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Språkutveckling i förskolan 

Synen hos några verksamma pedagoger i förskolan 

 

Language development in preschool 

Perspectives from preschool teachers in service 

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur verksamma pedagoger i 
förskolan ser på barns språkutveckling och att undersöka vad utvalda pedagoger 
anser är viktigt för att barnen i verksamheten ska utvecklas språkligt. Uppsatsen 
baseras på sex intervjuer med pedagoger på två olika förskolor som ligger placerade i 
områden där miljön utgörs av fristående villor, skog och mark. Avsikten är att ta reda 
på vad just dessa informanter anser och att sedan sammanställa informationen på så 
sätt att likheter och skillnader kommer fram. Resultatet av undersökningen visar att 
verksamheterna på förskolorna är väl grundade i styrdokumenten men att lika stor 
vikt läggs vid att anpassa arbetet efter de barn som finns representerade i gruppen. 
Vardagssamtal är det som ses som det viktigaste för att barnens språk ska utvecklas 
och att man som pedagog har en medvetenhet i sitt sätt att samtala med barnen. 
Faktorer som en liten del av pedagogerna anser påverkar språkutvecklingen är bl.a. 
lek och rörelse. En slutsats som kan dras är att pedagogerna i förskolorna arbetar 
aktivt och medvetet med att utveckla barns språk men att man i vissa fall inte ser till 
alla de faktorer som skulle kunna underlätta språkutvecklingen. Alla de olika 
faktorerna som leder till språkutveckling värderas inte lika högt. 
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1 Inledning 

Genom språket kan vi kommunicera med varandra och således förstå, skapa mening 

och utveckla vårt eget tänkande. Eftersom vårt samhälle bygger på kommunikation är 

det viktigt att våra barn så snart som möjligt ser de fördelar som finns med att kunna 

göra sig förstådd och förstå andra. Louise Bjar och Caroline Liberg (2007:20) skriver: 

”Barnets tidiga möten i olika språkliga sammanhang, relationer och sätt att vara, har 

betydelse för hur barnet sedan möter språkliga sammanhang i exempelvis förskolan 

och skolan”. Det finns många olika bitar som ska falla på plats för att barns 

utveckling ska gå framåt och det är i förskolan som grunden till det livslånga lärandet 

ska läggas. Detta för att barnen på bästa sätt ska kunna gå vidare i sin utveckling när 

de kommer upp i skolan och vidare in i vuxenlivet, med allt som hör till. Som pedagog 

på förskolan har man ett stort ansvar att se till att alla barnen får det de behöver och 

jag ställer mig frågan om det verkligen är så det ser ut i verksamheten idag. Mitt 

intresse för förskolbarnens språkutveckling ligger mycket i att jag valt inriktningen 

språk och språkutveckling för mina studier till lärare. Jag fascineras över att barnen 

utvecklas så mycket de första fem åren och tycker att det är viktigt att som lärare 

tänka på att ifall man missar viktiga delar i språkutvecklingen här så kan det ibland 

vara svårt att hänga med helhjärtat i skolan när man kommer dit.  

Jag tycker att det är viktigt att man som pedagog i förskolan har kunskap om de olika 

delar som anses vara viktiga för barns språkutveckling. Jag finner detta ytterst 

intressant och anser att alla delar bör få den tid och medvetenhet som de förtjänar. 

Jag väljer att i min uppsats behandla det talade språket.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad några utvalda pedagoger anser är viktigt 

för att barnen i förskoleverksamheten ska utvecklas språkligt; vad nämner man och 

vad är man medveten om? Jag är framför allt intresserad av vilka åsikter som finns 

bland förskolorna med liknande omgivande miljö och jag har valt två förskolor som 

ligger i Mälardalsregionen.  

Däremot är ambitionen inte att göra någon generalisering av pedagogernas tankar, 

utan jag är intresserad av att veta vad var och en av dem tycker om språkutveckling.  
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Mina frågeställningar är: 

 Vad anser de verksamma pedagogerna är viktigt för språkutveckling? 

 Finns det några likheter eller skillnader mellan svaren? 

  

1.2 Uppsatsens disposition 

Jag kommer i teoridelen av uppsatsen att ta upp de riktlinjer som pedagoger i 

förskolan är ålagda att arbeta efter för att sedan komma in på vilka delar som ingår i 

språket och vilka faktorer som kan påverka utvecklingen av det. Till sist kommer jag 

att se på språkutveckling ur kognitivt perspektiv enligt Vygotskij, interaktionistiskt 

perspektiv och utvecklingsekologiskt perspektiv. 

Metod- och materialdelen kommer att handla om vilken metod jag valt och varför. 

Jag kommer även att ta upp hur jag behandlat materialet och förklara hur jag ser på 

min uppsats reliabilitet och validitet. 

Resultatdelen i uppsatsen behandlar de olika intervjuerna jag gjort och den 

information jag fått. I slutet av den delen sammanställs sedan vilka likheter och 

skillnader som finns hos pedagogerna. 

Slutligen kommer jag att föra en diskussion kring den information jag delgivits och 

koppla ihop den med den första delens litteratur och styrdokument. I denna del 

kommer jag även att kritiskt granska min uppsats och titta hur den hade kunnat 

förbättras. Sist kommer en kort avslutande del där jag knyter ihop uppsatsen och 

kommer tillbaka till syftet i inledningen.    

2 Teoretisk bakgrund  

Här kommer teorin som ska knytas till uppsatsämnet att presenteras. Jag kommer att 

börja med de regler och dokument som styr hur pedagogerna på förskolorna lägger 

upp sitt arbete. Efter det kommer olika delar i språket att tas upp och vilka faktorer 

som kan påverka språkutvecklingen. Slutligen tar jag upp de teorier som jag tror mig 

kunnat se i den information som uppsatsens intervjuer har gett. Genom att ta upp de 

mest grundläggande delarna i språk och språkutveckling hoppas jag underlätta 

förståelsen och syftet med min uppsats.    
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2.1  Styrdokument 

Det kommer här att presenteras olika regler och dokument som enligt svensk lag ska 

följas på förskolan. Jag har valt att endast ta upp de bitar som rör barns 

språkutveckling, då dessa är mest relevanta för uppsatsen. 

 

2.1.1 Skollagen  

I skollagen (1985:2kap 3§) kan man läsa att förskolans verksamhet ska utgå från varje 

barns behov och att alla barn ska få det deras speciella behov kräver. Man tar där 

även upp att de barngrupper som finns i verksamheten ska vara anpassade efter vad 

som ses vara en lämplig storlek för tillfället och att lokalerna man bedriver 

verksamheten i ska vara anpassade efter de aktiviteter som förekommer.  

 

2.1.2 Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) 

Det är i förskolan som grunden till barnens lärande läggs. Förskolan ska uppmuntra 

till lek och nyfikenhet och barnen ska få möjlighet att utveckla tillit och 

självförtroende till sin egen förmåga samt känna stoltheten över att utvecklas och lära 

sig nya färdigheter. Miljön ska vara utformad så att utveckling och trygghet skapas 

för varje enskilt barn. Pedagoger i verksamheten ska medvetet arbeta med leken som 

ett verktyg till utveckling. I Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket 2006:6) 

skriver man ” I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, 

inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att 

samarbeta och lösa problem.” Av läroplanen framgår det också att förskolan ska 

motivera barnen att utveckla sin kommunikation och sociala kompetens. 

 

Man kan läsa i Lpfö 98 (Skolverket 2006:4-6) att förskolans verksamhet ska utformas 

utifrån de barn och de olika behov som finns representerade i grupperna. Genom att 

använda sig av olika uttrycksformer i förskolan såsom sång, rörelse, dans, rytmik, 

drama och bild skapar man en gemensam grund för barnen att kommunicera kring. 

Barngruppen ska i förskolan ses som en resurs för utveckling och reflektion hos 

barnen.  
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I Lpfö 98(Skolverket2006:6) går det att läsa att ” [f]örskolan skall lägga stor vikt vid 

att stimulera varje barns språkutveckling…” och att ” [e]tt medvetet bruk av tal- och 

skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns 

utveckling och lärande.” 

 

2.2 Olika delar i språket 

Språk består av ord och ord är uppbyggda av olika språkljud som kedjas samman. Bo 

Johansson och Per Olov Svedner (2003:9-11) menar att för att ett barn fysiskt ska 

kunna producera dessa ljud måste munhåla och svalg ha växt till sig och barnet ha 

skaffat sig förmågan att styra sina muskler som hjälper till med formningen av 

ljuden. Detta kallar man för att barnen utvecklar sin fonetik. Bente Eriksen Hagtvet 

(2004:54) förklarar att fonem är den minsta betydelseskiljande enheten i 

ljudsystemet, t.ex. består ordet tak av tre fonem. Genom att byta ut det första 

fonemet t till v får vi ordet vak och ordet får en helt annan betydelse. Genom att 

tillägna sig fonetiken kan man sedan utveckla sin fonologi.  

