridan, 2009. Vi kontrollerade även att båda antingen 

var en vetenskaplig artikel eller en avhandling. 
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Litteratur från tidigare kurser har delvis använts i kapitel 3. Dessa har även använts 

för att hitta förstahandslitteratur. Under arbetets gång har vi ett flertal gånger sökt 

tidigare forskning på Mälardalens högskolas bibliotek och Eskilstunas Stadsbibliotek 

för att låna litteratur. För att styrka inledningen söktes ett pedagogiskt magasin via 

Google och dagenssamhalle.se hittades, artikeln skriven av Jaara Åstrand m.fl., 2019 

fann vi var av relevans.  

3 Tidigare forskning och annan relevant litteratur 

Tidigare forskning och annan relevant litteratur är uppdelat i fem olika avsnitt. 

Anledningen till uppdelningen är att först förklara vad verbal språkutveckling 

innebär och sedan hur den kan utvecklas eller hindras på grund av olika miljöernas 

uppbyggnad. Det första avsnittet innehåller vad den verbala språkutvecklingen är och 

hur dessa stadier kan se ut, andra avsnittet handlar om relationen mellan förskolans 

atmosfär och den fysiska miljön och hur dessa påverkar varandra. I det tredje 

avsnittet beskrivs hur den fysiska lärmiljöns utformning, planering och syfte påverkar 

barns verbala språkutveckling. Det sista avsnittet behandlar hur förskolans atmosfär 

påverkar barns sociala relationer genom hur regler och förhållningssätt tillämpas.  

3.1 Verbal språkutveckling 

Detta avsnitt handlar om hur barns verbala språkutveckling kan se ut och när den 

kan förväntas ske i barns utveckling. Först redogörs för språkcentrumets utveckling 

och dess kritiska period för att få en grundförståelse för språkutveckling. Sedan 

beskrivs det hur olika perspektiv kan se ut och vad som anses viktigt för att en så 

kallad god verbal språkutveckling. 

Hjärnans språkcentrum är mest aktivt från barns tidigare år (0–5 år), därför är det av 

vikt att barn exponeras för språket i tidig ålder. Exponering av språk är en process 

som är avgörande för att barn ska ges möjlighet till ”god” språkinlärning 

(Abrahamsson & Hyltenstam, 2010). Grundläggande kunskaper i grammatik och 

ordförråd har barnen uppnått vid cirka tre års ålder. Från tre- upp till fem års ålder 

utvecklas grundkunskaperna för att samtala, uppfatta och förstå hur en annan individ 

kan uppleva något, enligt författarna. Detta är något som Bruce, Ivarsson, Svensson 

och Sventelius (2016) kallar socio-kognitiva- och socio-emotionella kunskaper. 

Weigel, Lowman och Martin (2007) redovisar att en del barn är mottagliga för att 

börja utveckla ett ordförråd vid nio månaders ålder och vid ett årsåldern kan de börja 

forma ord. 

Gjems (2017) hävdar att det finns fyra nivåer inom barns utveckling av språket. Det 

är viktigt att förskolläraren vet var barnen ligger i sin utveckling och erfarenhet, för 

att kunna stimulera barnens vidareutveckling. Nivå ett bygger på sinnesintryck för att 

uppleva och se språket konkret samt enkla frågor med enkla svar. Det kan handla om 

att peka på objekt som barnen namnger, denna typ av kommunikation är vanlig 

bland barn i ett- till två års ålder. Nivå två handlar om att barnen kommer ihåg och 
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berättar om vad de har sett. Till exempel vad de har gjort och upplevt samt om de kan 

slutföra meningar. Nivå tre omfattar ofta barn tre- till fyra år. Barn som ligger på nivå 

tre kan samtala utanför den konkreta händelsen, barnen kan då börja svara på frågor 

som ber dem att se skillnader eller likheter. De kan även definiera olika sammanhang 

och återberätta sina erfarenheter och upplevelser. I nivå fyra uppmuntras barn till att 

resonera, diskutera och reflektera kring olika problem och förklara sammanhang 

tillsammans med en förskollärare eller annan vuxen. 

Bruce, Ivarsson, Svensson och Sventelius (2016) står i enighet med Gjems (2017) och 

nämner vikten av konkreta sinnesintryck gällande barns verbala språkutveckling. 

Bruce m.fl. (2016) hävdar därför att synen har en viktig roll i barns verbala 

språkutveckling. En annan aspekt som är viktig är hjärnans funktion att kunna hålla 

kvar uppmärksamhet på lärandesituationen. Den information som hjärnan 

registrerar ska även kunna sorteras och bearbeta intryck. För att barnen ska kunna 

utveckla sitt språk i alla sammanhang och möten är det viktigt att barnen tidigt 

utmanas och stimuleras i de intellektuella, känslomässiga och sociala färdigheterna, 

således i de socio-kognitiva och socio-emotionella delarna. I barnens utveckling av 

det verbala språket är den största drivkraften viljan att vara delaktig och i 

gemenskapen kunna kommunicera med andra kring deras och andras erfarenheter 

samt upplevelser - det har alla barn gemensamt oavsett hur deras språkutveckling ser 

ut. När barnen är ett- till två år vill de ofta berätta mer än vad de klarar av med ord. 

Det medför att barnen kombinerar de ord de behärskar med gester, miner, pekningar 

och kanske till och med visa vad de vill. Kombinationerna stimulerar barnens 

utveckling av ordförrådet. 

3.2 Förskolans atmosfär och den fysiska miljön i relation till 

varandra 

Här nedan diskuteras förskolans atmosfär och den fysiska miljöns relation till 

varandra. Det vill säga hur de tillsammans påverkar och påverkas av varandra, hur de 

tillsammans arbetar och hur dessa relationer kan se ut. 

Stimulerande lärandemiljöer är grundläggande för barns verbala språkutveckling 

redovisar Björklid och Fischbein (2012), vilket också Andersson (1999) hävdar är en 

viktig komponent. Björklid och Fischbein (2012) menar att det finns två typer av 

miljöer, en som är tillåtande och en som är restriktiv. Den restriktiva miljön innebär 

bland annat regler och slutna rum, därmed en styrd miljö. I en styrd miljö bjuds barn 

in till specifika förväntningar och handlingar, till exempel i ateljén där handlingar är 

styrda till målande och skapande snarare än lek med dockor. Den tillåtande miljön 

innebär handlingsutrymme för barnen. I en sådan miljö har de tillgång till att vara 

kreativa, förhandla och uttrycka sig - det vill säga att lekar inte begränsas beroende 

på miljöns utformning och de vuxnas förhållningssätt till den.  

Förskolans atmosfär och den fysiska miljön står i förhållande till varandra, och har 

därmed inverkan på varandra. Med andra ord sker inte lärande enkom mellan vuxen 

och barn utan även samspelet mellan rum och barn och vice versa (Björklid & 
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Fischbein, 2012). Weigel, Lowman och Martin (2007) redogör att barns utveckling 

gynnas av förskollärare som tillför aktiviteter som har den verbala språkutvecklingen 

i fokus. Exempel på aktiviteter som författarna lyfter är bland annat att spela spel 

tillsammans och grupplekar. 

Björklid och Fischbein (2012) hävdar också att det finns flera komponenter i miljön 

som innehar fyra olika grundaspekter: Psykologisk (människans upplevande och 

handlande), Biologisk (människan som levande), Sociologisk (sociala miljön) och den 

fysiska (fysiska eller materiella ting). Dessa aspekter står sedan i relation till 

varandra. Underkategorierna beskriver hur förhållanden mellan miljön och 

människan kan ses ur olika perspektiv och hur relationerna mellan varandra kan se 

ut och fungera. Kommande beskrivningar är de som är relevanta för denna 

undersökningar. Den bio-psykologiska relationen är sambandet mellan det biologiska 

och psykologiska hos en individ. Hur individen instinktivt reagerar och upplever 

händelser och miljöer beror på hur långt hen har kommit i sin biologiska utveckling, 

därmed kan utgången se olika ut. Ett exempel är hur barn i förskolan upplever miljön 

och händelser annorlunda än förskollärare, detta för att barnens hjärnor inte är fullt 

utvecklade än. Den social-psykologiska relationen innefattar hur omvärlden 

uppfattar en individ och hur den sociala miljön gör intryck på individen. Till exempel 

hur roller tilldelas i en grupp, beroende på individens egenskaper har uppfattats och 

tolkats. Den psyko-fysiska relationen innebär hur individer förhåller sig till den 

fysiska miljön. Individen förändrar den fysiska miljön om den inte uppnår kravet för 

den specifika aktiviteten som hen tänkt sig. Det kan även resulteras i att den fysiska 

miljön vandaliseras, exempelvis att det ritas på väggar. Den fysio-psykiska relationen 

omfattar individers upplevelser och känslor kring den fysiska miljöns utformning. 

Till exempel om det är röriga miljöer i förskolan, kan det bli för många intryck och 

därmed ge känslor som stress. Det i sin tur kan leda till sämre koncentration. Den 

socio-fysiska relationen avser vilka resurser förskolan ges för sin fysiska miljö av 

samhället. Den fysio-sociala relationens inriktning är hur miljön påverkar gruppen. 

Exempelvis miljöer där konflikter ständigt uppstår eller där ett samspel blomstrar.  

Hundeide (2006) påvisar urmänniskan och de biologiska faktorerna till människans 

varande, tillika att den kulturella miljön som människan vistas i påverkar hen. På 

grund av de ovanstående faktorerna resulterar det i att människans kognitiva- och 

sociala beteenden utvecklas.  Med andra ord handlar det om sociala samspel 

(förskolans atmosfär) och artefakter (fysisk miljö) som i nutiden fortfarande påverkas 

av dåtidens levnadssätt. 

 

3.3 Den fysiska miljöns betydelse för barns verbala 

språkutveckling  

I kommande kapitel disponeras vikten av den fysiska miljöns utformning och dess 

påverkan på barns verbala språkutveckling. I den fysiska miljön räknas alla fysiska 

ting in, till exempel stolar, bord, material, leksaker och andra artefakter inom 
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förskolans verksamhet. Eriksson Bergström (2017) redovisar att barn formas av 

miljön likväl som miljön formas av barnen, vilket Björklid och Fischbein (2012) också 

hävdar via de psyko-fysiska- och fysio-psykiska relationerna (se avsnitt 3.2). 

Dickinson, Darrow och Tinubu (2008) menar att förskolans fysiska lärandemiljö 

gynnar barns verbala språkutveckling, likaså Evensen Hansen och Alvesetad (2017) 

betonar att lärandemiljön är av vikt vid barns verbala språkutveckling. Den fysiska 

miljön ska ge barnen utrymme för samspel som i sin tur är en stor del av barns 

verbala språkutveckling. Björklid (2005) menar att en fysiska miljöns konstruktion 

inger förväntningar på barns lek och lärande. Det varierar huruvida barnen bjuds in 

till utforskande, handlingar och upptäckande. Signaler sänds till barnen att det är ett 

specifikt lärande eller utveckling som ska ske i en viss miljö, vilket leder till oskrivna 

regler. Vidare redovisar författaren att det finns syfte med att barnen får vara 

delaktiga i utformningen av den fysiska miljön. Enligt den psyko-fysiska relationen 

som tidigare nämnts (se avsnitt 3.2), förändrar barnen miljön utefter sina behov i 

aktiviteter och lekar om den inte uppnår barnets förväntningar eller krav (Björklid & 

Fischbein, 2012). För att förhindra negativa förändringar och situationer menar 

Björklid (2005) att barnen med fördel kan vara med att bestämma den fysiska 

miljöns utformning. 

Eriksson Bergström (2013) lyfter att de planerade miljöerna i förskolan begränsar 

barnen till det syftet som miljön är utformad till, därmed formas barnen av miljön. 

Men även miljön formas utefter barnen, då deras krav tar plats i förskolans 

verksamhet. Kravet att utrymmet tillåter barnens lekar och sysselsättningar. Björklid 

(2005) redogör vikten av en välkonstruerad fysisk miljö. En sådan möjliggör en 

positiv påverkan på barns utveckling. Det finns risk att utvecklingen hindras i en 

otrygg, otillgänglig och understimulerad miljö, då det kan leda till att barnen inte kan 

eller vill leka. Det i sin tur kan hämma barns kognitiva, sociala och fysiska utveckling. 