Fonologi handlar om att sätta in språkljuden i språket och varje språk har olika regler 

för hur fonologin ser ut. Anders Arnqvist (1993:41) skriver att det inte är förrän barn 

säger sina första ord som man på ett systematiskt sätt kan beskriva den fonologiska 

utvecklingen. Dock kan man anta att delar av den börjar redan de första månaderna 

av barns liv. Vad man syftar till då är att barn har olika sätt att skrika på beroende av 

vilka behov de har. Detta ser man som ett tecken på att barnen börjar tillägna sig 

språkets olika betonings- och intonationsmönster, även kallat prosodi. Hagtvet 

(2004:55) beskriver prosodin som det talade språkets musikala sida och han skriver 

att före ettårsåldern är det främst känslobaserat och bygger på ljud och tonfall för att 

sedan i det talande språket övergå till att även omfatta talets rytm, pauser och tryck 

på särskilda ord.  

Johansson och Svedner (2003:13) menar att efter de första månaderna i barns liv har 

talorganen växt till så pass mycket att jollret börjar komma. Denna period ser likadan 

ut på hela jorden även för de barn som är döva. Under denna period bygger barnen så 

kallade CV-kedjor som är ljud byggd på en konsonant följd av en vokal, dessa 

upprepas och då uppstår t.ex. ma-ma, pa-pa, pi-pi, da-da.  
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Monica Centerheim-Jogeroth (1998:13) tar upp begreppet fysiologisk ekolali och 

förklarar det med att hörseln är viktig för att barnet ska utveckla ordförståelsen. När 

barn hör ord upprepar de dem automatiskt och utvecklar under samspel med äldre 

personer sedan förståelse för ordens betydelse. Under den senare delen av 

jollerperioden upphör de döva barnen med sitt joller eftersom de inte kan härma de 

ord som sägs och utveckla jollret vidare till tal. Även synen har en stor betydelse för 

talets utveckling och det är därför viktigt att vuxna i barnets närhet talar tydligt till 

barnet och befinner sig på en sådan nivå att barnet kan se munnen samtidigt. 

Centerheim-Jogeroth beskriver detta som en orsak till att blinda barn ofta blir 

försenade i sin talspråkliga utveckling.  

Runt ettårsåldern kommer vanligtvis de första orden. Arnqvist (1993:41) menar att 

barnen i början ser de olika orden som hela ljudgestalter och ännu inte utvecklat 

förmågan att analysera orden som olika fonem. Orden som barnen använder sig av 

uttalas också väldigt olika från gång till gång. Man brukar benämna de första orden 

som barn säger som ettordssats. Johansson och Svedner (2003:16) menar att dessa 

ord ska ses som en sats då ordet kisse kan betyda ”var är kissen?” eller ”titta kissen!”. 

De menar också att det verkar som att barn tillägnar sig tre sorters ord först och dessa 

skulle vara objektsord (substantiv), handlingsord (verb) och ord på tillstånd 

(adjektiv). Arnqvist (1993:45) menar att de första 50 orden är benämning på saker 

som barnet aktivt kan använda och ting som kan röra sig men även betydelsefulla 

människor i barnets närhet och olika klädesplagg.  

Centerheim-Jogeroth (1998:15) skriver att barns egna upplevelser och erfarenheter är 

det som är viktigast för att språket ska utvecklas och talar också om vikten av att 

orden är av sådan karaktär att barnen kan utveckla det de redan kan genom dem. 

Barnen kommer att utveckla ettordssatsen till tvåords och sedan vidare och i den 

fortsatta utvecklingen kommer uttalen av orden att bli mera konstant än de var i 

ettårsåldern. När barnen är runt fyra år menar Arnqvist (1993:42) att de flesta barn 

med svenska som modersmål har tillägnat sig fonemsystemet och att fonologin 

kommer att fortsätta utvecklas under skolans första år.  

Att ha ett brett ordförråd är bra när man ska utveckla sitt språk men då är det också 

viktigt att man har kunskap om vad de olika orden betyder och i vilka sammanhang 

de kan användas. Denna del av språket benämner man som semantisk och är den del 

som genomgår stor förändring under förskoleperioden.  
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Arnqvist (1993:45) skriver att det är under denna period som nya ord och innebörder 

med lätthet lärs in och ofta kan det räcka att barn hör ett nytt ord endast en gång för 

att de ska ha tillägnat sig det. Eriksen Hagtvet (2004:87) tar upp vikten av att barn 

får nya erfarenheter och upplevelser för att förstå ords betydelse och samband och 

anser även att kommunikation är ett viktigt verktyg. Arnqvist (1993:51) menar att 

forskning visar på att vuxna i barns närhet har ett stort ansvar för att barnens 

ordförråd ska utvecklas. Som pedagog är det viktigt att i samtal med barnen förklara 

främmande och svåra ords innebörd för att barnen ska lära sig hur och när ordet ska 

användas. Det absolut viktigaste är sedan att barnen får möjlighet att själva använda 

orden i rätt sammanhang.  

Som nämns ovan utvecklas barns tal i satser som slutar i avancerat tal. Denna 

utveckling hör till den grammatiska och handlar om hur barnen bygger vidare och 

sätter ihop orden till meningar. Som tidigare nämnts börjar talet med ettordssatser 

något som Arnqvist (1993:53) tar upp i sin bok som holofraser. Mot detta begrepp 

har det riktats kritik främst för att man anser att det är vi vuxna som läser in tolkad 

innebörd i de ord som barnen säger, man kan inte med säkerhet säga att barnen 

menar mer än det de uttrycker. En förutsättning för att grammatiken ska utvecklas är 

att barnet utvecklar sin morfologi, det vill säga att barnet lär sig att böja orden i dess 

olika satser. Till exempel består ordet katt av ett morfem medan ordet kattens består 

av tre morfem: katt-en-s. Gisela Håkansson och Kristina Hansson (2007:139) 

definierar, som så många andra, morfem som språkets minsta betydelsebärande 

enhet och ser det som ett verktyg för att analysera grammatik. När barnen utvecklar 

sin förmåga att använda sig av morfem i språket blir språket mera komplext.  

Barnen måste också i sin utveckling lära sig hur man använder språket i en dialog 

med andra. Det benämns som den pragmatiska delen av utvecklingen och Arnqvist 

(1993:59) förklarar det med att barnet måste förstå hur man talar till andra men även 

hur man är en god lyssnare, man måste utveckla förmågan att ta andras perspektiv. 

Philip Hwang och Björn Nilsson (2003:164) tar upp att det är genom kommunikation 

och social samvaro som detta tränas och anser att barn redan i fyraårsåldern 

anpassar sitt språk efter mottagaren. De drar slutsatsen att barn inte är egoistiska 

utan kan anpassa sitt språk efter samtalspartnern.  
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Arnqvist (1993) tar upp att man som pedagog bör knyta an till det som barnet säger 

och utifrån detta visa ett genuint intresse för att få veta mera genom att ställa 

följdfrågor. Arbetar man på detta sätt och ständigt för en dialog med de barn man har 

runt sig kommer det att påverka barnens kommunikativa förmåga positivt. Eriksen 

Hagtvet (2004:96) kommer in på att pragmatik även omfattar språkets prosodi, som 

nämns i början av kapitlet, och att det handlar om turtagning, något som tränats 

ända från det att föräldrarna samtalat med barnet vid skötbordet. 

 

2.3 Faktorer som påverkar språkutvecklingen  

För att barn ska vilja veta mera och bli motiverade till att utvecklas språkligt måste 

miljön de vistas i föda lust och inspiration. Miljön ska vara utformad för socialt 

samspel och för att barn ska kunna vara kreativa tillsammans. Om detta kan man läsa 

i Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan (Skolverket 2005:20) som 

tagits fram på uppdrag från regeringen. Där lyder ett råd till förskolan att miljön ska 

vara utformad så att den hjälper varje enskilt barn i dess utveckling och lärande. De 

hänvisar också till Lpfö 98 när de säger att miljön ska vara trygg och locka till lek och 

inspiration till utforskning. Miljö handlar även om att barnen ska få möjlighet att 

bekanta sig med andra och nya miljöer, där de kan finna nya tankar och erfarenheter. 

Johansson och Svedner (2003:55) tar upp nyttan med att barn får utforska 

omvärlden genom förskolan och att de samtal som då kommer upp bör ses som 

effektiv språkträning. Det är också viktigt att pedagoger i samband med utflykter tar 

upp diskussion både före och efter, för att barnen ska få möjlighet att omvandla sina 

erfarenheter till kunskap och dra nytta av den i sin språkutveckling. Även Eriksen 

Hagtvet (2004:104) tar upp miljöns skapande av förutsättning för att 

språkutvecklingen ska bli så givande som möjligt. Genom en bra miljö lär sig barn att 

kommunicera på ett nyanserat sätt vilket underlättar det sociala samspelet med 

andra och lösandet av konflikter som uppstår. Hur viktig man anser miljön vara för 

barns språkutveckling beror bl.a. på vilken teori man stödjer sig på men Eriksen 

Hagtvet (2004:103) beskriver att i stora drag är miljön helt avgörande för en 

”normal” språkutveckling. Barns hemmiljö påverkar också hur språkutvecklingen ser 

ut.  
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Johansson och Svedner (2003:50) tar upp fyra punkter som de anser visar på en 

språkstimulerande hemmiljö. Dessa är: 

 Det finns böcker och tidningar som en naturlig del av hemmiljön 

 Föräldrarna tycker att det är naturligt att läsa och skriva 

 Samtal med barnen är ett naturligt inslag i hemlivet och att det språk som 

används inte är begränsat till uppmaningar och förmaningar utan mer 

utvecklat 

 Högläsning för barnet är ett naturligt inslag i vardagsrutinerna, framförallt på 

kvällen. 

Dessa punkter bör man även kunna hitta inom förskolan och skolan anser de. 

Högläsning för barn tar även Kristin Dominković, Yvonne Eriksson och Kerstin 

Fellenius (2006:14–23) upp och skriver att högläsning hjälper barnen att skapa en 

förståelse för det som inte sker ”här och nu” . Böckerna erbjuder även nya ord och 

begrepp och barnen får på ytterligare ett sätt, om man ser till samtal, möta 

grammatik och meningsbyggnad. Genom högläsning i ett Barn – Vuxen samspel 

skapas den trygghet som är en förutsättning för inlärning, detta kommer genom att 

man har en närhet till varandra när man samlas kring en och samma bok och delar 

upplevelsen av den. Samtalet man har kring boken leder till att barnet utvecklar sitt 

språk och den kraft det tar för att sitta stilla och fokusera på en sak övar upp 

koncentrationsförmågan hos barnet. Ovan nämnda delar utvecklar enligt 

Dominković, Eriksson och Fellenius (2006:18) barns talspråksutveckling.  

Ingrid Pramling Samuelsson (2004:45) vill uppmärksamma att barn kommunicerar 

olika beroende av vem de samtalar med och i och med detta är olika sociala samspel 

och samtalsparters viktiga. I förskolans verksamhet och även i hemmen är de 

vardagliga samtalen av stor vikt för barnens språkliga utveckling.  

Eriksen Hagtvet (2004:118) menar att den stora vikten ligger i att vardagssamtalen 

under en dag är många och om man lägger ihop dessa blir det en enorm språklig 

påverkan på barnet över tid, varför detta kan ses som den viktigaste fasen i 

språkutvecklingen. Ett av de självklaraste tillfällena för vardagssamtal är måltiderna.  



13 
 

Under dessa är det vuxna och barn med olika ålder och erfarenhet som samlas, vilket 

gör situationen till ett samtalens Mecka för de minsta språkutvecklarna och de får här 

möjlighet att ta in och reflektera över mängder med nya intryck på olika nivåer. 

Eriksen Hagtvet (2004:124) skriver: ”Genom samtalen vid middagsbordet blir barnen 

både socialiserade till att använda språket och socialiserade med att de använder 

språket.” Hur man som pedagog och vuxen samtalar med barn har betydelse för hur 

pass utvecklande samtalet är för barnet. Eriksen Hagtvet (2004:111) tar upp 

begreppet barnanpassat tal och syftar då på att den vuxne anpassar sitt tal till barnets 

nivå. Detta tal är i samtal med de lägre åldrarna ljust och grammatiskt okomplicerat 

bestående av kortare meningar och handlar ofta om, vilket vi varit inne på tidigare, 

”här och nu”. Det går ut på att man som vuxen förtydligar det som barnet säger på ett 

grammatiskt korrekt sätt och eventuellt ställer följdfrågor.  

Strax efter att barn passerar ett år kan deras talspråksutveckling börja sakta ner och 

detta förklarar Centerheim-Jogeroth (1988:14) med att den motoriska utvecklingen 

ökar kraftigt under denna period och att den motoriska och talspråkliga utvecklingen 

sker växelvis. Utan sin motoriska utveckling kommer inte barnet vidare i sin 

språkutveckling och därför är det viktigt att vuxna erbjuder barnen så många tillfällen 

som möjligt till att träna sin motorik under förskoleåldern. Att utvecklingen sker 

växelvis har att göra med att den motoriska utvecklingen ännu inte har blivit 

automatiserad utan kräver ett viljestyrka och medvetenhet för att utföras. Det är 

också därför som barn under en viss del av förskolan har svårigheter att utföra 

motoriska rörelser samtidigt som de t.ex. sjunger eller pratar. Centerheim-Jogeroth 

(1988:23) menar att de motoriska moment som det handlar om i förskoleåldern 

benämns som grundrörelserna och inom dessa ingår bl.a. rulla, krypa, gå, springa, 

åla, hoppa, hänga, klättra, balansera och stödja. Centerheim-Jogeroth (1988:22) 

skriver att grundrörelserna är de som finns nedärvda i oss och kommer i en bestämd 

ordning, man tillägnar sig dessa genom att kontinuerligt träna dem.  

Hwang och Nilsson (2007:150) skriver att ”fysisk aktivitet och verbal kommunikation 

påverkar neurologisk mognad, och den neurologiska utvecklingen påverkar barnens 

sätt att reagera på omgivningen”. Detta visar att motorik och språklig utveckling är 

sammanlänkade och att båda två behövs för att hjärnan ska utvecklas vidare. 

Samtidigt behövs utveckling av hjärna för att kunna komma vidare i den språkliga 

utvecklingen och motoriken.  
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Begreppet lek förklarar Hwang och Nilsson (2007:171–174) med allt som barn gör 

som föds genom lust, frivillighet och sker ”på låtsas”. Leken har ett stort värde i sig 

självt men bidrar likväl till barns utveckling på samtliga stadier.  

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2005:216) beskriver leken som en viktig 

del i barnens liv som hjälper dem att genom erfarenheter och sociala sammanhang 

skapa mening i det som sker runt omkring dem. Under förskoleåldern går barnen 

igenom ett antal olika lekformer, som är viktiga för barnets utveckling de olika 

formerna har författarna benämnt som sinneslek, funktionslek (6-12 mån), symbollek 

(2 år), tillsammanslek (2-3år), rollek (4-5 år), konstruktionslek och regellek (6-7år), 

men alla dessa lekar överlappar varandra och därför ska man inte stirra sig blind på 

de åldrar som kopplas till dem. Ska man se till endast rolleken så är det här som barn 

imiterar situationer och människor som de upplevt. Ole Fredrik Lillemyr (2002:48) 

skriver om rollek att det är ”där barnet antar en viss roll eller flera, oftast roller 

utförda av flera barn i samspel”. I Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i 

förskolan (Skolverket 2005:27) står det som ett allmänt råd att leken på förskolan 

ska utgöra grunden för barns lärande. Där tas det också upp att leken bl.a. utvecklar 

barns sociala, emotionella och motoriska sida. Genom leken lär sig barnen att ta en 

annans perspektiv och se saker ur en annan synvinkel, en viktig del av den 

pragmatiska utvecklingen.  Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2005:46) 

menar att leken är ett bra sätt att utveckla kommunikationen genom eftersom barnen 

måsta samverka och komma överens med varandra för att den ska utvecklas väl. 

Eftersom leken ändras på flera olika sätt gör den att barnen ständigt måste 

kommunicera för att komma vidare.  

Enligt Lillemyr (2002:115) är leken viktig för barns lärande och han tar stöd hos 

författare som Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) och Berg (1992). Lillemyr 

(2002:115) skriver att: 

 leken stimulerar språket 

 leken stimulerar fantasin och kreativiteten 

 leken utvecklar social kompetens 

 leken utvecklar identitet 

 leken ger barnet möjlighet till aktivt inflytande 

 leken motiverar och inspirerar barnet 



15 
 

2.4 Språkteorier 

Språkutveckling kan ses ur en mängd olika perspektiv. Arnqvist (1993:24) skriver att 

det i början av 1900-talet forskades mycket på vad det var som ingick i 

språkutvecklingen men att det inte var förrän i mitten av 1900-talet som man började 

intressera sig för hur man tillägnade sig dessa färdigheter. Jag kommer härnäst att ta 

upp de teorier jag anser vara av vikt för min uppsats. Dessa perspektiv är det 

kognitiva där jag valt att rikta in mig på Vygotskij, det interaktionistiska och det 

utvecklingsekologiska. 

 

2.4.1 Kognitiva perspektivet genom Vygotskij 

I Hwang och Nilsson 2007:49 kan man läsa att Vygotskij menade att barns utveckling 

sker genom socialt samspel med närmiljön, och att den kulturella situationen som 

samspelet utspelar sig i har stor betydelse för hur barn formas. Detta innebär att barn 

formas olika utifrån den kulturella miljö de föds och uppfostras i. Roger Säljö 

(2000:67) skriver att med hjälp av sitt språk kan barnet vara delaktigt i det sociala 

samspelet som sker runt omkring men språket hjälper även barnet att forma tanken 

och utveckla förmågan att förflytta sig från ”här och nu”. Arnqvist (1993:36) menar 

att språket till en början ses som socialt eftersom det riktar sig till någon med ett syfte 

att förmedla något. När barn sedan börjar närma sig förskoleåldern kommer språket 

att utvecklas till egocentriskt vilket innebär att det blir ett verktyg för att utveckla den 

egna tanken hos barnet.  