Löst material som barnen kan flytta på för att anpassa till sin egen lek skapar samspel 

mellan barnen och den fysiska miljön vilket har en positiv inverkan på deras 

utveckling (Björklid, 2005), vilket i denna undersökningen appliceras på barns 

verbala språkutveckling. Även Gjems (2013) lyfter samspelets vikt för barns verbala 

språkutveckling, författaren menar också att de vardagliga samtalen som sker i 

förskolans verksamhet påverkar utvecklingen. 

Andersson (1999) använde sig av ECERS för att jämföra förskolors kvalitet och kunde 

se skillnader mellan ”högkvalitativa” och ”lågkvalitativa” förskolor för barns 

språkutveckling. Lärandemiljöer som enligt ECERS resulterat i att vara 

”lågkvalitativa”, kunde Andersson (1999) se att barnen inte stimulerades eller 

utmanades av materialet som fanns. Den fysiska lärandemiljön skapade inga 

samspelssituationer – vilket drabbade barnen negativt. I jämförelse med denna sågs 

att de ”högkvalitativa” förskolorna hade lärandemiljöer som uppmuntrade till 

samspel mellan barnen. De hade material som utmanade barnen kognitivt, vilket 

hade en positiv inverkan på barns verbala språkutveckling. 

3.4 Förskolans atmosfärs betydelse för barns verbala 
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språkutveckling 

Förskolans atmosfär inräknas i de aspekter som den fysiska miljön besitter men 

omfattas också av regler, förhållningssätt och sociala relationer samt hur dessa 

påverkar barns utveckling av det verbala språket. 

Andersson (1999) har, som tidigare nämnts (se avsnitt 3.3), använt sig av ECERS för 

att jämföra förskolors kvalitet och dess påverkan för barns verbala språkutveckling. 

De svenska förskolorna som var ”högkvalitativa” påvisar en mer avancerad kognitiv- 

och socioemotionell utveckling hos barnen. Framförallt till följd av närvarande 

pedagoger som fanns tillhands för att uppmuntra och vägleda barnen i olika 

situationer, vilket leder till positiva effekter för barns språkutveckling. Författaren 

beskriver nödvändigheten i att skapa lärandemiljöer som har en tillåtande atmosfär 

då barn spenderar många timmar av sin vardag i förskolan. 

I en studie gjord av Sheridan (2009) fick även hon fram att de ”högkvalitativa” 

förskolorna hade en tillåtande atmosfär. Barn som blivit intervjuade berättade att de 

kände sig hörda och delaktiga i val av aktivitet, miljön samt känslor och åsikter. Till 

skillnad från de ”högkvalitativa” förskolorna erbjöds inte barnen i de ”lågkvalitativa” 

förskolorna att påverka varken val av aktivitet eller lärandemiljön, vilket resulterat i 

att de inte känt sig hörda eller att deras åsikter är av betydelse. I en tillåtande 

atmosfär gavs barnen chans till att öva på att förhandla och uttrycka sin åsikt. De fick 

lära sig att deras ord och känslor betyder något, även om de inte alltid fick sin vilja 

igenom, vilket resulterade i en verbal språkutveckling (Sheridan, 2009).  

Hundeide (2006) menar att samspelet som sker med alla vuxna i barns närhet är av 

betydelse i deras utvecklingsprocess, i denna studie appliceras det på förskollärarens 

roll. Förhållningssättet gentemot barnet avgör huruvida hen känner gemenskap. När 

det brister i relationen mellan förskollärare och barn kan det resultera i otrygghet. Att 

bemöta barnet positivt och empatiskt resulterar i den trygghet som krävs för att 

känna gemenskap. Samspelet som sker i ett sådant möte gör att det blir ett 

meningsfullt utbyte, av den anledningen ges barnet känslan att det hen uttrycker är 

av betydelse. Vid sådana möten språkar förskolläraren och barnet på liknande 

premisser. Därför är det viktigt att förskolläraren har empati och förmåga att vara 

mottaglig för barns signaler i rådande situation - för att skapa ett meningsfullt utbyte 

och gemenskap menar författaren. Även Dickinson, Darrow och Tinubu (2008) 

redogör att engagerade förskollärare som deltar i barns samtalsämnen visar på ökad 

språkutveckling. Detta genom att förskolläraren stöttar barnen i kommunikationen. 

När barn inte stöttas i sitt språkande kan det hämma språkutvecklingen. 

Ömsesidiga konversationer och förväntningar skapas genom dialoger där alla parter 

får chans att bidra med egna upplevelser och kunskaper (Hundeide, 2006). Vilket 

kan kopplas samman med Strandberg (2006) som påvisar efter intervjuer med barn 

att de innehar insikter om vuxnas och barns olikheter. Olikheterna ska användas som 

en utgångspunkt för lärandet och måste tas i aktning för att olika kunskapsnivåer ska 

kunna mötas. Det som kännetecknar god kvalitet i dialoger mellan förskollärare och 
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barn, är kravet om att alla får känna att de bidrar med åsikter, känslor eller kunskap. 

Även Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) menar att barn ska ges chansen att; prata 

och tänka, lyssna och göra val. Evensen Hansen och Alvestad (2017) lyfter i deras 

studie att förskollärare främst använder sig av vardagliga samtal för att utveckla 

barns verbala språk. Författarna redovisar vidare att förskollärare ska agera 

språkmodeller, exponera barnen för varierat och välvårdat språk. 

Att upprepa det barnet har sagt ger möjligheten att korrigera eventuella fel i 

fonologin, det vill säga språkets alla delar, utan att tillrättavisa barnet. De beskriver 

vidare att pedagoger som gör aktiva val i att använda ett expansivt språk genererar att 

barnen ständigt exponeras för nya ord, vilket ger barnet ett språkbad. Det i sin tur 

utvecklar kunskapen om att föra dialoger. Utbyte av tankar sker i dialoger och barnen 

ges möjlighet att träna tal, lyssnande samt turtagning. Den verbala kommunikationen 

utvecklar barns ordförråd samt ordförståelse (Asplund Carlsson, 2015). Även 

Andersson (1999) beskriver vikten av att barn ska få verbal interaktion med vuxna. 

Barn som vistas i ett språkbad stimulerar deras tankar såväl som tal. Andersson 

(1999) har med hjälp av ECERS tagit fram att barn är mer utvecklade inom de 

kognitiva- samt socio-emotionella färdigheterna när de går i en ”högkvalitativ” 

förskola. Hon redovisar att förskollärare i ”högkvalitativa” förskolor ansåg sig ha 

goda relationer med barnen i jämförelse med de ”lågkvalitativa”. 

4 Teoretisk utgångspunkt 

Det kan tydas genom den tidigare forskningen att en sociokulturell teori är av 

relevans, när miljö och barn påverkar varandra genom olika relationer och samspel. 

Därför tolkar vi att Vygotskijs teori om samspel är relevant för denna undersökning. 

Lev. S. Vygotskijs sociokulturella perspektiv kan tolkas i läroplanen då det kan tydas 

att samspel är viktigt för barns utveckling och lärande (Skolverket, 2016). 

4.1 Lev. S. Vygotskijs sociokulturella teori  

Vygotskijs sociokulturella perspektiv är huvudteorin för denna undersökning. 

Vygoskijs teori är uppdelad i två avsnitt, det första avsnittet handlar om hans 

förhållningssätt gentemot barns utveckling och lärande. Den andra avsnittet 

behandlar hur den verbala språkutvecklingen sker enligt hans sociokulturella 

perspektiv. 

4.1.1 Vygotskij om barns utveckling och lärande 

Kärnan i Vygotskijs sociokulturella teori om barns lärande är att barn får hjälp av 

andra för att utveckla och erövra nya kunskaper. Barnet kan lära sig nya kunskaper 

med hjälp av ett barn som har mer erfarenhet i ämnet eller med hjälp av en vuxen. 

Det som för barnen framåt i deras utveckling är det sociala samspelet, då Vygotskij 

hävdar att utveckling och lärande förhåller sig till varandra (Williams, 2006). 
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4.1.2 Vygotskij och den verbala språkutvecklingen 

Vygotskij (1999) hävdade att språket och tänkandet är sammanlänkade. Det har 

medfört två underkategorier inom den verbala språkutvecklingen; det yttre språket – 

ljudet som barnet producerar och uttalar till andra individer, och det inre språket – 

tänkandet och innebörden av ljuden. Det yttre språket är en avgörande faktor för det 

inre språket, då tänkandets språkgrund vilar på samspelet med andra individer i 

sociala sammanhang. Han redogjorde vidare att det yttre- och det inre språkandet är 

samma enhet och är beroende av varandra, därav är de odelbara. Det första som sker 

i barns verbala språkutveckling är det yttre språket. Barn gör ljud innan det finns 

någon tanke bakom det, avsaknaden av ljudets innebörd innebär att det enkom är ett 

ljud bland övriga ljud. Först när barnet nått det tänkande stadiet i sin verbala 

språkutveckling har det inre språket tagit vid och ljuden kan klassificeras som språk 

menar Vygotskij (1999). 

Som tidigare nämnts sker, enligt Vygotskij, lärandet i samspel med andra men det är 

också där barnet exponeras för språkbadet. Vygotskij hävdar att lärandet i samspel 

inte har med mognadsgrader att göra (Lillemyr, 2013). Därför krävs det lärmiljöer 

som stimulerar både det yttre- och det inre språket. För att stimulera det yttre 

språket krävs lärmiljöer som bjuder in till samspel. För att stimulera det inre språket 

krävs lärmiljöer som är lugna och rofyllda som ger barn möjlighet till reflektion 

(Strandberg, 2006). 

Vygotskij (1999) redovisade associationer mellan ord och bild samt minnesbilder, 

han menade att ett ord inte är konstant, utan i ständig förändring att ett ord kan få 

flera nyanser. Det beror på hur ordet förknippas med olika artefakter eller situationer 

och erfarenheter. 

5 Metod 

Under detta avsnitt redovisas först den valda undersökningsdesignen, onlinesurvey. I 

samma avsnitt redovisas för- och nackdelar med en enkätundersökning samt e-

postundersökning och onlinesurvey. Sedan redovisas urval av informanter som har 

legat till grund för vår undersökning. Sedan presenteras genomförandet av vår 

undersökning. Till sist redovisas resonemang kring trovärdigheten och vilka etiska 

överväganden undersökningen har grundats på. 

5.1 Undersökningsdesign 

Den första undersökningsmetoden var en enkät i e-post format med 13 frågor som 

var öppna. Den slutgiltiga undersökningsmetoden var enkätundersökning i 

onlinesurveyformat med 13 öppna frågor. Båda forskningsansatserna var av 

kvantitativ och kvalitativ karaktär, vilket Bryman (2018) kallar flermetodsforskning. 

En renodlad kvantitativ forskningsansats är en enkätundersökning med ja- och nej-

frågor. En kvalitativ forskningsansats är en undersökning som består av öppna frågor 
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i intervjuform (Bryman, 2018). Valet av forskningsdesignen grundar sig i att vi ville 

undersöka förskollärares förhållnings- och arbetssätt gällande lärandemiljöer för att 

stimulera barns verbala språkutveckling. Därav låg valet av öppna frågor till grund 

för få fatt på konkreta exempel på hur förskollärarna tänker, arbetar och förhåller sig 

till förskolans atmosfär och den fysiska miljön gällande verbal språkutveckling.  

Valet av en enkätundersökning grundar sig också i att vi i den tidigare 

undersökningen om metoder för barns verbala språkutveckling använde oss av 

semistrukturerade intervjuer. Eftersom det finns användning för båda metoderna i 

vår blivande yrkesroll, ville vi förvärva erfarenhet gällande enkäter. 

5.1.1 För- och nackdelar med en enkätundersökning 

Utformningen av enkäten och dess frågor var viktiga för att informanten inte skulle 

känna sig överväldigad med för många eller krångliga frågor, som gör att 

informanten väljer bort att svara på den. Nackdelar med enkätundersökningen var 

att frågor kan ha misstolkats och att det inte fanns möjlighet till att ställa 

uppföljningsfrågor eller hjälpa informanten med dem (Bryman 2018). 

Fördelar med enkätundersökningen var att intervjuareffekten undveks. Enligt 

Bryman (2018) är det en effekt där informanten kan bli påverkad av den som 

intervjuar. Det är en faktor som kan göra att informantens svar inte blir fullt ut ärliga.  

5.1.2 För- och nackdelar med en e-postsurvey 

Enligt Bryman (2018) kan nackdelar med e-postsurvey vara att det kan ta lång tid 

innan svaren inkommer. Informanterna kan även anta att de inte är anonyma vid en 

sådan datainsamling. Författaren framför även att en fördel med att skicka över e-

post minskar risken till att obehöriga svarar på enkäten. 