Genom det kan barnet lära sig att planera och styra sina tankar. Hwang och Nilsson 

(2007:49–50) skriver om att Vygotskij var intresserad av att barn skulle vara 

medvetna om sitt eget lärande. Han såg detta som ett sätt att nå utveckling och kom 

att kalla medvetandet om hur man lär sig för metakognition. Vygotskij talade också 

om den proximala utvecklingszonen och man kan läsa i Säljö 2000:120 att Vygotskij 

menade med denna bl.a. att individen har möjlighet att utvecklas längre om den får 

hjälp av någon som har större kunskap om något än man själv har. Genom att man 

får hjälp att tänka ett steg längre än man skulle ha gjort själv kan man sträcka sig så 

långt som möjligt när man undervisas och tillägnar sig ny kunskap.  
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Arnqvist 1993:36 skriver att Vygotskij ansåg att utveckling skapas genom att man i 

socialt samspel tillägnar sig erfarenhet som görs individuell och blir till olika 

handlingsformer, utvecklingen sker – från yttre till inre.  

Den kritik som riktats mot Vygotskij är att man lägger allt för stort fokus på det 

sociala och kulturella samspelet utan att man vet tillräckligt mycket om hur barn 

fungerar i dessa. I Hwang och Nilsson 2003:50 kan man läsa i kritiken mot Vygotskij 

att sociala sammanhang kan likaväl stjälpa som hjälpa i barnens utveckling om den 

inte är av positiv art. Om det är en utvecklande och positiv miljö kring barnet hjälper 

den barnet fram medan om det är en karg social miljö med negativa toner hjälps inte 

barnet på samma sätt. Ska man se till den proximala utvecklingszonen anses den av 

vissa vara vag då den är svår att systematiskt mäta.   

 

2.4.2 Interaktionistiskt perspektiv 

Interaktionistiskt perspektiv handlar om att människan är en social varelse som 

utvecklas i kontakt med andra människor. Hwang och Nilsson (2007:51) skriver att 

det är i det sociala som vi söker efter de saker vi har gemensamt för att situationen 

ska bli meningsfull. Människan skapar sig en självbild genom att i samspel tolka de 

roller, förväntningar och normer som finns runt omkring och det är inte förrän man 

som barn har möjlighet att se saker ur andras perspektiv som man kan utveckla sig 

själv. Det är då man har möjlighet att tolka andras sätt att vara och deras attityder för 

att sedan göra dem till sina egna. Föräldrarna eller andra lika nära personer i barnets 

närhet under det första levnadsåret, är de som skapar den första bilden som barnet 

har av sig självt. Det är därför viktigt att den perioden är präglad av en positiv anda. 

Allt eftersom barnet blir äldre och vidgar sitt sociala nätverk kommer nya personer 

att vara med och forma identiteten hos barnet.  

En av företrädarna för det interaktionistiska perspektivet var George Herbert Mead 

som ville veta mera om vad det var som skapade barnets identitet. Hwang och 

Nilsson (2007:52) tar upp objektsjag och subjektsjag som delar av jagutvecklingen 

hos barn inom det interaktionistiska perspektivet. De menar att ett objektsjag är 

andras tolkningar och förhållningssätt, som tas upp ovan, som görs till ens egna, 

medan subjektsjaget står för att barnet på eget initiativ skapar sin identitet och inte 

enbart är bundet till det andra anser om denne.  



17 
 

Hwang och Nilsson (2003:52) tar upp att den kritik som främst riktats emot 

perspektivet är att lite forskning gjorts på området och att perspektivet därför av 

många betraktas som allt för filosofiskt.  

 

2.4.3 Utvecklingsekologiskt perspektiv 

Barns utveckling har betydelse av den miljö som de vistas i, man väljer att bortse från 

de typiska psykologiska mönstren att utgå från den enskilda individens inre och 

väljer istället att se vilken del som den direkta och indirekta miljön kan ha för 

påverkan i det som sker (Hwang & Nilsson 2007:53-55). Det utvecklingsekologiska 

perspektivets grundare är den ryskfödda amerikanska psykologen Urie 

Bronfenbrenner. Han utvecklade en modell för att förstå kopplingen mellan individen 

och miljön. Denna kom att bestå av fyra nivåer som betecknas mikro, meso, exo och 

makro. Mikro ses som den minst övergripande och makro som den mest 

övergripande.  

 Mikro – är den direkta närmiljön som barnet har runt sig och till en början är 

det vårdnadshavare och syskon som står för den. När barnet sedan kommer till 

förskolan och skolan utvidgas systemet och inkluderar även dessa. Det är 

viktigt att det finns en balans i detta system för att barnet ska må bra.  

 Meso – handlar om det samspel som finns mellan de olika mikrosystemen, 

detta skulle t.ex. kunna vara när vårdnadshavare är engagerade i det som sker 

i förskolan. Hwang & Nilsson (2007:53) beskriver det som ett system av 

delsystem. 

 Exo – består av de system som individen inte direkt är delaktig i men som den 

ändå blir påverkad av. Det kan handla om att föräldrars arbeten, en miljö som 

barnet inte är delaktig i, kommer att styra barnets tid på exempelvis dagis, 

men även att exempelvis pedagogers händelser i privatlivet kommer att spegla 

den miljön som skapas på förskola och skola. 

 Makro – handlar om det som styrs i samhället som kommer att påverka 

barnen, det handlar om politik, förskolans ekonomi, hur försäkringskassan 

lägger sina regler om föräldraledighet. Sådant som är svårt för individen att 

styra över men som påverkar vardagssituationen i högsta grad. 
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Hwang och Nilsson (2007:55) tar upp ännu en viktig del kopplat till de fyra systemen 

och den kallas kronosystemet. Detta system behandlar tiden och de förändringar som 

sker i den som kommer att påverka att de olika systemen ändras och ser annorlunda 

ut. Den kritik som riktats mot perspektivet är att individen kan glömmas bort till följd 

av att allt är väldigt abstrakt.  

 

3 Metod och material 

Syftet med uppsatsen är att undersöka verksamma pedagogers syn på 

språkutvecklingen i förskolan och utifrån detta valdes intervju som metod för 

insamling av information, då det på bästa sätt skulle bidra till att informationen var 

djupgående och nyanserad. Dessa slutsatser dras utifrån att intervjuerna som 

användes var av den djupare karaktären, vilket minskar risken för missförstånd 

eftersom man har möjlighet att ställa följdfrågor. 

 

3.1  Material 
Jag ville med intervjuerna få fram vad de aktuella pedagogerna tycker men var inte 

intresserad av att göra någon kvantitativ studie av det. Jag valde att göra sex 

intervjuer jämnt fördelade på två olika förskolor. Intervjufrågorna var av öppen 

modell även om jag använde mig av strukturerade frågor som jag i förhand arbetat 

fram och tilldelat olika disposition i intervjuschemat. Upplägget och utförandet av 

metoden är kvalitativt. 

 

3.1.1 Intervju 

Intervjuerna utformades så att en informant i taget blev intervjuad. Denna metod 

valdes för att informanternas möjlighet att bli ”färgade” av sina kollegor skulle vara 

minimal. Staffan Stukát (2005:41) hävdar att det i gruppintervjuer finns risk för att 

grupptryck gör att informanterna får en gemensam åsikt och att man som individ inte 

alltid vågar svara det man egentligen tycker.  Informanterna fick inte ta del av 

materialet eller syftet med intervjun innan intervjutillfället på grund av att planering 

och val av svar ville undvikas.  
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Jag valde att göra en semistrukturerad intervjuundersökning eftersom jag visste vilka 

frågor jag ville ha svar på. Mitt val att låta svaren vara öppna berodde på att jag ville 

veta hur pedagogerna tänkte och dessutom lämna möjligheten öppen till att kunna 

ställa följdfrågor om det skulle kännas nödvändigt under intervjuernas gång. Att jag 

upplevde att tiden var knapp var också en bidragande faktor till att jag tolkade det 

som smidigare och effektivare att ha färdiga frågor att gå efter. Cato R.P. Bjørndal 

(2007:93) skriver att strukturen på en intervju bestäms av hur mycket tid man har till 

sitt förfogande och hur medveten man är över vad man vill ha ut av intervjun.  

Som hjälpmedel vid intervjuerna valde jag att använda ljudinspelare (diktafon). 

Syftet med detta var att inte missa något av det som sades, något som lätt kan 

förekomma om man för anteckningar som metod. Jag ville också ha möjlighet att 

upprepade gånger kunna lyssna igenom materialet för att vara säker på att inget blivit 

glömt men också för att kunna bilda mig en uppfattning om min del i intervjun och 

hur mitt agerande påverkade intervjuns resultat. Tre av intervjuerna ägde rum i ett 

enskilt klassrum i den anslutande skolbyggnaden, där det var lugnt och tyst under 

lektionerna och viss aktivitet utanför under rasterna.  