5.1.3 För- och nackdelar med en onlinesurvey 

Fördelarna vid användning av en onlinesurvey är att antal besvarade enkäter 

kommer in på kortare tid samt att det blir en större geografisk täckning (Bryman, 

2018). De informanter som svarar på en onlinesurvey med öppna frågor är generellt 

mer detaljerade i sina svar. Onlinesurveys minimerar risken till inmatningsfel 

eftersom hjälp med sammanställningen av den insamlade datan kan erbjudas. 

Nackdelar med en onlinesurvey är att den blir begränsad till bara de personer som är 

online och ovetskapen huruvida vem som har besvarat enkäten. Samtidigt kan 

informanterna som deltar i enkätundersökningen uppleva att de faktiskt är anonyma, 

till skillnad från e-postsurvey. En risk med begränsningen till personerna som är 

online är att svarsfrekvensen kan minska, enligt Bryman (2018).  

5.2 Urval av informanter 

I läroplanen kunde det läsas att ”förskollärare ska ansvara för att stimulera och 

utmana i sin språk- och kommunikationsutveckling” (Skolverket, 2016, s.11) samt att 
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det är förskollärarens ansvar att utforma lärandemiljöerna (Skolverket, 2016). Därav 

ansåg vi att förskollärarnas svar var av intresse för undersökningen. Konkreta 

exempel önskades gällande deras förhållning- och arbetssätt. Eftersom att vi studerar 

till förskollärare var det av relevans för oss att undersöka yrkesrollens tankar, 

önskningar, förhållanden, planering, utformning och utförande inom förskolans 

atmosfär och den fysiska miljön. Därför blev inte föräldrar eller barns medverkan 

aktuellt för undersökningen. Barnskötare valdes också bort då de inte bär det 

pedagogiska ansvaret inom ämnet. Förskolechefen var inte av relevans då hen inte 

arbetar ”på golvet” och därmed inte kunna få fatt i lika utförliga praktiska exempel. 

Tjugofyra förskolechefer i Sverige kontaktades via e-post, där presenterades vilka vi 

var samt undersökningen syfte. Vi frågade om de önskade vidarebefordra mailet till 

förskollärarna eller om de ville förse oss med mailadresserna (se bilaga 3). De 16 

förskolechefer som besvarade e-posten valde att vidarebefordra enkäten till sina 

förskollärare. Vid onlinesurveyn förklarades i början att det var förskollärarens svar 

som var av intresse. Deltagarna fick svara på hur länge de hade arbetat som 

förskollärare för att styrka att de är utbildade förskollärare. 

5.3 Genomförande 

Nedan disponeras först den valda undersökningsmetoden. Motiveringen som ligger 

till grund för valen av en enkätundersökning samt valen bakom enkäternas 

disposition. Sedan presenteras de två metoderna ’Metod ett’ och ’Metod två’ då vi 

under undersökningen har använt oss av två metoder.   

5.3.1 Undersökningsmetod 

Den valda metoden var enkät med öppna frågor. Valet av öppna frågor låg till grund 

för få fatt på konkreta exempel hur förskollärarna tänker, arbetar och förhåller sig till 

miljön och den verbala språkutvecklingen. De fick möjlighet till att förklara och 

motivera sina svar. Enligt Bryman (2018) är fördelar med öppna frågor i enkäter att 

respondenterna ges möjligheten till att svara med egna ord, snarare än kryssa i ja 

eller nej. Vid ja- och nej-frågor kan tänkas att en del respondenter inte kan svara 

varken eller, att de till viss del håller med men behöver motivera sitt svar. Vid sådana 

frågor hade vi kunnat få svar som gav en ofullständig bild (Bryman, 2018). 

Ordningsföljden på frågorna disponerades på följande sätt; Först bakgrundsfrågor för 

att få kännedom om informanternas erfarenhet som förskollärare samt barngruppens 

åldrar. Detta för att få fatt i om arbetssätten kunde skilja sig beroende på erfarenhet 

eller barngruppens ålder. Sedan ställdes frågorna gällande förskolans atmosfär för att 

få fatt i förskollärares förhållningssätt gällande sambandet mellan lärandemiljöer och 

barns verbala språkutveckling. Eftersom det kan tänkas att förhållningssättet 

påverkar hur den fysiska lärandemiljön nyttjas blev den nummer två i 

ordningsföljden. Därefter presenterades frågorna angående den fysiska miljön för att 

få fatt i konkreta exempel hur den används av informanterna. Slutligen ställdes 

frågor angående förändringsarbete för att se huruvida informanterna önskade 
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förändra något hos sig själva, i miljön eller om de ville prioritera annorlunda än hur 

de arbetar idag (se bilaga 1, frågor). 

5.3.2 Metod ett: Enkätundersökning via e-post 

Enkäten utformades utefter syfte och frågeställningar. Vi provade även att svara på 

enkäten själva för att få syn på syftningsfel och/eller om frågorna kunde misstolkas, 

samt för att ta reda på hur lång tid den tog att genomföra. Det sistnämnda för att 

kunna förbereda informanterna gällande tidsåtgången. Därefter förändrade och 

utökade vi några av frågorna, samt specificerade vad vi menade när det kom till olika 

begrepp. Vi skrev en inledning till enkäten för att försäkra oss om att ingen av 

frågorna missades, uppmuntrade respondenterna att svara så utförligt som möjligt 

samt tackade för deras medverkan på förhand. Enkätens design formades för att den 

skulle se professionell och tilltalande ut, vilket enligt Bryman (2018) minskar bortfall. 

Vi var noggranna med att tacka de förskolechefer och förskollärare som besvarat e-

post- och deltagandeförfrågan. På så vis framfördes uppskattningen att de avvarat tid 

till undersökningen. Efter en och en halv vecka hade vi fått in två enkätsvar från 

förskollärare, vilket gjorde att vi valde att avbryta metoden. 

5.3.3 Metod två: Onlinesurvey 

För att inte börja om helt från början gällande insamlingsmetoden valde vi att 

fortsätta med en enkätundersökning innehållande samma frågor, eftersom syftet och 

frågeställningar var oförändrade, men via onlinesurvey. Syftet med onlinesurvey var 

fortfarande att nå ut till fler förskollärare och få en bredare geografisk bild gällande 

undersökningsområdet, men att enkäten kunde få en effektivare spridning än ’Metod 

ett’. Även denna enkät fick en tilltalande layout, Bryman (2018) lyfter att för mycket 

text och rörig presentation av frågorna kan avskräcka informanterna och därmed leda 

till att de avböjer deltagandet. För att visa uppskattning till de deltagande valde vi att 

skriva meddelandet ”Tack för din medverkan” som kom upp automatiskt när enkäten 

skickats in. Enkäten som utformades i ett Googleformulär länkades på Facebook i 

olika förskolegrupper. Först skrevs en förfrågan om administratörers godkännande 

innan delningen. Vi skickade även förfrågan om möjligt deltagande till förskollärare 

vi känner. Länken delades vidare av personer i vår omgivning via Facebook. Efter en 

och en halv vecka hade 14 enkätsvar inkommit. 

5.4 Materialanalys 

För att analysera materialet har vi använt oss av innehållsanalys. Det innebär att 

utifrån det råmaterial som inkommit, kategoriseras datan för att skapa en objektivitet 

(Bryman, 2018). Följande skedde delvis karakteristiskt, alltså tolkning av 

råmaterialet som Bryman (2018) kallar ”latent innehåll”. Råmaterialet 

kategoriserades utefter redan satta ämnen (Förskolans atmosfär, Fysisk miljö och 

Förändringsarbete), som skedde i enkätens utformande. Det latenta innehållet 

tolkade vi för att sedan kategorisera under redan satta ämnen. Utifrån svaren valde vi 

de mest förekommande ord och fraser för att skapa underrubrikerna i resultatsdelen. 
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Resultatet delades sedan in i olika åldersspann, barn 1–3 år och 3–6 för att kunna 

tyda likheter och olikheter. Med försiktighet tolkades, analyserades och diskuterades 

informanternas svar i undersökningen, vilket resulterade i att deltagarnas integritet 

har skyddats enligt Bryman (2018). 

5.5 Validiteten av undersökningen 

Validiteten representerar huruvida det som avsätts att mäta har blivit mätt (Bryman, 

2018). Validiteten säkerställdes genom utformningen av frågorna utefter 

undersökningens syfte och frågeställningar, därigenom har vi fått svar på dessa. Vi 

har även säkerställt validiteten genom att deltagarna fick svara på hur länge de 

arbetat som förskollärare. 

Vid utformningen av undersökningen har noggrannheten beaktats för att resultatet 

ska kunna återge ett så verkligt resultat som möjligt, detta genom att begränsa 

informanterna till bara förskollärare, utformning av missivbrevet samt enkätfrågor. 

På så vis minskar risken att få felaktig information och genom detta ökar validiteten 

för resultatet i undersökningen. Efter att resultatet inkommit var det två stycken som 

analyserade och diskuterade enkätsvaren, vilket också ökade validiteten (Bryman, 

2018).  

Enkätundersökningar är mer omfattande än intervjuer och speglar därför resultatet 

utifrån en större grupp. Därmed ökade reliabiliteten i en enkätundersökning enligt 

Bryman (2018). För att reliabiliteten i undersökningen skulle återspegla 

förskollärarens perspektiv, har vi tillsammans diskuterat den insamlade datan för att 

sedan kategorisera den. Detta för att undvika misstolkningar och öka reliabiliteten 

enligt författaren. 

5.6 Etiska överväganden 

Etiska ställningstaganden påverkade undersökningens kvalitet, genomförande och i 

sin tur resultatets chans att bidra till samhällsutvecklingen (Vetenskapsrådet, 2017). 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet 

följdes enligt råden. Dessa beaktades på följande sätt: I missivbrevet (se bilaga 2) 

informerades de tänkta deltagarna om undersökningens syfte, att deltagandet i 

undersökningen var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. 

All insamlad data avkodades och förblev anonym, den användes enkom till den här 

undersökningen och raderades när uppsatsen laddades upp på databasen Diva. I de 

två enkätsvar vi fick in via e-post fanns det uppgifter på namn och e-postadress, dessa 

mail raderades när vi bytte till metoden onlinesurvey. I utförandet med onlinesurvey 

framkommer inga uppgifter som namn, e-postadress eller arbetsplats, därför har 

ingen avkodning behövts utföras. Informanterna har för oss varit lika anonyma under 

datainsamlingens gång som för läsaren av denna studie. Ingen har avbrutit sin 

medverkan, därför har vi inte behövt ta reda på vem som skrivit vad för att sedan 

eliminera enkätsvar. Vi har enkom nyttjat enkätsvaren genom jämförelser dem 

emellan och tidigare forskning samt tolkat dem för att kategoriseras.  
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6 Resultat 

Nedan presenteras resultatet för 

vår undersökning. Först 

presenteras bakgrundsfrågornas 

enkätsvar i diagram, sen 

disponeras texten utefter tema och 

kategori. Jämförelse sker mellan 1–

3 år och 3–6 år på barngruppen 

som informanterna uppgett att de 

arbetar med. 

 

 

Figur 1: Redovisar antalet svar på varje fråga som ställdes i enkäten. 

B: Bakgrundsfrågor 3st frågor 1: Förskolans atmosfär 3st frågor 2: Fysiska miljön 3st 

frågor 3: Förändringsarbete 4st frågor Maxantal svar 14 st. 

Se bilaga (1) för att se enkätfrågorna 

6.1 Bakgrundsfrågor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Redovisar vilka åldrar informanterna arbetar med, obligatorisk fråga.  

Resultat 

Vi fick in fler svar från de som arbetar med de äldre barnen (3–6 år). Förskolläraren 

som arbetar med barn 1–5 år räknas som halv mot de yngre och halv mot de äldre 

barnen. Därmed kan vi se att svar från förskollärare som arbetar med de yngre 

barnen är 5,5 stycken och förskollärare som arbetar med de äldre barnen är 8,5 

stycken. 
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I Figur 3 och 4: Redovisar hur många som arbetar efter en specifik teori eller 

pedagogik (figur 3) och vilken teori eller pedagogik de arbetar efter (figur 4). 