De andra tre intervjuerna ägde rum inne på förskolan då barnen hade aktiviteter 

utomhus, man kunde höra barnen som lekte utanför men inte så att det upplevdes 

som störande. Jag lät informanterna välja plats för intervjuerna med tron om att de 

skulle känna sig tryggare och mera avslappnade då. Genom att använda mig av 

diktafon för att samla in informationen kunde jag under intervjuerna lyssna 

uppmärksamt och hela tiden hålla ögonkontakt, något som underlättade då jag gav 

informanten respons i form av nickningar och hummanden. Bjørndal (2007:94) tar 

upp att det är viktigt att den som utför intervjun är en engagerad lyssnare, på så sätt 

visar man en tydlig respekt för informanten och en bra atmosfär för intervjun. 

 

 3.1.2   Urval 

Mina kriterier vid urvalet av informanter var att de skulle vara behöriga lärare och 

aktiva med att leda pedagogisk verksamhet på förskola. Kön var inte av relevans då 

syftet med uppsatsen inte var att jämföra informationen ur ett genusperspektiv. Mitt 

syfte var, som jag nämner ovan, att jämföra information från verksamma pedagoger.  
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Jag har i uppsatsen valt att intervjua pedagoger som är verksamma i ett område där 

man i den omkringliggande miljön finner fristående villor, skog och mark och där 

majoriteten av barnen på förskolan har svenska som modersmål. 

 Jag ville undersöka synen på språkutveckling utan att behöva problematisera 

resultatet ur ytterligare synvinklar såsom språkutveckling av ett annat språk än 

modersmålet, vilket skulle eventuellt blivit nödvändigt om jag exempelvis valt ett 

område med annan miljö. 

 

Till följd av den disponibla tiden och med hänsyn till att efterarbete med 

transkribering är tidsödande blev intervjuerna sex till antalet. De sex pedagogerna är 

yrkesaktiva på två olika förskolor och avdelningar.  I bägge områdena där skolorna 

ligger har majoriteten av barnen svenska som modersmål. Barngrupperna som 

pedagogerna är verksamma i består av vardera 17–21 barn i åldrarna 1–5 år. 

 

Samtliga av pedagogerna har varit yrkesaktiva i minst tio år och arbetat på andra 

förskolor tidigare. Pedagogerna kom att bli fem kvinnor och en man, samtliga 

medelålders och alla med svenska som modersmål. Tre av pedagogerna var 

förskollärare, en var barnskötare och två var fritidspedagoger, se tabell 1.  Alla 

pedagogerna har fast anställning på 100 %.  

 

Tabell 1.   Överblick av informanternas yrkestitel och arbetsplats kopplat till 

respektive intervju. 

 

Intervju               Yrkestitel och förskola 

Intervju nr 1 Fritidspedagog, Förskola A 

Intervju nr 2 Förskolelärare, Förskola A 

Intervju nr 3 Förskolelärare, Förskola A 

Intervju nr 4 Förskolelärare, Förskola B 

Intervju nr 5 Fritidspedagog, Förskola B 

Intervju nr 6 Barnskötare, Förskola B 
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3.1.3   Intervjufrågorna 

Jag valde att ha med åtta frågor som till en början riktade in sig på hur verksamheten 

utformades och vad det var som styrde den. Jag ville också ta reda på om 

pedagogerna var nöjda med hur verksamheten såg ut och om de ville ändra på något. 

Därför blev de tre första frågorna: 

1. Hur lägger ni upp verksamheten på förskolan? Vilka tankar ligger bakom och 

vad är målet? 

2. Ser du några nackdelar med ert sätt att jobba? 

3. Ser du några fördelar med ert sätt att jobba? 

Genom de första frågorna ville jag få information om vilka tankar som ligger bakom 

verksamheten och om dessa kan kopplas till pedagogernas medvetna agerande vad 

gäller språkutveckling. Genom att börja med en generell fråga hoppades jag att 

informanterna skulle slappna av mera innan jag kom till de frågorna där de skulle 

vara tvungna att redogöra för sina egna åsikter och värderingar om vad de tycker om 

sin verksamhet och kring det aktuella ämnet. Bjørndal (2007:97) tar upp att valet av 

frågornas placering kan vara avgörande för vad man får ut av intervjun. Han talar för 

att man ska öppna med frågor som är lätta att svara på och genom detta kommer 

informanterna att slappna av och känna att de har intervjun under kontroll. De 

nackdelar som kan upplevas med den första frågan är att den är för stor och har flera 

frågeställningar i sig. Jag valde ändå att ha med den då jag fann det positivt att den 

skulle ta lång tid att svara på och att informanterna, som jag nämner ovan, får tid till 

att slappna av. De resterande fem frågorna är inriktade på det område som 

uppsatsens frågeställning berör. Syftet med frågorna var att ta reda på hur 

yrkesverksamma pedagoger i förskoleverksamheten ser på språkutvecklingen hos 

barn. Med frågorna ville jag få information om vilka delar de ansåg var viktigast i 

språkutvecklingen och vilka delar som tiden lades på i verksamheten. Därför blev de 

fem resterande frågorna: 

4. Vad är språkutveckling för dig? 

5. Vilka olika delar anser du att språkutveckling består av? 

6. Hur ser du på språkutvecklingen i förskolan? 

7. Finns det något du saknar i verksamheten angående att jobba 

språkutvecklande? 
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8. Vilken tror du är den mest språkutvecklande miljön? 

 

3.2 Metod 

Det insamlade ljudmaterialet efter intervjuerna transkriberades i en avskild miljö 

med tanke på att jag var den enda som fått godkännande att ta del av det. Jag valde 

att i transkriberingen utelämna pauser, tvekningar och hummanden för att få en 

smidigt löpande text. När transkriberingen var klar skrev jag återigen om varje 

intervju mera kortfattat för att kunna ha med det i uppsatsens resultatdel. Nästa steg 

i bearbetningen av informationen blev att söka efter likheter och skillnader i det de 

intervjuade pedagogerna sagt, för att sedan framställa det som en sammanfattning av 

de samlade intervjuerna. Sammanfattningen kom sedan att ligga som underlag för 

diskussionsdelen och kopplas till det som kommit fram i teoridelen. 

 

3.3 Reliabilitet och validitet 

Intervjuerna utfördes på pedagogernas arbetstid vilket skulle ha kunnat vara negativt 

för undersökningens trovärdighet, detta med tanke på att förskolans miljö ofta kan 

upplevas som stressande. Under intervjuerna fick jag ofta förtydliga den första frågan 

med att den var generell och inte hade med enbart språkutveckling att göra. Dessa 

missförstånd tolkar jag som en otydlighet i frågan men också att informationen om 

hela intervjun och att dess syfte var språkutveckling, kom direkt innan den första 

frågan ställdes. Stukát (2005:126) skriver att det finns ett stort antal brister som kan 

uppkomma i en kvalitativ undersökning sett ur reliabilitetens synvinkel. Det handlar 

om de inblandades aktuella känslor, vad som händer i deras vardagsliv och 

arbetssituation, hur de mår och vad som finns runt omkring dem när undersökningen 

pågår. Som jag tagit upp under 3.1.1 fanns det vissa ljudstörningar omkring de olika 

intervjutillfällena och det kan ha resulterat i att reliabiliteten av undersökningen har 

påverkats.  

Intervju kändes som den mest tillförlitliga metoden för att få information kring hur 

pedagogerna såg på språkutveckling. Detta eftersom frågor då kunde ställas direkt till 

pedagogerna och de kunde svara utifrån sina egna uppfattningar kring ämnet. I och 

med detta anser jag att undersökningen har bra validitet.  
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3.4 Etiska överväganden 

Informanterna blev i god tid tillfrågade om sin medverkan i intervjuerna och 

informerade om den ungefärliga tiden som det skulle ta. Innan varje intervju 

tillfrågades informanten om godkännande till att jag använde mig av ljudinspelning 

som informationsinsamlingsmetod. Informanten upplystes också om vad intervjun 

skulle handla om, dess syfte och vad den skulle användas till. Jag informerade tydligt 

om att ingen annan än jag som utförde intervjun skulle komma att lyssna på 

materialet och att varken namn eller förskola skulle komma att nämnas i det färdiga 

materialet. I Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (Vetenskapsrådet 1990:14) kan man läsa under rubriken 

Konfidentialitetskravet regel 6 att information som möjliggör identifiering av 

personer i forskningsundersökningar ska tas bort. Ljudinspelningarna förvaras 

inlåsta i säkerhet där ingen annan har tillgång till dem och kommer att förstöras när 

syftet med dem blivit uppfyllt.  

4 Resultat 

Varje intervju kommer att redovisas separat under egen rubrik. Under varje rubrik 

kommer det att vara en sammanfattning av det som kommit fram i intervjun. För att 

läsa de fullständiga intervjuerna se bilaga 2. Syftet med att sammanfatta intervjuerna 

i löpande text har dels varit att underlätta för läsaren att följa med och dels att ta upp 

det som anses vara väsentligt för uppsatsen. I slutet av redovisningen kommer en 

sammanfattning presenteras av de likheter och skillnader som framkommit i de sex 

olika intervjuerna. Denna sammanfattning kommer sedan att vara underlag för 

resultatdiskussionen som förs under rubriken diskussion. Det som återges nedan är 

sammanfattningar av vad informanterna sa under intervjuerna. Mina egna 

slutledningar presenteras sen under 5.1.  

 

4.1 Intervju nr 1 

Pedagogen försöker att läsa sagor och berätta berättelser så mycket som möjligt för 

barnen men tycker även att det är viktigt att barnen själva får öva sina färdigheter 

inom området genom att hitta på och återberätta sagor.  
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I verksamheten försöker man att stärka de individer som finns i barngruppen genom 

att barnen med pedagogers hjälp lär sig att tala med varandra istället för att skrika, 

slåss och knuffas, något som är enkelt för barn att ta till om man inte vet hur man ska 

uttrycka sig för att bli förstådd. Det är viktigt att man redan som barn blir verbal och 

har så många ord som möjligt och där kommer också pedagogernas styrande och 

hjälpande roll in. Pedagogen upplever att verksamheten ligger på, en för barnen, 

lagom nivå och menar att det är bra för barnen att det inte blir för svårt. Det läggs 

också vikt vid att man som pedagog inte går in och rättar för mycket i det barnen 

säger och gör, utan man kan låta barnen upptäcka detta på egen hand. Ett sätt att 

hjälpa barnen med detta är att föra diskussioner och att ställa öppna frågor som leder 

till ökad eftertänksamhet. Pedagogen anser att en positiv sak som förekommer i 

verksamhen är att man jobbar med barnen i åldersgrupper. Där kan de leka och prata 

med barn som kommit lika långt som dem själva. 

Pedagogen anser att samlingarna och sångstunderna man har med barnen är delar 

som har betydelse för barnens språkutveckling. Det är där man kan skapa en dialog 

med barnen och som pedagog har man möjlighet att medvetet sätta ord och begrepp i 

olika sammanhang. Genom detta växer språket och utvecklas vidare och hjälper 

kommunikationen med andra. 

Rent generellt tror pedagogen att man missar saker angående språkutvecklingen på 

förskolorna och tror att detta beror på de stora barngrupper som finns. Pedagogerna 

vet vad de ska göra och vill göra det, men man har helt enkelt inte möjlighet eller tid 

till det. Ett sätt att lösa problemet skulle kunna vara att pedagogerna hjälper 

varandra med att ta smågrupper. Ett sätt att få smågrupperna att fungera vore att 

man har en mer tillåtande och möjliggörande attityd till varandra än den som finns 

på förskolan, när det är någon som kommer med en idé är det bra om de övriga 

pedagogerna uppmuntrar och stöttar. 

 

Pedagogen tror att samspelet med andra barn är viktigt för att utveckla språk och att 

det kan vara givande för barn att ha lekkamrater i samma ålder för att bättre förstå 

varandra, i och med att man har ungefär samma begrepp. Pedagogen ser även 

fördelen med att ha heterogena barngrupper eftersom de små lär sig nya ord och 

begrepp av de äldre, som de sedan använder sig av och leker med.  
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Det är också viktigt att man som pedagog är med och tar fram de barn som annars 

inte skulle våga säga något och att man ger dem möjlighet att få den tid de behöver 

till att göra sin röst hörd. 

 

4.2 Intervju nr 2 

Verksamheten läggs upp efter de styrdokument som förskolan har att rätta sig efter 

och man försöker så mycket som möjligt att ta in läroplanen i verksamheten. 

Pedagogen reflekterar över att detta kommit mer och mer de senaste åren, samtidigt 

har man i deras verksamhet även inriktat sig på speciella språkmaterial för de äldre 

åldrarna i gruppen. För att kunna utveckla språket är det viktigt att man har vissa 

delar av motoriken färdig och därför har man organiserad rörelse som en del av det 

språkutvecklande materialet. Pedagogen tar upp kladdperioden som exempel och 

menar att har man inte gått igenom det stadiet när man kladdar med vatten, lera, färg 

osv. kan barnen ha svårt att gå vidare i utvecklingen. Hon tycker att det ibland syns 

tydligt på vissa fyraåringar.  

En viktig del i att ha bestämda gruppaktiviteter är att det skapar rutin och trygghet i 

barngruppen och det är också ett av målen man har på förskolan. Detta för att barnen 

ska ges så goda förutsättningar som möjligt för att kunna utvecklas vidare. Pedagogen 

upplever det som positivt att barnen vet vad som kommer och upplever det som 

mindre stressande än när man vid tillfällen tar bort de planerade aktiviteterna, för då 

blir det lätt rörigt. Man skulle kunna tänka sig att den styrda verksamheten kan 

upplevas som negativ men pedagogen anser att det positiva överväger eftersom 

strukturen och rutinerna hjälper till att skapa trygghet.  

En positiv del av att jobba strukturerat i olika grupper är att man får föräldrarnas 

förtroende, de vet vad barnen gör och har lättare att ta upp diskussioner om sådant 

som de vill att barnen ska få under sin vistelse på förskolan.  

Pedagogen framhåller också att det är viktigt att man som ledare förvaltar tiden väl 

och ser till att barnen har mycket tid kvar till lek eftersom detta är en viktig del i deras 

utveckling. Man har på denna förskola infört en skogsdag då pedagoger och barn 

spenderar en heldag i skogen för att leka och upptäcka det den har att ge.  
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Pedagogen tycker att det är ett bra sätt att arbeta på eftersom man får in en så stor 

del av läroplanen i verksamheten på ett naturligt sätt, samtidigt ger det en 

naturupplevelse och stor möjlighet till motorisk träning.  

Man har i verksamheten börjat jobba med ett särskilt självutvärderingsmaterial där 

de olika delarna i läroplanen tas upp. Syftet är att pedagogerna ska gå igenom alla 

delar kontinuerligt och reflektera över hur de utför sitt pedagogiska uppdrag. 

Pedagogen ser det som ett bra sätt att få fungerande samarbete i arbetslaget och att 

förstå varandra och sig själv bättre. Ett bra sätt att flytta fokus kring problem som 

uppstår, till pedagogen och dess handlande, felet ligger inte hos barnet. 

Det är viktigt att man som pedagog hela tiden tänker på att tala till barnen och att ha 

deras språkutveckling i åtanke. Man försöker ge barnen möjlighet att utveckla sitt 

språk genom att man läser böcker, pratar mycket med dem, använder mycket olika 

ord, sjunger, gör rim och ramsor och det allra viktigaste är att man leker fram 

språket. Det ska vara lustfyllt och pedagogerna ska använda sig av olika sorts material 

och lägga upp miljön på ett inspirerande sätt. Det är också viktigt att barnen får 

möjlighet att utveckla språket i sin takt. Pedagogen tar också upp föräldrarnas del i 

språkutvecklingen och tycker att man ofta kan se i barnens utveckling om det finns 

föräldrar hemma som läser och pratar mycket med sina barn. 

För att inte missa några delar i språkutvecklingen använder man sig av ett material 

som delat in utvecklingen i olika delar. Där tar man bl.a. upp samspel med de andra 

barnen, hur de kommunicerar och om de klarar av att vara uppmärksamma, om de 

kan sitta och koncentrera sig på en uppgift, språkförståelse, språklig medvetenhet, 

uttal, ordproduktion och meningsbyggnad. Genom schemat får man då lättare att se 

vilka bitar som saknas och vad man ska jobba mera på för att barnet ska gå framåt i 

utvecklingen. 

Pedagogen anser att förskolan har en stor uppgift i och med att hela grunden för 

vidare utveckling läggs i verksamheten. Man har som uppgift att så mycket som 

möjligt göra det lättare för barnen att komma till skolan och utvecklas vidare.  

För att nå detta är det viktigt att ta vara på det vardagliga samtalet, när man klär på 

barnen, byter blöja, dukar bord, äter mat, sitter och pysslar osv. Dessa stunder kan 

säkert ibland vara mera språkutvecklande än när man har en gruppaktivitet inriktad 

på språket. 
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4.3 Intervju nr 3 

Pedagogen tar upp vikten av att verksamheten utgår från barnens intressen och idéer 

om vad de vill göra. Detta förutsätter att man som pedagog klarar av att vara flexibel 

och villig att anpassa sig mellan de planerade aktiviteterna. Barnen kan på detta sätt 

känna att man lyssnar på dem och det leder förhoppningsvis i sin tur till ett ökat 

självförtroende och en stolt jagkänsla. I och med att man anpassar verksamheten 

efter barnen kan den ibland upplevas som rörig för oss vuxna. Detta betyder dock inte 

att barnen upplever samma sak. Förhoppningsvis låter man på det sättet barn vara 

barn lite mera. 

I verksamheten försöker man vara positiva till varandra och peppa så mycket som 

möjligt om någon kommer med idéer som de vill genomföra. Detta är en viktig del i 

att verksamheten ska fungera bra, att pedagogerna ger varandra utrymme till att vara 

kreativa och undersökande. 