Resultat 

Figur 4 visar sex stycken svar som ospecificerade, orsak: en har svarat nej (se Figur 3) 

Åtta förskollärare arbetar efter en specifik pedagogik och fem förskollärare har inte 

specificerat om de arbetar efter en speciell pedagogik och en gör det inte alls (3). Vårt 

resultat visar det att de som arbetar efter en specifik pedagogik är den ledande Reggio 

Emilia (4). 

6.2 Förskolans atmosfär 

  

 

 

 

 

 

Figur 5: Redovisar hur många anser att det finns regler och förväntningar i miljön 

som hindrar barns verbala språkutveckling.  

Resultat: 

I figur 5 kan det avläsas att 3 av 14 anser att det inte finns förväntningar i miljön som 

kan hindra barns verbala språkutveckling medan 11 av 14 anser att det finns. 
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Presentation av svaren på de öppna frågorna 

6.2.1 Barn 1–3 år i förskolans atmosfär 

Informanterna som arbetar med åldrarna 1–3 år svarade att de benämner allt de gör 

och pratar aktivt med barnen hela tiden, exempelvis ”nu tar vi på oss byxorna”. Flera 

informanter svarade att de utmanar barnen i det verbala språket genom att ställa 

frågor. Istället för att peka på mjölken, uppmuntras barnen till att verbalt uttrycka att 

de vill ha mjölk. Samlingar innehållande sång och ramsor är också något som de 

arbetar med för att stimulera barnens verbala språkutveckling. Även samspel är till 

fördel för barns verbala språkutveckling anger informanterna. En informant svarade 

att de har utvecklat en språkgrupp, men på grund av att den inte varit fullt ut 

prioriterad har inte målet uppnåtts. Vuxna ska vara lyhörda för att alla ska få komma 

till tals framkommer i flertalet svar. Tre andra informanter svarade liknande, att 

pedagoger behöver vara medvetna om de barn som inte hörs lika mycket och ge alla 

barnen lika mycket talutrymme och därmed får barnen chans till att utveckla jaget 

(självkänsla). Frågan ”Hur förhåller du dig till den atmosfäriska miljön som redskap 

för att utveckla/stimulera barns verbala språk?” svarade en informant skrev så här; 

Tänker att oskrivna regler exempelvis kan vara vad man ”får och inte får” säga till sina 
kompisar, där kan jag som vuxen vara viktig för att hjälpa till med vad som är ok eller inte ok att 
kommunicera till sina kompisar. Är jag då inte närvarande i barnens fysiska miljö så är det svårt 
att vara det stödet. Jag som vuxen är också en viktig förebild, svordomar med mera, är inte så 
lämpligt att jag som vuxen använder och överför till barnen. 

I förskollärarnas förhållningssätt till förskolans atmosfär svarar en del informanter 

att de tar stöd av miljön i sitt arbete. Till exempel ”Jag tänker att miljön är mitt stöd i 

arbetet med barnen och ibland är det tvärtom, att jag kan få vara ett stöd till lärandet 

som sker i mötet mellan barn och miljö.” Två informanter svarade att de vuxna ibland 

pratar över huvudet på barn, så samspelet fråntas. Ett flertal informanter diskuterade 

oskrivna regler. Två informanter beskrev att när barnen förväntas sitta stilla, inte 

prata i mun på varandra och vänta på sin tur, kan det hindra barns verbala 

språkutveckling. De menar vidare att det är nödvändigt att lära sig dessa koder för att 

konversera och det i sig behöver inte nödvändigtvis påverka språkutvecklingen 

negativt.  

Tre av informanterna menar att det inte finns några hinder i miljön som påverkar 

barns verbala språkutveckling negativt. Medan en annan svarade att ”Torftiga miljöer 

leder inte till den utveckling som barn har rätt till.”, fortsättningsvis svarar 

informanten ” […] betyder förskolans kvalitet oerhört mycket för den språkliga 

utvecklingen. För att ge barnen optimala förutsättningar behöver miljö och 

pedagoger uppmuntra till lärande i den proximala utvecklingszonen.” 

En informant uppger att det är förskollärarens uppdrag att se till att utbildningen är 

likvärdig. Barn ska bemötas utifrån var de befinner sig och därmed chans till samspel 

som stimulerar och utvecklar det verbala språket.  
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Sammanfattning 

Slutligen kan vi se att vid arbetet med den yngre ålderskategorin gällande förskolans 

atmosfär, är det samspelet och kommunikation som ligger i fokus för att utmana 

barnen till vidare utveckling av det verbala språket. Viktiga aspekter som lyhörda 

pedagoger och regler har gemensamma nämnare för arbetet med den atmosfäriska 

miljön.  

6.2.2 Barn 3–6 år i förskolans atmosfär 

En informant specificerade vikten av att ständigt konversera med barnen, även om 

barnen inte kan eller vill prata. Kommunikationen är ett måste i förskolan svarar en 

informant varpå en annan uttrycker ”Vuxna ska använda sig av rikt och välutvecklat 

språk, Nyanserat talspråk och ge barnen begrepp och ord – exponera dem för nya 

ord, -Ta tillvara på lunchen som språktillfälle”. Svar som envägskommunikation vid 

stora grupper framkom också, att det blir vuxna som förmedlar snarare än 

konverserar med barnen. Andra svarade bland annat att de tar tillvara på 

vardagssituationer och att språkutveckling sker hela tiden under hela dagen, inte 

bara vid specifika tillfällen. 

Närvarande, tillåtande och engagerade pedagoger som sätter barnen i första rummet 

och erbjuder dem erbjuder material, inspiration, valmöjligheter och stöttning i det 

verbala- och sociala samspelet, var gemensamma nämnare i större delen av svaren. 

Informanterna svarade enhälligt att samspelet mellan barnen är centralt. 

Förskollärarnas sätt att se på samspel är att de vill ge barnen möjlighet till det, då de 

lär sig av varandra. En informant lade tyngd på att förskollärare ska ha roligt 

tillsammans med barnen. Majoriteten av informanterna svarade att barnen ska ges 

möjlighet till samspel med andra som de känner sig trygga med, bland annat i den 

fria leken samt i mindre grupper. Detta för att synliggöra de ”tysta barnen” och ge 

dem chans till att språkas. En del informanter tog upp hur de återkopplar händelser 

och aktiviteter, med barnen med hjälp av frågor som ”kommer du/ni ihåg vad som 

hände/vad vi gjorde?” för att utveckla barns verbala språkutveckling. 

En av informanterna tar upp problematiken med att andra pedagoger är tysta för att 

barnen inte kan prata, att det är meningslöst att prata med barnen för de inte får 

något gensvar. Samma informant ser också hinder i pedagoger som inte kan det 

svenska språket, för att de inte kan benämna saker och ting då de själva inte vet vad 

det heter. Detta anser informanten som ett hinder för barns verbala språkutveckling. 

En annan informant svarar ”Det går inte att lära en människa ett språk i ett vakuum, 

naturligtvis använder människan miljön och kontexten som redskap för att stimulera 

språkutvecklingen”.  En del av informanterna utgår från filosofin ’miljön som den 

tredje pedagogen’. Övriga informanter svarade att det är viktigt att skapa tillfällen där 

barnen kan delta i konversationer samt stötta barnen och ge dem mod att uttrycka sig 

i olika konstellationer, genom att dela in barngruppen i mindre grupper.  

En annan svarade att regler och normer kan sätta stopp för barns chanser att 

uttrycka sig verbalt exempel vid turtagning. Informanten anser också att dessa regler 
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och normer finns överallt och kan hindra/dämpa barnens chanser till att uttryck sig 

verbalt. Två av informanternas svar handlade om deras egen utveckling gällande 

medvetenhet och uppfattning kring barns verbala språkutveckling. En tredje 

informant menar att allt ständigt kan utvecklas.  

Två svar som framkom var ”Barn gör det vi gör, inte som vi säger” och att 

förskollärare ska vara positiva, ha roligt och skratta tillsammans med barnen för att 

få en tillåtande atmosfär. 

Sammanfattning  

Viktiga aspekter kring arbetet med den äldre ålderskategorin gällande förskolans 

atmosfär är det verbala- och sociala samspelet med närvarande och tillåtande vuxna. 

Allas deltagande är av vikt, barn emellan men också mellan barn och vuxna för att 

kunna utöva sina kunskaper i det verbala språket. 

6.3 Fysiska miljön 

Nedan presenteras resultatet om den fysiska miljöns är uppbyggnad och hur den 

används i de två ålderskategorierna, även vad som anses vara viktiga attribut i miljön 

för olika åldrar. 

6.3.1 Barn 1–3 år i den fysiska miljön 

Miljöer där barn kan samspela, samtala, skapa nyfikenhet och trigga barnens fantasi 

är gemensamma nämnare för alla informanters svar som arbetade med den yngre 

ålderskategorin. Exempel som de gav var bygghörna, kök, samling och utemiljön. Ett 

annat svar var kommunikation i små konstellationer. Fyra informanter svarade att 

miljöns utformning är viktig när de vill skapa utmaningar för barnen och att syftet 

med rummets utformning skapar förväntningar på vad barnen ska göra, därmed kan 

den främja eller begränsa olika möten som ger chans till kommunikation. 

Tre informanter svarade att miljön förändras utefter barns behov, intresse och 

förutsättningar och att det därför är viktigt att miljön är föränderlig. Två av 

informanterna svarade att de skapat rum i rummen. Andra svarar att miljöerna ska 

vara genomtänkta och utformas så att de är stimulerande och lockar till samspel. 

Exempel på material som kan stimulera barns verbala språkutveckling som 

informanterna angett är; skapande (estetiska uttrycksformer), spel, bilder och kök. 

Materialet ska befinna sig i barnens höjd, så det är lättillgängligt för dem. ”Förr var 

det inte alls lika vanligt att material fanns på barnens nivå – men det gör det idag” 

svarar en informant. En informant tar upp att de använder sig av låga möbler i 

samband med material i barnens höjd. En annan informant uttryckte vikten av att 

introducera nytt material för att vidareutveckla barns verbala språk. Tre informanter 

svarar att det finns oskrivna regler och förväntningar hur ett visst material ska 

användas och att det kan begränsa möjligheter till spontana möten. Därför är en 

miljö som lockar till stimulans och olika möten viktig, liksom rotation av material för 

att locka barnen med ”nytt material”, menade en av informanterna. 
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Att vara en närvarande och inlyssnande pedagog som ser barnens behov svarar fem 

informanter är av vikt gällande den fysiska miljöns påverkan av barns verbala 

språkutveckling. Två av dessa ger exempel på hur de arbetar; de befinner sig på 

golvet och barnens nivå för att ” […] ytterligare kunna stötta barnen i deras 

kommunikation” samt ” […] hänga med i barns lekar m.m.” och en av dessa 

informanter ger exempel på att hen lyssnar, frågar, berättar och sjunger. En 

informant har skrivit att som vuxen är man viktig för barnens språkutveckling och en 

annan informant beskriver att pedagogen ska kunna erbjuda stöd och 

kommunikation samt agera som konfliktlösare, lekutvecklare, samspelare. 

Sammanfattning 

Det är viktigt att miljön är föränderlig efter barnens behov och intressen, samt att se 

över vilka förväntningar miljön sänder till barnen. Gemensamma nämnare var 

intressanta miljöer som väcker barns utforskande. Genom att vara en närvarande 

pedagog som lyssnar till barnens behov för den fysiska miljön, kan detta uppnås.  

6.3.2 Barn 3–6 år i den fysiska miljön 

Alla informanter som arbetade med de äldre barnen svarade samspel som i huvudsak 

den fysiska miljön ska bjuda in till.  ”Det verbala ordförrådet stimuleras i all form av 

samspel – där av i alla fysiska kontexter”. Två informanter lyfter vikten av lugna ytor 

för samspel, medan andra lyfter vikten av varierat material och ytor som är skapade 

för medforskande och för utforskande med kropp och sinne. En del använder foton 

och bilder som kommuniceras kring, barn emellan eller barn och vuxen. Barnens 

namn finns skrivet någonstans i miljön för att jämföra med sina kompisars namn och 

hur de ljudas. 

Vid utformningen av miljön svarade fyra informanter svarar att de skapat rum i 

rummen, andra informanter uppgav att barnens intresse styr utformningen. När 

miljön inte längre väcker barnens nyfikenhet och intresse, då är det dags för en 

förändring menar informanterna. Några informanter ansåg då att det var viktigt att 

miljön var varierad och med olika inslag från olika källor. En informant svarade så 

här ”barnen har varit med och utformat delar av miljön, gjordes till ett projekt för att 

skapa ordning av röran ”. En annan viktig aspekt var att rotera material, ansåg en 

informant. En annan informant svarade ”Man blir lätt hemmablind”. Två 

informanter tar upp utomhusmiljön, där blir det lätt att konkretisera till exempel 

olika träd. En av dessa informanter svarar att de har olika rum för olika lek, till 

exempel ’koj-lek’ som genererar samspel. En annan informant svarade att ”alla 

miljöer (familjerum, café, hallen) har något attribut för att simulera barns språk”. Tre 

informanter svarade att alla miljöer påverkar barns verbala språkutveckling och att 

varje rum har sitt eget språk.  