Språkutvecklingen handlar om att lägga en grund för barnen som de kan bygga vidare 

på sen, så de klarar att gå vidare i sin utveckling och känner att de hänger med i det 

som händer och kan förstå vad det handlar om. Pedagogen anser att det är viktigt att 

barnen har ett bra ordförråd och kan kommunicera istället för att slåss och knuffas. 

Om barnen känner att de behärskar sitt språk blir det lättare att förstå andra 

människor. För att utveckla språket behöver man ha koll på vilka begrepp man ska 

använda sig av och så förstås ha ett stort ordförråd.  

Genom att använda sig av exempelvis rim och ramsor får man in en bit av 

utvecklingen, det handlar ju om att barnen ska skapa sig en förståelse för språket. Det 

är viktigt att förskolan ser till att barnen får sin grund som de behöver för att komma 

vidare i sin utveckling och förstå funktionen med att kunna språket. Som pedagog 

kan man hela tiden tänka mera på hur man säger saker, vad man säger och att man 

skapar eftertanke hos barnen med det man säger.  

Rent praktiskt kan man skapa en mera åtkomlig och inspirerande miljö för barnen 

där de kan vara mera delaktiga och bestämmande över vad de vill göra. 
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4.4 Intervju nr 4 

Verksamheten grundas på läroplanen och för denna förskola även på grön flagg1 med 

temat Livsstil och Hälsa. Genom att pedagogerna sitter ner i tvärgrupper och bryter 

ner de aktuella målen och diskuterar hur man ska nå dem får man en gemensam syn 

på verksamheten och en röd tråd i det som görs oavsett avdelning. Förskolans motto 

är att förskolans barn är allas barn. I övrigt läggs arbetet upp efter vad barngruppen 

behöver för tillfället. Har man en barngrupp med åldern 1-5 år så handlar hösten 

mycket om att skapa rutiner och tillgodose de små barnens primära behov såsom mat 

och sömn. Under den perioden på året går därför mycket personal till de minsta 

barnen vilket leder till att aktiviteterna för de större barnen ibland blir lidande. 

Framåt julen har dock de yngre barnen blivit trygga i de rutiner som råder och då kan 

man ha flera och inte lika styrda aktiviteter som tidigare. Eftersom en grupp består av 

många olika barn och behov krävs det att man har många olika aktiviteter som de kan 

välja mellan, sjunga, rita, måla, läsa, i stor och liten grupp. Barnen är med fördel med 

och bestämmer vilka aktiviteter man ägnar sig åt. Pedagogerna strävar efter att 

barnen ska ha det tryggt, lärorikt och roligt. 

På förskolan har man, som tidigare nämnts, barngrupper med åldern 1-5. Pedagogen 

kan se att en fördel med grupperna blir att man hjälper varandra mera och blir lyhörd 

för vad andra, främst de yngre, behöver. Detta kan hjälpa till att skapa en positiv och 

glad miljö där man hjälps åt. Trots detta tror pedagogen på att en gruppfördelning på 

åldrarna 1–2 och 3–5 skulle vara att föredra. På det sättet skulle man kunna ordna 

miljö och aktiviteter som de två olika grupperna kunde utvecklas mera genom. 

Samtidigt skulle pedagogen inte vilja ta bort de blandade åldrarna helt eftersom dessa 

också ger barnen mycket erfarenheter och är utvecklande. 

Det viktigaste för språkutvecklingen är det vardagliga talet. På avdelningen finns det 

fyra pedagoger som medvetet talar med barnen på olika sätt2. Detta leder till att 

barnen får massor med språk och ordträning. Under samtalen lägger sig pedagogerna 

växelvis på en högre nivå än barnen är på för att på detta sätt skapa en diskussion och 

reflektion kring det som sägs.  

                                                   
1 Grön flagg är ett verktyg för förskolor och skolor som Håll Sverige rent har tagit fram. Syftet med 
grön flagg är att det ska användas i arbetet med miljö och hållbar utveckling. Har man fått grön flagg 
på sin förskola måste man arbeta efter ett av sex teman som Håll Sverige rent tagit fram. 
2 Pedagogerna utgår från sina olika personligheter och ursprung och håller medvetet fast vid sina 
individuella sätt att föra konversation. Detta för att barnen ska få en mångfald av ord och olika sätt att 
uttrycka sig på som möjligt. 
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Genom kontakt med talpedagog och föreläsningar anser man på avdelningen att talet 

är det viktigaste för språkutvecklingen och att barnen ges tid till att fundera och svara 

på det som sägs. Det finns mycket material som man kan diskutera kring tillsammans 

med barnen: bilder, ramsor, ljudhinkar och bokstäver som är utvecklande för 

språket. 

Pedagogen ser förskolan som ett komplement till hemmet och tycker att det är viktigt 

att barnen får ta del av bägge två. En av anledningarna är att det utvidgar barnens 

sociala nätverk vilket medför nya personer och situationer att kommunicera med och 

kring. Pedagogen önskar att det fanns mer tid på förskolan för att ha vardagliga 

samtal med barnen, inte skapade samtal som en del av verksamheten består av. 

Samtal i en lugn miljö tror pedagogen är det bästa för barnen men den ska självklart 

anpassas efter det barn det handlar om, så att alla får det de behöver. Pedagogen 

menar att man inte ska se barnen med sina egna ögon utan mera från barnens 

perspektiv och ger ett exempel på en pojke som i samlingen sitter och leker med en 

leksaksbil istället för att lyssna på det som sägs. När samlingen är över och 

pedagogen frågar vad som sagts kan pojken återge vartenda ord, trots att pedagogen 

trott att han inte lyssnat över huvud taget. Det är därför viktigt att skapa en balans så 

att man inte missar något barn, alla har rätt att få det de behöver. 

4.5 Intervju nr 5 

Det är barnens behov och olikheter som verksamhen bygger på samtidigt som 

styrdokumenten styr vad som ska uppnås och vad man ska sträva mot. Pedagogerna 

arbetar med målen genom att bryta ner dem och diskutera dem i grupper. På så sätt 

finns de alltid i tankarna. På förskolan har man också ett övergripande arbete med 

matematik, språk och genus. Det främsta målet är att alla barn ska må bra och ha 

roligt och känna sig trygga.  

Pedagogen ser det som det absolut viktigaste för att barnen ska ha möjlighet att gå 

vidare i sin utveckling.  På förskolan finns mottot förskolans barn är allas barn. 

Detta för att man strävar efter att barnen ska känna sig trygga vilken avdelning eller 

fröken de än stöter på. Eftersom barnen genom olika gruppaktiviteter får träffa 

förskolans alla pedagoger och knyta band till dem tror man att det skapar en starkare 

trygghet hos barnen.  
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Pedagogen anser att vardagssamtalet är viktigt för barns språkutveckling och att man 

måste lyssna och ge barnen tid till att samtala. Matsituationen är ett sådant perfekt 

tillfälle att ta vara på. Vidare finns det andra språkutvecklande situationer såsom att 

man läser, sjunger och ramsar. Man måste som pedagog prata hela tiden med 

barnen. På förskolan ska man aktivt utveckla barns språk och pedagogen tror att alla 

som jobbar i verksamheten vet det ansvar som ligger i att grunda för barnens vidare 

utveckling i skolan och livet.  

Pedagogen tror att det viktigaste för att utveckla barns språk är att se och höra 

barnen och att man erbjuder dem en inspirerande och kreativ miljö. För att barnen 

ska kunna utvecklas måste de också vara trygga och det är det man fokuserar mest på 

inom verksamheten. Som ledare måste man vara tillåtande och delaktig för att alla 

barn ska ha möjlighet att få fram sina åsikter. Ibland kan det vara nödvändigt att dela 

ordet och att, på ett bra sätt, tysta de som alltid tar för sig och berättar. Genom att 

arbeta mycket i mindre grupper kan man få detta mera naturligt och det skapar 

samtidigt en trygghetskänsla bland barnen.   

 

4.6 Intervju nr 6 

När verksamheten läggs upp går man efter läroplanen men tittar även på vilka behov 

den aktuella barngruppen har för tillfället. Alla barn har olika behov och för att hela 

tiden tänka på vilka som behöver vad så ser man till att på avdelningen ha det 

nedskrivet i ett dokument som man tar fram och tittar på kontinuerligt. På förskolan 

har man som mål att förskolans barn är allas barn och i och med det arbetar man 

mycket för att kvalitén och möjligheterna ska vara likadana på alla avdelningar. Det 

ska finnas en röd tråd genom hela verksamheten och alla barn ska ges samma 

möjligheter.  

För att komma dit har man arbetat med att bli medveten om hur man som pedagog 

jobbar och vilka grunder man gör det på, man ser till sig själv för att kunna ändra 

verksamheten.  

Pedagogen önskar att man skulle jobba mera över avdelningsgränserna och göra 

saker tillsammans med andra barn än dem på sin egen avdelning. För att kunna 

skapa det krävs det att pedagogerna har tid och ork till att knyta och planera de nya 
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kontakterna och möjligheterna. En del i det arbetet har man påbörjat på förskolan 

genom att man delat upp pedagogerna efter de intresseområden de har.  