En informant uttryckte ”Miljön bör vara på barns kognitiva och fysiska nivå” vilket 

några informanter svarade i likhet med. En tillåtande miljö med få regler som var 

utmanande var av vikt samt att använda sig av miljön på sådant sätt att material står 

framme i barnens höjd. Det gjorde några andra informanter genom att ta till vara på 
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olikheterna och visa acceptans för olikheterna och påvisa det för barnen. En 

informant beskrev att den ”dukar upp material för att ladda dem med energi, 

exempel att rada upp bilar”. En informant svarade att för hen själv som pedagog är 

det viktigt att visa hur man använder utrymmen och olika material. En informant 

beskrev att de använder sig av böcker vid påklädning, att de barnen som väntar och 

är klara kan få titta i böcker medan de väntar i hallen. 

Det framkom i svaren att material som stimulerar barns verbala språkutveckling ofta 

är slitet och gammalt material, en del av informanterna uppgav att de roterar 

material med övriga avdelningar. En informant lyfte att de har få men spännande 

material framme och på väggarna, så att det blir en inbjudande miljö med utmanande 

material. En annan har svarat att miljön ska vara tydlig och att var sak har sin plats 

som visas genom bild och text på hyllor. En tredje informant svarade att materialet 

ska vara i barnens höjd. Magnetbokstäver, alfabet, bilder, symboler och böcker 

återkommer i de flesta informanternas svar. En av informanterna svarade att de 

använder sig av QR-koder med sagor, rim och ramsor samt sång som barnen själva 

kan scanna. 

Två informanter svarade att pedagoger måste visa att vi litar på barnen genom att 

låta dem vara i fred, men ändå vara tillgängliga om de skulle behöva det. En annan 

informant svarade att de är ”medagerande, medupplevande, medupptäckande och 

medundersökande pedagoger”. Några informanter ansåg att den viktigaste 

komponenten är pedagogens förhållningssätt och arbetssätt för att simulera barnens 

språkutveckling. Även att de reflekterar över hur det har fungerat, om det blivit bra 

och om barnen har förstått så som pedagogerna tänkte. Exempel på arbetssätt som 

några informanter svarade var att nämna ord och benämna saker. 

Sammanfattning 

Alla informanter var överens om att den fysiska miljön har betydelse för barns 

verbala språkutveckling med arbetet i den äldre ålderskategorin. Den fysiska miljöns 

utformning var av vikt så att den återspeglar barngruppens intresse och det är viktigt 

att den är föränderlig när barnen tappar intresset. Förekommande material i den 

fysiska miljön var bilder, alfabetet, barnens namn, QR-koder bland annat för att 

stimulera barnens verbala språkutveckling. Närvarande pedagog var också 

betydelsefullt att vara, men att ge barnen utrymme att leka själva. 

6.4 Förändringsarbete 

Nedan presenteras resultatet om förändringsarbetet och vad som förskollärarna 

anser är viktigt att arbeta med. Även förändringsarbetet kan se ut i de två 

ålderskategorierna. 

6.4.1 Förändringsarbete med barn 1–3 år 

Informanter såg hinder i förändringsarbetet med lärandemiljöerna, framförallt 

tidsbristen. Svar som ”Det är alltid så mycket som ska hinnas med!” och ”Mer 

ekonomiska och tidsmässiga satsningar” återkom. Ett svar var att informanten 
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önskade tid att ställa iordning material som utvecklar barns språk. Två informanter 

svarade att de skulle önska mer planeringstid och ha färre praktiska sysslor, varav en 

av dessa också skrev ”… Men samtidigt kan vi pedagoger bjuda in barnen till att delta 

och hjälpa till i dessa praktiska sysslor och på så vis ändå hitta många 

kommunikationstillfällen varje dag.”. En annan informant svarade att vikarier 

begränsar möjligheten till att utföra den planeringen som satts. Förutom tidsbristen 

uppgav tre andra informanter att de önskade införskaffa utmanande och utvecklande 

material, men att det ekonomiska inte tillåter. 

Lokalers utformning och tillgång till dem tog två informanter upp, de beskrev; 

“…många barn i samma lokaler leder till mer vuxenstyrda aktiviteter, vilket skulle 

kunna hämma barnens chanser till spontant språkande” och ”Vi har inte så stora rum 

att arbeta med. (Bara två rum)”. 

En informant arbetar för att uppmana barnen till att tänka och använda sitt 

ordförråd, enligt läroplanen för förskolan. En annan informant arbetar för att låta 

barnen undersöka mer. En tredje informant delar upp barngruppen i mindre grupper 

som ska ge barnen möjlighet att komma till tals och få den uppmärksamhet och stöd 

som de behöver. En informant svarade att de använder sig av en språkgrupp för att 

stimulera barnens språkutveckling. Fyra informanter anser att det är viktigt att vara 

en närvarande pedagog. Två av dem menar att det skapar samspel mellan barn-barn 

och barn-pedagog. De två andra informanterna anser att det är stimulerande för barn 

att själva utforska olika material. 

En informant svarade att det är viktigt att ha gemensamma prioriteringar och arbeta 

mot samma mål, exempel som några informanter lyfte var att ställa utmanande 

frågor, stötta barnen och finnas på barnens nivå i kommunikationen. Två 

informanter gav svar som syftar till deras egen utveckling. En av informanterna 

beskrev hur hen nyligen gått på en fortbildning hos en specialpedagogisk 

skolmyndighet, den handlade om hur förskollärarna skapar en bättre lärmiljö för 

barn med språkstörning. Informanten tillägger också att det gagnar övriga barn. 

Sammanfattning 

Det syntes tydligt att det var ramfaktorer som påverkar förskolläraren chans till 

förändringsarbete i den yngre ålderskategorin. Ramfaktorer som framkom var 

tidsbrist, för små lokaler, dåliga lokaler och brist på material. Det framkom också att 

det var viktigt att arbetslaget hade samma mål och prioriteringar för att underlätta 

förändringsarbete. 

6.4.2 Förändringsarbete med barn 3–6 år 

Informanter såg hinder i förändringsarbetet gällande lärandemiljöerna, framförallt 

tidsbrist och ekonomiska resurser. En informant gav svaret; ”Den fysiska miljön är 

bistert eftersatt. Slitet. Gammalt. Inga pengar. Vi ska tydligen bygga magiska miljöer 

av nästan ingenting.”. Ytterligare två informanter beskrev hur de önskar tid för 

planering och reflektion. En av dem fokuserade på genomförande av ommöblering 

samt tid för att reflektera med barnen. Den andre fokuserade på inköpsrutiner, 
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upphandlingsregler, tid och pengar samt brist på ekonomiska resurser. Tid för samtal 

vid planerade och spontana situationer samt att pedagoger tänker på hur det 

samtalar, uppger två informanter. 

Sex informanter önskar förändra miljön utefter barngruppens behov, intresse och 

förutsättningar. Miljöer för samspel, skapa nya språkliga möten, lugna miljöer skapar 

dialog, föränderliga lärmiljöer och nytt material är exempel som de olika 

informanterna framfört. En informant beskriver ”Genom våra kreativa lärmiljöer 

stimuleras barnens lust till att utforska och uppleva nya saker vilket leder till att de 

själva driver sin utveckling framåt, även den språkliga.” och en annan informant 

arbetar för att göra rummen tydligare och mer begripliga för att göra det enklare i 

barnens samspel. En tredje informant svarar att var sak har sin plats i miljön för att 

skapa tydlighet. Tre informanter önskade att utomhusmiljön förändrades. I ett av 

svaren framkom ”att även verksamheten där kan få samma effekt och stimulera till ny 

lek och rekreation även i denna miljö.” och i ett annat svar uttryckte informanten 

”Jag önskar ta mig an utemiljön vad gäller barns verbala språk.”. 

Vid förändringsarbete anser en informant att det beror på vilka arbetskamrater som 

finns i arbetslaget och en annan informant anser att intresset hos kollegorna spelar 

roll för att kunna skapa förändringar. En annan informant önskar mer kunskap och 

förståelse hos sina kollegor. Viljan att utveckla sig för att bli en bättre pedagog och 

pedagoger med god svenska. Informanten önskar sig utbildade kollegor och beskriver 

att frånvarande förståelse och intresse hos dem påverkar det annars lustfyllda 

arbetet. En annan informant lyfter sin egen utveckling “Jag har arbetat för ett mindre 

auktoritärt bemötande gentemot barnen och ett mer empatiskt och lågaffektivt.”, och 

arbetar med att prioritera anknytningen och relationen med barnen. (Mer 

vuxenkontakt). 

En informant anger att förhållningssättet gentemot barnen är viktigt och en annan 

informant poängterar vikten med ”överenskommelse, implementera ansvar, både 

gällande relationer, material och miljö”. Precis som en annan informant har svarat att 

”i fall där lärmiljöerna inte varit stimulerande och intressanta nog har vi pedagoger 

fått tänka om och i dialog med barnen kommit överens om en förändring” också 

genomtänkta lärmiljöer av pedagogerna anser en tredje informant. Två informanter 

arbetar för att dela upp sina barngrupper i mindre grupper, en av dem varierar 

sammansättningarna i dessa grupper för att stimulera barns verbala språk. 

Sammanfattning 

Ramfaktorer hindrar förändringsarbetet och de som framkom var brist på pengar, 

dåliga miljöer, tidsbrist, inköpsrutiner och upphandlingsregler. Samspelet i 

arbetslaget blir av vikt vid arbetet med utvecklingen av den fysiska miljön. 
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7 Resultatdiskussion 

I detta kapitel presenteras analysen och diskussionen i form av en resultatdiskussion. 

Kapitlets avsnitt skiljer sig i ordningen från Tidigare forskning för att informationen 

ska presenteras i logisk ordning. Avsnitt som kommer behandlas är: Förskolans 

atmosfär i förhållande till den tidigare forskningen och annan relevant litteratur, Den 

fysiska miljön i förhållande till den tidigare forskningen och annan relevant litteratur, 

Förskolans atmosfär och den fysiska miljöns samspel i förhållande till den tidigare 

forskningen och annan relevant litteratur, Förändringsarbete gällande förskolans 

atmosfär och den fysiska miljön i förhållande till den tidigare forskningen och annan 

relevant litteratur, Resultatdiskussion utifrån Vygotskij samt Metoddiskussion och 

Relevans för vår kommande profession. 

7.1 Förskolans atmosfär i förhållande till den tidigare 

forskningen och annan relevant litteratur 

I enkätsvaren från förskollärarna kan vi tyda ett förhållningssätt gällande att vara en 

närvarande pedagog. I den äldre ålderskategorin skrivs det fram i ord, medan i den 

yngre ålderskategorin beskrivs det hur de uppmuntrar barnen till att språka istället 

för att peka. Detta för att utmana dem i sin språkliga utveckling, det i sig beskriver att 

de är närvarande. Det förskollärarna har svarat gällande att vara närvarande stärks 

med Andersson (1999) som i sin forskning menar att det har positiva effekter för 

barns språkutveckling. Slutligen kan vi tyda att en närvarande förskollärare kan se 

olika ut beroende på om hen arbetar med de yngre- eller äldre ålderskategorierna.  

Att skapa lärandemiljöer som har en tillåtande atmosfär är nödvändigt, det kan vi se i 

tidigare forskning av Andersson (1999). Resultatet i undersökningen visar att 

kollegors förhållningssätt gentemot förskolans atmosfär påverkar förskollärarens 

arbete och indirekt barns verbala språkutveckling. En rimlig tolkning av resultatet 

blir att samtliga vuxna i förskolans verksamhet bör arbeta i samma riktning gällande 

förskolans atmosfär. 

Informanter har i sina svar uppgett att de vill synliggöra och motivera de ”tystlåtna” 

barnen till att språka, för att alla barn ska våga ta den plats de vill i barngruppen samt 

utveckla sitt verbala språk. Den äldre ålderskategorin delar in barngrupperna i 

mindre grupper, detta kan tänkas göras även i den yngre ålderskategorin om den 

fysiska miljön och andra ramfaktorer tillåter det (se avsnitt 7.4). Effekten av tystlåtna 

barn kan, enligt den social-psykologiska relationen, som Björklid och Fischbein 

(2012) redovisar, bero på barns tilldelade roller. I de mindre grupperna som 

framkommer i resultatet, kan tänkas ge en tryggare miljö som gör att barn senare 

vågar språka och samspela i nya konstellationer och därmed bryta delar av den 

tilldelade rollen. I båda ålderskategorierna påvisar resultatet att samspel är centralt 

för barns verbala språkutveckling, vilket Gjems (2013) redovisar är av vikt. 
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Hundeide (2006) tar upp samspelet som en viktig faktor för att barn ska kunna 

känna sig trygga. Samspel som sker i ett möte där känslan av gemenskap finns, blir 

då ett meningsfullt utbyte mellan parterna och de språkar på liknande premisser 

anser författaren. Även Dickinson, Darrow och Tinubu (2008) redovisar att 

samspelet mellan förskolläraren och barnen kan ses som en avgörande faktor för att 

hjälpa barnen i sin verbala språkutveckling. Det framkom i två svar att 

envägskommunikation från vuxen till barn förekommer (yngre ålderskategorin). En 

tredje förskollärare uppger att hen upplevt att kollegorna i arbetslaget inte anser att 

det är viktigt att prata med barn som inte svarar (äldre ålderskategorin), vilket som 

tidigare nämnts, påverkar barns verbala språkutveckling. Effekten av dessa 

handlanden kan tänkas bli negativ i enlighet med Hundeides (2006) forskning, då 

barnen inte språkar på samma premisser som förskolläraren. Följaktligen kan det 

skapas en ”jag- och du-känsla” snarare än en ”vi-känsla”. Enligt Hundeide (2006) är 

nutidens kultur påverkar av dåtidens. En rimlig tolkning kan vara att den ”vi-

känslan” som skapas i förskolan nu, kommer leva vidare med barnen och därmed 

påverka framtidens kultur.  

Samtidigt påvisar resultatet att informanterna utifrån samtliga ålderskategorier anser 

att exponeringen för ord och nyanserat språk är viktigt, vilket Evensen Hansen och 

Alvestad (2017) redovisar att förskollärare bör agera språkmodeller och ständigt 

exponera barnen för varierat språk. Däremot kan tydas att tillvägagångssätten som 

informanterna använder sig av, oavsett ålderskategori, är olika. I den äldre 

ålderskategorin påvisar resultatet att förskollärare ställer frågor för att utmana 

barnen, till exempel vad de har gjort under dagen, som ger barnen möjligheten till att 

återberätta. Detta i syfte för att utmana barns verbala språkutveckling, vilket vi kan 

se i Gjems (2017) nivå två och fyra om barns verbala språkutveckling. Likaså i den 

yngre ålderskategorin där resultatet påvisar att förskollärare ofta använder sig av vad 

de gör i stunden samt sång och ramsor, vilket ingår i Gjems (2017) nivå ett om barns 

verbala språkutveckling. 

7.2 Den fysiska miljön i förhållande till den tidigare 

forskningen och annan relevant litteratur 

Resultatet visar att miljön ska bjuda in till samspel enligt förskollärarna som svarade. 

Vilket kan återkopplas till Förskolans atmosfär, där resultatet påvisade att deras 

förhållningssätt är att samspelet är en ”huvudingrediens” för barns verbala 

språkutveckling. Enligt Dickinson, Darrow och Tinubu (2008) ska förskolans miljö 

vara stimulerande för barns verbala språkutveckling. Båda ålderskategorierna har 

’rum i rummen’ och materialet finns i barnens nivå, detta för att skapa tydlighet, 

nyfikenhet och utforskande. Björklid (2005) redovisar att konstruktionen av den 

fysiska miljön ger förväntningar på barns lek och lärande, även för att få en positiv 

påverkan på barns utveckling krävs det att den fysiska miljön är välkonstruerad. 

Därför är det en rimlig tolkning att utforma en tydlig miljö som uppmuntrar till 

samspel och har en positiv effekt för att utveckla barns verbala språkutveckling. 

Samtidigt framkom det i den äldre ålderskategorin att det finns slitet och gammalt 
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material, vilket kan få en negativ följd på barns verbala språkutveckling, om Björklids 

(2005) redovisning beaktas. Det framkom även att det finns förskolor som roterar 

material med övriga avdelningar, på så sätt ges barnen möjlighet att uppleva ”nytt” 

material, som en annan förskollärare gav till svar. Det skulle kunna vara en lösning 

på ”gammalt” material, dock inte det slitna. Det framkommer att förskollärarna i 

båda ålderskategorierna smyckar miljön med foton för att skapa 

kommunikationstillfällen, prata om vad som finns på bilden.  

Tillsynes skiljer sig delvis utformningen och material utefter ålderskategori. Den 

yngre ålderskategorin hade en förskollärare som beskrev att de har låga möbler och 

därmed nästan allt i barnens nivå, en rimlig tolkning till varför är för att det ska 

kunna brukas på barnens initiativ. Böcker, spel och kök befinner sig i verksamheten 

för att utveckla de yngre barnens verbala språk, vilket Weigel, Lowman och Martin, 

(2007) anser är bra metoder för barns verbala språkutveckling. I den äldre 

ålderskategorin framfördes att materialet finns i barnens nivå, vilket visserligen 

också kan tolkas som att det finns en del möbler i deras höjd och därmed likheter 

mellan ålderskategorierna. I den äldre ålderskategorin fick vi svar att det förkommer 

material som bokstäver, alfabetet, bilder, böcker samt QR-koder för att låta barnen 

scanna sagor för barns utveckling av det verbala språket. Enligt den bio-psykologiska 

relationen som Björklid och Fischbein (2012) redovisar, upplever barn miljöer och 

händelser på olika sätt jämfört med förskollärare. Därför resonerar vi att materialet 

och den fysiska miljön ska utgå från barnens fysiska- och kognitiva nivå.  

Vi kan även tyda i resultatet hur förskollärare från båda ålderskategorierna valt att 

introducera nytt och befintligt material. Materialet läggs fram i olika konstellationer 

innan barnen kommer till förskolan. Vi tolkar det som att förskollärarna önskar göra 

barnen nyfikna på befintligt material och hur det kan användas på olika sätt. Engdahl 

och Ärlemalm-Hagsér (2015) redogör för att material som skapas med barnen och 

finns tillgängligt för dem, öppnar upp för diskussioner. Detta kan då tänkas medföra 

verbal språkutveckling. Vikten av en föränderlig miljö och att den förändras utefter 

barns behov, intressen och förutsättningar kan ses i resultatet. Det påvisar också att 

en del förskollärare tillåter barnen att vara med i utformningen av miljön, vilket kan 

tänkas ha en positiv effekt. 

Enligt Björklid och Fichbeins (2012) redovisning av psyko-fysiska relationen, vill 

barnen vara med att påverka den fysiska miljön utefter deras aktiviteter och lekar. 

Ges inte barnen den möjligheten finns risken att den fysiska miljön förstörs, då de 

inte uppfyller kraven som barnen har. Likaså den bio-psykologiska relationen kan 

tänkas ha en faktor i delaktigheten gällande utformningen av miljön, som ovannämnt 

att barn ser miljön ur ett annat perspektiv än den vuxna. Det kan diskuteras hur 

mycket och ofta barn tillåts att ändra den fysiska miljön. Å ena sidan kan vi tyda 

förskollärares intention att bjuda in barn till förändringar, å andra sidan kan yttre 

påverkansfaktorer hindra att det inte blir av. Till exempel lokalers utformning samt 

kvaliteten på det fysiska materialet. Resultatet påvisar även att miljön ska befinna sig 

på barns kognitiva- och fysiska nivå och att alla miljöer, oavsett rum, medför 

språkstimulering.  
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Det framkommer av resultatet att närvarande förskollärare befinner sig på golvet 

med barnen. Detta för att kunna stötta dem i deras språkande samt förstå och vara 

med i barnens lekar. Förskollärarna ställer frågor och på så sätt ökar barnens 

ordförråd. En rimlig tolkning är att barnen ges möjlighet till att förhandla och 

uttrycka sig i miljöerna. Med hjälp av närvarande pedagoger får de stöttning i deras 

språkande och ett samspel sker både mellan individerna samt miljön. Barnens 

möjlighet till att uttrycka sig i den miljön de befinner sig i är viktigt för barns verbala 

språkutveckling enligt Björklid och Fischbein (2012), vilket även Andersson (1999) 

redovisar är viktigt. Speciellt eftersom barn idag spenderar stor del av sitt vakna dygn 

på förskolan, menar författaren.  

Resultatet visar även att vuxna ska visa att de litar på barnen, att låta barnen leka 

ifred. Med det sagt tydliggjordes att de vuxna fortfarande ska vara närvarande och 

tillgängliga vid behov. Det ena utesluter inte det andra, resonerar vi. Den fysio-

sociala relationen innebär en miljö där samspel i lek, kommunikation eller konflikter 

uppstår (Björklid & Fischbein, 2012). Det kan tänkas att en ’närvarande pedagog’ inte 

behöver innebära att de ska vara i barnens lek hela tiden. Tolkningen av att 

förskolläraren vill visa att hen litar på barnen, kan ge dem möjligheten till att träna 

på exempelvis konfliktlösning. Således kan tänkas att en ”närvarande pedagog” kan 

vara närvarande på håll, genom att ständigt vara uppmärksam och nyfiken på hur 

och vad barnen gör och säger.  

Avslutningsvis påvisar resultatet att förskollärare, oavsett ålderskategori, ständigt 

önskar reflektera kring hur valet av utformning av miljö samt material fungerar och 

används. Detta för att kunna utveckla den utefter barnens behov för att bland annat 

kunna stimulera barns verbala språkutveckling. 

7.3 Förskolans atmosfär och den fysiska miljöns samspel i 

förhållande till den tidigare forskningen och annan 

relevant litteratur 

I resultatsdelen gällande ’förändringsarbete med barn 1-3år’ kan vi tyda att i den 

framgår att en del förskollärare anser att det finns oskrivna regler. Dessa kan anses 

hindra eller påverka den verbala språkutvecklingen negativt, medan andra anser att 

det inte finns några. Förstnämnda delen förskollärare menar att de oskrivna regler 

som gör att barnen måste vänta på sin tur ändå är nödvändiga för att lära sig hur en 

konversation går till. Vilket kan tolkas att vissa sociala regler kan hämma barnens 

chanser till att uttrycka sig och våga pröva sig fram. Vi ser liknande svar hos 

förskollärarna som arbetar med den äldre ålderskategorin. De anser att det finns 

normer och regler över allt som kan hämma barnens verbala språkutveckling.  

En förskollärare som arbetade med den yngre ålderskatgrin anser att det blir viktigt 

att vara en förebild för barnen, samt att vara närvarande i situationer där de kan 

behöva stöd i vissa socialregler. Detta kan tas stöd i Evensen Hansen och Alvestads 

(2017) forskning, där de förespråkar att förskolläraren ska agera förbild till barnen i 
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de kommunikativa situationerna. Till frågan ”Finns det regler och förväntningar i 

miljön som kan hindra barns verbala språkutveckling?” var det tre informanter som 

svarade nej och elva informanter som svarade ja (se kapitel 6, figur 5). Enligt Björklid 

och Fischbein (2012) finns det restriktiva och tillåtna miljöer. Där påvisar de att 

restriktiva miljöer innehåller förväntningar, regler och vuxnas förhållningssätt till 

den. Detta kan hämma barns utrymme att själva förhandla, vilket hindrar barns 

utveckling.  

Det kan tänkas att de informanter som svarade nej på frågan ”Finns det regler och 

förväntningar i miljön som kan hindra barns verbala språkutveckling?”, anser sig ha 

enkom tillåtande miljöer, att de utformat miljöerna på ett sådant sätt där barn 

ständigt ges chans till att förhandla och utveckla de lekar de önskar och därmed den 

verbala språkutvecklingen. Det kan i så fall tänkas att de informanter som svarade ja 

på frågan inte har utformat all miljö till den tillåtande – men det kan också tänkas att 

de har olika synsätt på vad regler och förväntningar i miljön som påverkar barns 

verbala språk innebär. Å ena sidan kan det tolkas som att informanterna som svarade 

ja anser att miljön alltid kan utvecklas och därmed kan de aldrig svara nej. Å andra 

sidan kan tänkas att de som svarade nej på frågan arbetar med en barngrupp som 

förhåller sig till miljön som den är och ändrar den själva utefter deras behov. Björklid 

och Fischbein (2012) redovisar den psyko-fysiska relationen som innehåller just det, 

att barnen förändrar den fysiska miljön om den inte uppnår kraven barnen har, men i 

ovanstående fall kanske det sker utan negativa följder. 

7.4 Förändringsarbete gällande förskolans atmosfär och den 

fysiska miljön i förhållande till den tidigare forskningen 

och annan relevant litteratur 

I förändringsarbetet kan vi tyda att oavsett vilken ålderskategori som förskollärarna 

arbetar med, spelar ramfaktorer in huruvida förändringar är möjliga i miljöerna. 

Resultatet påvisar att det finns en vilja hos förskollärarna att vidareutveckla både sig 

själva och utformningen av den fysiska miljön. Det som hindrar dem är brist på 

utbildad personal, tid, ekonomi samt lokalers utformning och/eller brist på lokaler. 

En förskollärares förhållningssätt till dessa brister är att bjuda in barnen till att 

hjälpa med praktiska sysslor, vilket ger fler kommunikationstillfällen än om den 

vuxne gör sådant själv.  

Att miljön ska vara tydlig råder inga tvivel om att förskollärarna försöker skapa med 

de medel de har. Björklid och Fischbein (2012) redovisar att stimulerande 

lärandemiljöer är centralt för att det ska ske verbal språkutveckling hos barn. Vilket 

ställer oss fundersamma kring politikers sätt att prioritera förskolans verksamhet. 

Likt den socio-fysiska relationen som Björklid och Fischbein (2012) redovisar, där 

samhället påverkar vilka medel förskolan får. Bruce, Ivarsson, Svensson och 

Sventelius (2016) betonar vikten av synens roll i barns verbala språkutveckling. 

Därmed blir den fysiska lärandemiljön viktig, i det här sammanhanget krävs det 

ekonomi, lokaler, utbildad personal och tid för att kunna utforma stimulerande 
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miljöer som är avgörande för barns verbala språkutveckling. Vi kan utifrån resultatet 

tyda att förskollärare gör allt de kan med de medel de har. Förskollärarna skapar 

material, miljöer för samspel, nya språkliga möten och detta utefter barngruppens 

behov, intressen och förutsättningar. Det redogör Eriksson Bergström (2013) om 

huruvida det stärker eller begränsar barnens verbala språkutveckling. Det 

informanterna lyfter tolkar vi som att förskollärarnas arbetssätt stärker barnens 

utveckling. En informants svar; ”Genom våra kreativa lärmiljöer stimuleras barnens 

lust till att utforska och uppleva nya saker vilket leder till att de själva driver sin 

utveckling framåt, även den språkliga”. Detta stöds av det Bruce m.fl. (2016) 

redovisat gällande att barn ska utmanas och stimuleras i de socio-kognitiva och 

socio-emotionella färdigheterna som leder den verbala språkutvecklingen framåt. 

Detta kan även tänkas gälla utomhusmiljön. 

Tre förskollärare svarade att de önskade vidareutveckla utomhusmiljön för att 

stimulera barns verbala språkutveckling. Tidigare forskning redogör för att den 

verbala språkutvecklingen sker under hela dagen, av erfarenhet vet vi att många 

förskolor vistas utomhus några gånger i veckan. I tidigare forskning lyfts Björklid och 

Fischbeins (2012) relationer, de fysio-psykiska och psyko-fysiska. Utgår vi från dessa 

relationer om den fysiska miljöns påverkan på barnen, är en rimlig tolkning att även 

utomhusmiljön bör uppfylla barnens krav gällande utformningen. Detta för att 

barnen ska bjudas in till utforskande, upptäckande och handlingar som Björklid 

(2005) redovisar är essentiellt för barns verbala språkutveckling. 

Gemensamma prioriteringar ansåg förskollärarna som arbetar med den yngre 

ålderskategorin var viktigt för att samspelet mellan de vuxna ska fungera. I samspelet 

med barnen ansåg förskollärarna att det var viktigt att närvarande. Med det menade 

förskollärarna att ställa utmanande frågor, stötta barnen och vara på barnens 

kommunikativa nivå. En förskollärare ansåg att det var stimulerande när de själva 

fick utforska olika material. I den äldre ålderskategorin kan det tydas ett liknande 

resultat. Samspelet mellan de vuxna angav förskollärarna att arbetslaget spelar stor 

roll i deras arbete samt hur intresserade arbetslaget för att kunna skapa förändringar. 

De angav också att förhållningssättet var viktigt och en förskollärare svarade att 

”överenskommelse, implementera ansvar, både gällande relationer, material och 

miljö” var viktiga beståndsdelar. Viktigt är också att om miljöerna inte är tillräckligt 

stimulerande för barnen ska en förändring ske i dialog med barnen anser en 

förskollärare. Av detta kan vi tyda att hos den yngre ålderskategorin är det mer 

förskollärarkontakt än vid den äldre ålderskategorin. I den äldre ålderskategorin sker 

det implementering av ansvar, där de tillsammans med förskolläraren diskuterar 

fram vissa regler och utformningar av miljön. En rimlig tolkning är att delaktigheten 

får en positiv effekt, då denna metod är något som Sheridan (2009) undersökte och 

fick positiva gensvar från barnen när de kände sig hörda och delaktiga. 

7.5 Resultatdiskussion utifrån Vygotskijs sociokulturella teori 
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om språkets utveckling 

Utifrån den sociokulturella teorin kan vi tyda att många av de deltagande i 

undersökningen anser att samspelet är en viktig del i utvecklingen av barns verbala 

språk. Detta är något som Vygotskij i sin forskning om språkutveckling hävdar är 

väsentligt, för att barn i samspel med andra individer utvecklar sitt verbala språk 

(Vygotskij, 1999). I resultatet framkom det att en del personal inte språkar med 

barnen och enligt Vygotskij (1999) kan de barnen inte utveckla ett verbalt språk, om 

de enkom är i en miljö där de inte känner ett deltagande i kommunikationen.  

Vygotskijs sociokulturella teori (1999) sker språkutveckling med hjälp av andra mer 

erfarna barn eller vuxna. Utifrån detta kan vi tolka att valet av barn i en språkgrupp 

påverkar huruvida barnen får tillgång till en språkkunnig individ, det vill säga 

förskolläraren, eller tillgång till och av varandra i språkgruppen. Om gruppen 

innehåller barn som befinner sig på olika språknivåer, kan det tolkas att det blir 

utefter Vygotskijs sociokulturella teori. Möjligheten till att lära av varandra skapas, 

när förskollärare delar upp barn i mindre grupper för att ge alla samma möjlighet att 

språka. 

Eftersom Vygotskij (1999) hävdade att det inre språket är en komponent som krävs 

för att förstå det yttre språket, är det en rimlig tolkning att det behövs miljöer som 

tillåter barn att reflektera i lugn och ro. I resultatet lyfter en förskollärare att de 

skapar lugna ytor för samspel. Huruvida samspel menas mellan barn eller mellan 

barnet och miljön framkommer inte, vi utgår från att den är i samspel med andra. 

Samspel är positivt, det har vi kommit fram till i tidigare avsnitt. Samtidigt kan 

tänkas att lugna ytor även kan användas till det enskilda barnet, samspel mellan 

barnet och miljön. För att erbjuda miljöer som öppnar upp för reflektion och 

tänkande hos barnet som då ges möjligheten att påbörja det inre språket. En 

liknande tolkning har skett av Standberg (2006) som redogör för att lärmiljöer som 

är lugna ger barn möjlighet till reflektion. 

Vikten av konkreta och utvecklande material kan spåras till Vygotskijs sociokulturella 

teori. Vygotskij (1999) redogjorde att associationer mellan ord och minnesbilder 

förändras konstant beroende på individens erfarenheter. I resultatet framgår det att 

förskollärarna är ense om att materialet ständigt bör roteras och förnyas utefter 

barnens behov och intressen, vilket kan appliceras på Vygotskijs teori. 

Avslutningsvis kan tydas att läroplanen för förskolan innehåller stora delar av 

Vygotskijs sociokulturella teori. Av den orsaken förundras vi inte över att de svar vi 

fått in efterliknar hans teori gällande verbal språkutveckling. Vår tolkning av 

Vygotskij är att utan lärande sker ingen utveckling och utan utveckling sker inget 

lärande. 
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7.6 Metoddiskussion  

Metodval och genomförande blev problematiskt till en början, eftersom vi fick ändra 

från e-postenkät till onlinesurvey på grund av för få svar på e-postenkäten. Syftet till 

val av enkätundersökning var för att nå flera förskollärare än vad tiden givit oss för 

intervjuer. Genom öppna frågor kunde vi få möjligheten att förstå vad, hur och varför 

förskollärarna arbetar på det sättet de beskrivit i enkätsvaren och för att få en 

validitet i resultatet. Vi önskade utförliga svar, därför fick vi prioritera vilka frågor vi 

använde för att inte få för många frågor. Orsaken var för att det inte skulle resultera i 

att enkäten tog för lång tid för förskollärarna att svara på, då vi vet att många 

förskollärare har tidsbrist.  

Informanterna kan känna sig mer bekväma att svara på vissa frågor i en 

enkätundersökning än vid intervjuer. Därmed ges det högre chans till sanningsenliga 

svar, delvis för att informanterna inte påverkas av oss, ingen intervjuareffekt sker 

(Bryman, 2018). Den andra delen kan tänkas vara att informanterna inte känner sig 

pressade att svara på frågorna snabbt. Vid en enkätundersökning kan de känna att de 

har mer tid att fundera kring frågorna, för att sedan svara på dem. En nackdel som 

Bryman (2018) lyfter, är att informanterna läser igenom alla frågor innan de svarar. 

Därmed leds de till att svara vad de tror att vi vill få ut av dem, snarare än deras 

verkliga uppfattningar och åsikter. 

Valet av enkätundersökning visade sig inte vara lika effektivt som önskat. Den uteblivna 

kontrollen gällande undersökningen blev till nackdel, en kontroll som hade funnits om 

metodvalet hade varit semistrukturerade intervjuer. Metoden semistrukturerade intervjuer 

hade inneburit att möte bokas med den deltagande, vilket hade underlättat 

undersökningen.  

Minst svar fick vi på temat förändringsarbetet. Det kan bero på att de är nöjda med 

den miljön de har eller redan är i ett utvecklingsskede och därför lämnats obesvarad. 

En del frågor ser vi i efterhand var formulerade på liknande sätt, därför kan tänkas 

att det vi önskade få fram i frågan inte blev tydligt och det var anledningen till få svar. 

Däremot om designen förändras för mycket kan tänkas att det blir en annan typ av 

undersökning än det som var tänkt från början. Vi reflekterar däremot över de 

konkreta exempel som informanterna uppgett. Det framkommer att material 

används, men inte vilket material, eller hur det materialet används för att stimulera 

barns verbala språkutveckling. Därmed borde vi ha formulerat frågorna på ett 

annorlunda sätt för att få fatt i detta. Exempel på frågor som kunnat ge svar vi 

eftersökte är; ”Vilka material använder ni för att stimulera barns verbala 

språkutveckling” och ”hur används dessa material?”. 

Enkätundersökningen via e-post låg till grund för att vi ville gå den formella vägen, genom 

att skicka förfrågan till förskolecheferna först. Vi tänkte också att om förskolechefen 

vidarebefordrar mailet fanns en större chans att förskollärarna ville svara, då 

förskolechefen indirekt gett godkännande till förskollärarna att ta sig tiden att besvara 

enkäten. Farhågan om att inte få in tillräckligt med svar under den förväntade tiden blev 



 32 

sann. Vi fick in två enkätsvar med e-postsurvey och vi var tvungna att tänka om. Vid denna 

form av enkätundersökning hade reliabiliteten varit högre och lättare att reproducera igen, 

eftersom att det skulle ha varit färre tillfälligheter som påverkat resultatet (Bryman, 2018). 

Med onlinesurveyn fick vi snabbt in flera svar. Med tanke på att vi hade 13 öppna 

frågor ansåg vi att det blev en blandning mellan kvantitativ- och kvalitativ 

undersökningen. Vi fick in totalt 14 enkätsvar som var tydliga och innehöll till stor del 

den data vi undersökte. Vi tog stöd i Bryman (2018) för att försäkra oss om att de 14 

enkätsvar vi dittills fått in var tillräckligt omfattande för en analys för att få ett 

resultat som skapar validitet i det vi har mätt. Fördelen med onlinesurveyn var att 

den enkelt kunde delas och delas vidare på internet. Därmed kunde enkäten nå ut till 

flera förskollärare på kortare tid samt att alla förblir helt anonyma. En annan fördel 

var att vi kunde markera vilka frågor som var obligatoriska. Vi valde 

bakgrundsfrågorna som obligatoriska för att kunna jämföra enkätsvar gällande 

erfarenhet, pedagogisk utgångspunkt samt ålder på barngruppen. Dessa anser vi har 

inverkan på förhållningssätten gentemot förskolans atmosfär och den fysiska miljön 

när vi utgår från den tidigare forskningen.  

Eftersom tolkningar och kategoriseringar har skett med den insamlade datan, kan det 

tänkas att vi har en makt där informanterna inte kan tydliggöra sina svar. Likväl som 

de kan ha uppfattat en fråga på ett visst sätt, kan vi ha uppfattat svar på ett annat sätt 

än informantens avsikt. Möjligheten att ställa följdfrågor fanns ej och kan tänkas bli 

en nackdel med en enkätundersökning. Vidare påverkade det delar av resultatet, till 

exempel gällande språkgruppen. Det framkom att de skapat en språkgrupp men inte 

vilka som ingick i den och varför den inte blivit, enligt förskolläraren, fullt ut 

prioriterad. Detta leder oss vidare till att en del frågor förblev obesvarade. Att 

markera frågan som obligatorisk tror vi inte hade förändrat antal besvarade frågor, 

för det hade räckt med att sätta ett tecken eller svara ”jag vet inte” för att gå vidare. Vi 

tror att dessa frågor borde ha formulerats annorlunda och eventuellt utformats mer 

specifikt för det vi önskade svar på. Det kan tänkas att frågorna kändes för 

omfattande för informanterna eller att vi utformat dem för otydligt.  

Vår undersökning ligger till grund för att få en bredare geografisk sträckning av vad 

förskollärare anser är viktigt i förskolans atmosfär och den fysiska miljön, samt hur 

de använder sig av dessa. Genom att förskollärare i hela landet, som använder 

internet, gavs möjligheten att svara på enkätundersökningen gav det ett mer validerat 

resultat. Däremot kan inte 14 informanter stå för hela Sverige. Reliabiliteten hade 

varit högre om vi fått in fler enkätsvar. Dock kan tänkas att den ger en mer 

generaliserad bild av undersökningsområdet än om vi använt oss av intervjuer, vilket 

Bryman (2018) hävdar. 

Därmed kan inte resultatet generaliseras och bevisa hur Sveriges förskollärare anser 

och arbetar i förskolans verksamhet gällande vårt undersökningsområde. För att 

säkerställa det hade vi behövt mer tid för datainsamlingen. Vi kan heller inte 

definitivt veta att det är förskollärare som svarat på enkäten, eftersom vi inte mött de 

som deltagit och inga uppgifter på namn eller arbetsplatser har ombetts. Detta kan 
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vara till en nackdel för validiteten och reliabiliteten då det är flera faktorer som inte 

går att förutse eller kontrollera (Bryman, 2018).  

7.7 Relevans för vår kommande profession 

Undersökningen är av relevans i vår kommande profession för att kunna bemöta alla 

barn utefter deras behov i den verbala språkutvecklingen. Konkreta exempel ger 

förslag på hur förskollärare kan anta utmaningen. Genom att lita på barnen men 

ändå vara närvarande pedagoger, ges barnet möjligheten till att skapa tilltro till sin 

förmåga i det verbala språket. Vikten av samspel, både mellan barn, barn och vuxen 

men även vuxna emellan, har vi tolkat är av betydelse för att barnen ska kunna ges de 

främsta möjligheterna till utveckling i förskolan. Det vi även tar med oss från denna 

undersökning är förståelsen kring att när den fysiska miljön förändras, förändras 

även regler, normer och förhållningssätt och vice versa. Till exempel samtal kring 

vilka lekar som ska vara tillåtna inomhus och kanske specifika rum för lekarna. 

Därmed uppkommer atmosfären i förskolan samt fysiska miljöernas tillåtelse till 

olika lekar. De exempel som framkommer av informanterna kan vi tyda ger positiva 

effekter när vi jämför med den tidigare forskningen. En idé kan efter denna studie 

vara att ta både förskolans atmosfär och den fysiska miljön i aktning när det kommer 

till att stimulera barns verbala språkutveckling. 

8 Slutsats  

Syftet var att undersöka förskollärares arbete gällande förskolans atmosfär och den 

fysiska lärandemiljön för stimulering av barns verbala språkutveckling i några 

förskolor i Sverige. Slutligen kan vi se i resultatet att de använder sig av både 

atmosfären och den fysiska miljön samt att de anser att dessa är väsentliga att 

förhålla sig till samt ständigt utveckla. Denna slutsats kan vi koppla till tidigare 

forskning och annan relevant litteratur som har behandlats i undersökningen, 

gällande förskolans atmosfär och den fysiska miljöns påverkan på varandra. Sker 

förändring i den ena, ges det effekt i den andra. Frågeställningarna har blivit 

besvarade då vi fått information från förskollärarna om vad de anser är viktig i 

förskolans atmosfär och den fysiska miljön. En del konkreta exempel framkom om 

hur de nyttjar och utformar dem. Däremot saknades svaren på vilka specifika 

material som förskollärarna använder sig av för att stimulera barns verbala 

språkutveckling. Några exempel fick vi, böcker och dylikt, men inte vilka material 

som befinner sig i barnens höjd i syfte att stimulera barns verbala språkutveckling. 

Enligt den skrivna läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) har förskolläraren till 

uppdrag att stimulera barnen i sin språkutveckling och med hjälp av arbetslaget i 

arbete med miljön. Enligt den nya läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) krävs 

det mer av förskolläraren då den säger att miljöerna ska vara så pass intressanta för 

barnen att det ska kunna hålla kvar deras uppmärksamhet, intresse och nyfikenhet. 

Vi tolkar det som att med den nya läroplanen krävs en ny medvetenhet kring 

miljöerna för att uppfylla läroplanens mål.  
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9 Fortsatt forskning 

På grund av den nya läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) kan det tänkas bli 

nya arbetssätt kring miljön som inte synliggörs i denna undersökning. Därav kan det 

vara av intresse att göra en liknande undersökning senare för att se vad den nya 

läroplanen har gett för effekt i verksamheterna. 

Vi anser att barn ska ges det stöd som de behöver i den verbala språkutvecklingen. 

Därmed bör tillvägagångssättet fortsätta ske med varierande metoder, eftersom alla 

är olika och lär sig på varierande sätt. Vi kan se att ramfaktorer spelar en stor roll i 

huruvida förskollärare kan utveckla både sig själva och den fysiska miljön utefter sina 

tankar och idéer. Viljan finns hos dem, vilket vi tycker är det viktigaste. Finns viljan 

kan förändringar ske i den mån som resurserna räcker till. Därför kan fortsatt 

forskning göras gällande ramfaktorers påverkan för barns utveckling i förskolan, hur 

förskolecheferna fördelar de pengar de får till sina förskolor.  
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Bilaga 1 

Enkätfrågor 

Bakgrundsfrågor 

1. Vilka åldrar arbetar du med? (specificera ålder, exempel 1–3 år) 
2. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
3. Utgår ni från någon teori eller pedagogik vid planering och utformning av 

miljön? Vilken? 

Struktur och förhållningssätt i den atmosfäriska miljön 

Till exempel oskrivna regler, outtalade förväntningar på dig som förskollärare samt 

barn, fasta regler och ditt/dina förhållningssätt gällande barns verbala 

språkutveckling. 

1. Hur förhåller du dig till den atmosfäriska miljön som redskap för att 
utveckla/stimulera barns verbala språk? Motivera gärna ditt svar. 

2. Hur ser du på att ge alla barn, oavsett egenskaper (Till exempel kön, 
funktionsnedsättning och modersmål), chans till samspel med varandra för att 
stimulera och utveckla det verbala språket? 

3. Finns det regler och förväntningar i miljön som kan hindra barns verbala 
språkutveckling? Motivera ditt svar. 

Den fysiska miljön i förskolans verksamhet 

1. Hur har du valt att planera den fysiska miljön för att stimulera barns verbala 
språkutveckling? (Till exempel material och rum) Motivera gärna ditt svar. 

2. Hur har du valt att planera den fysiska miljön för att stimulera barns verbala 
språkutveckling? (Till exempel material och rum) Motivera gärna ditt svar. 

3. Hur förhåller du dig till den fysiska miljön som redskap för att utveckla och 
stimulera barns verbala språk? Motivera gärna ditt svar. 

4. Vilka fysiska miljöer är utvecklade för att stimulera barn verbala språk? 
Vänligen specificera. 

Förändringsarbete i de fysiska och atmosfäriska miljöerna 

1. Vad prioriterar du i lärandemiljöerna för att stimulera barnens verbala 
språk? (Till exempel bryta invanda mönster, specifika rum och/eller 
situationer) 

2. Önskar du prioritera annorlunda? Varför och vilka hinder och möjligheter 
ser du i den förändringen? 

3. Har du tidigare förändrat något i miljöerna och/eller förhållningssätt? 
Vilka resultat har du upplevt efter förändringen, positiva och negativa? 
(Till exempel ditt förhållningssätt, barns sätt att uppleva och utforska 
språket) 

4. Vad önskar du förändra i miljöerna för att utveckla barns verbala språk? 
Vad ser du för hinder och möjligheter i en sådan förändring? 
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Bilaga 2 

Missivbrevet 

Förfrågan om deltagande i undersökning: 

Om förskolans fysiska och atmosfäriska lärandemiljö gällande barns verbala 

språkutveckling  

Vi är två förskollärarstudenter, Jenny Stävegård och Karin Olsson, som läser sista 

terminen på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Vi skriver vårt självständiga arbete 

där vi vill undersöka förskolans fysiska och atmosfäriska lärandemiljö gällande barns 

verbala språkutveckling, det vill säga barns uttal, melodi och ordförståelse. Ämnet 

känns viktigt att undersöka för att synliggöra förskollärares tankar och arbete kring 

den fysiska samt atmosfäriska miljön. Det som kan inräknas i den fysiska miljön är 

hur material, möbler, leksaker och andra artefakter (objekt) placeras och används i 

verksamheten. Regler, förhållningssätt, oskrivna regler och outtalade förväntningar 

ingår i den atmosfäriska miljön. 

   Datainsamlingens form är en enkät som har 13 frågor och tar cirka 15 minuter att 

genomföra. Enkäten bifogas i mailet och efter besvarad enkät bifogas den i ett mail 

till [mailadress], senast den fredag den 3/5-2019. Ditt deltagande i undersökningen är 

helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 

motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Undersökningen kommer 

att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion 

läggs ut på databasen Diva. Du har möjlighet att ta del av resultatet när arbetet lagts 

upp på Diva. 

   Vi förhåller oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: 

informationskravet och samtyckeskravet som innebär att du vet syftet gällande 

undersökningen samt att den är frivillig och du kan när som helst avbryta din 

medverkan utan anledning. Konfidentialitetskravet innebär att all data vi samlar 

avkodas och förblir anonymt, ingen obehörig kommer förstå vem som har deltagit 

eller vad som svarats. Nyttjandekravet innebär att datan enkom används för det här 

specifika ändamålet och när uppsatsen lagts ut på databasen Diva kommer all data 

att raderas. 

 

Ditt perspektiv är viktigt för oss, därför önskar vi din medverkan.  

Med vänliga hälsningar,  

Jenny och Karin 

Vänligen kontakta oss vid frågor! 
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Bilaga 3 

E-postmall 

Hej <namn på förskolechef>! 
Vi är två förskollärarstudenter, Jenny Stävegård och Karin Olsson, som läser sista 
terminen på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Vi skriver vårt självständiga arbete 
där vi vill undersöka förskolans fysiska och atmosfäriska lärandemiljö gällande barns 
verbala språkutveckling. 
  
Vi undrar om du har möjlighet att skicka ut bifogade missivbrevet samt enkät till dina 
förskollärare, eller om du vill förse oss med mailadresserna så kan vi maila ut dem? 
Deltagande i undersökningen är helt frivillig. 
  
Med vänliga hälsningar 
Jenny Stävegård och Karin Olsson 
2019-04-15 
 