De pedagoger som är intresserade av musik håller i alla förskolans planerade 

musikstunder osv. På så sätt finner både barnen och pedagogerna att det blir roligare 

och mera inspirerande. 

Språkutvecklingen börjar där barnet befinner sig och det är där man som pedagog ska 

möta dem med så mycket ord som möjligt. Genom att bjuda in barnen till lek kring 

orden kan man fånga upp dem, få dem att våga och få koll på var de befinner sig och 

hjälpa dem att komma vidare i utvecklingen. En annan sak som är väsentlig för att 

utveckla språket är att man får röra på sig och träna sin motorik men även att man 

har möjlighet till att vila och gå ner i varv. 

Pedagogen tycker att det jobbas bra med språkutvecklingen i förskolan men tror att 

man alltid kan göra mera. Just på den här förskolan finns det kontakt med en 

talpedagog som hjälper till med ny kunskap och nytt material.  Man har genom denna 

resurs fått ett nytt tänk och är hela tiden medveten om hur man pratar med barnen 

och vad man kan säga och fråga för att stimulera barnen till att själva vara aktiva i 

samtalen. Det viktigaste i en språkutvecklande miljö är att barnen får höra språket. 

Dessutom måste de också få möjlighet till samspel med jämnåriga och barn som har 

andra och annorlunda erfarenheter än de man har själv. 

 

4.7 Sammanfattning av resultat 

Alla pedagogerna tar upp läroplanen i frågan på vad som styr upplägget av 

verksamheten, majoriteten av dem tar även upp att verksamheten utgår från barnen 

och deras olika behov.  

Självutvärdering på olika sätt är utbredd på förskolorna och pedagogerna arbetar 

aktivt med att se sin egen del i barnens utveckling och i barnens beteende. Det märks 

tydligt att personalen vet vad de ska göra i verksamheterna och att tydliga riktlinjer 

finns att utgå ifrån.  

Pedagogerna har gemensamt att de tycker att det är viktigt att alla barn får möjlighet 

att göra det de finner intressant och inspirerande, att de får möjlighet till de 
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aktiviteter som intresserar och har möjlighet att utveckla nya idéer. Detta avspeglas i 

att det bland alla pedagogerna finns en positiv anda som förhoppningsvis smittar av 

sig i mötena med både barn och föräldrar.  

Utifrån detta har de sedan möjlighet att skapa en trygg miljö för barnen, något som 

pedagogerna har gemensamma åsikter om. De anser också att tryggheten är den 

grund som skapar möjlighet till att utvecklas och lära sig nya saker. Personalen har 

likartade åsikter om att lärande måste utgå från punkten där barnen befinner sig om 

de ska kunna gå vidare i sin språkutveckling. Hälften av pedagogerna, som i och för 

sig jobbar på samma förskola och avdelning, jobbar efter mottot förskolans barn är 

allas barn och detta tar de upp som en del av trygghetsskapandet i deras verksamhet. 

De tre övriga pedagogerna ser de styrda rutinerna i sin verksamhet som en 

bidragande faktor till trygghetsskapandet hos sina förskolebarn.  

Det som skiljer sig mellan de två förskolorna och avdelningarna som jag genomförde 

intervjuerna på är att den ena gruppen arbetar inom vad man skulle kunna tolka som 

”stängda dörrar”, de har inget samarbete med de övriga avdelningarna på förskolan 

förutom 30 minuter sång en gång i veckan. Den andra guppen har ett relativt brett 

samarbete mellan de närmaste avdelningarna på förskolan och strävar medvetet mot 

att utöka samarbetet med de andra avdelningarna på förskolan. 

Det är utbrett bland pedagogerna att det vardagliga talet är det som gagnar 

språkutvecklingen mest. Sättet man talar med barnen på menar man har stor 

betydelse för vad barnen lär sig och det är utvecklande för barnen att pedagogerna 

använder så många olika ord som möjligt. De menar också att de viktigaste 

situationerna som uppstår på förskolan är de som kommer naturligt såsom när man 

klär på barnen, dukar borden, äter mat tillsammans osv.  

 

Det är en gemensam åsikt att barnen utvecklas språkligt i inspirerande miljöer där de 

har möjlighet att delta i sångstunder, sagoläsning, skapande av berättelser och rim 

och ramsor. En del av pedagogerna nämner också att skapandet och fantasin är av 

betydelse för barnens utveckling. Gemensamt har de att kommunikation och samtal 

står i fokus och går som en röd tråd genom hela verksamheten. Hälften av 

pedagogerna tar upp rörelse och motorisk träning och färdighet som en del i den 

språkliga utvecklingen och tycker att det är en av de viktigare delarna.  
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En av pedagogerna tog upp lekens betydelse för barns utveckling och att det var en av 

de viktigaste delarna i förskolans verksamhet. En gemensam åsikt bland pedagogerna 

är att barngrupper i blandade åldrarna 1-5  hjälper barnen att utvecklas genom att de 

yngre snappar upp det de äldre säger och anammar det i lekar och vardagligt tal.  

På så sätt går utvecklingen framåt med hjälp av det sociala samspelet mellan barnen. 

Ett par av pedagogerna kunde även se de fördelar som skulle finnas om man skulle 

jobba med grupper i åldrarna 1–2 och 3–5. Då skulle barnen få mera av det de skulle 

behöva och de skulle få allt på rätt nivå och inte i några nivåer för högt. Samtidigt var 

det flera pedagoger som menade att det var viktigt att man i grupper med åldrarna 1–

5 hade åldersgrupper som man arbetade i kontinuerligt och att man i dessa gav 

barnen vad just det de behövde, med tanke på deras ålder.  

Ett par av pedagogerna tog upp den ledande och delande rollen som pedagog. De 

menade att man måste vara med och styra barnen så att alla får möjlighet till att göra 

sig hörda och ventilera sina åsikter. Genom att delvis arbeta i mindre grupper 

menade de att man kunde stärka barnens självförtroende mera och ge dem 

möjligheter att ta en aktiv roll i samtalen som äger rum.  

Det som skiljer sig mellan de två förskolorna och avdelningarna som jag genomförde 

intervjuerna på är att i den ena gruppen har man tillgång till kontinuerliga möten och 

kontakt med talpedagog. Genom denna har man fått tillgång till material och 

kunskap som har ett språkutvecklande syfte och pedagogerna anser att detta är en 

stor tillgång i deras verksamhet.  

 

5 Diskussion 

Diskussionen kommer att tas upp under två rubriker, först resultat och sedan metod.  

Under resultatdiskussionen kommer sammanfattningen i resultatdelen att kopplas 

samman med det som tagits upp i den teoretiska delen och jag kommer utifrån det att 

föra ett resonemang kring de tankar som kommer upp. Flera av faktorerna som 

nämndes under intervjuerna nämndes av mer än en pedagog. Därför var det väldigt 

få faktorer som bara enstaka pedagoger tog upp och därigenom färre skillnader i de 

olika åsikterna än jag hade förväntat mig.  
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Därför kommer jag att ta upp dessa sist i diskussionen och först fokusera på de saker 

pedagogerna tyckte likadant om. Under metoddiskussionen kommer metoden och 

resultatet att kritiskt granskas och tankar om vad som kunde ha gjorts annorlunda för 

att nå en bättre undersökning.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

En klar majoritet av pedagogerna tog upp att det var läroplanen som styrde hur 

verksamheten såg ut och att man hade med den i verksamheten antingen via ett 

självutvärderingsmaterial som bygger på läroplanen för förskolan eller så samlades 

pedagogerna i tvärgrupper och samtalade kring läroplanen. Det är viktigt att man 

som pedagog har möjlighet att få hjälp att utvecklas genom reflektion i arbetslaget 

och att man utnyttjar alla möjligheter som finns till att utvecklas. Denna 

självutvärdering ser jag som att pedagogerna kommer ta ett ännu större ansvar för 

barnens språkutveckling. Här kan man genom att studera sig själv utveckla sina 

metoder ytterligare och skapa en ännu större medvetenhet om det man gör i 

verksamheten. Där är ett ypperligt tillfälle att se om man som pedagog ligger på rätt 

nivå med barnen och då tänker jag på den proximala utvecklingszonen. Säljö 

(2000:120) skriver att Vygotskij menade att för att nå den proximala 

utvecklingszonen måste man få hjälp av någon som har större kunskap än en själv. 

Som pedagog är man denna person med mera kunskap och det är ens uppgift att få 

barnen att känna intresse för att lära sig mera, dels genom att ställa bra frågor och 

dels genom att återkoppla det barnet kommer fram till. Det är viktigt att man som 

pedagog inte sätter ribban för högt utan den ska vara på den nivån att barnen ska ha 

möjlighet att nå den utan att det känns hopplöst. 

Jag upplever det som att pedagogerna hade väldigt bra inblick i läroplanen och att det 

pågick att medvetet och aktivt arbete med att få in den ännu mera i verksamheten.  

I intervju nr 2 nämner informanten att det på senare år har blivit ett helt annat fokus 

på läroplanen och att man jobbar mera medvetet utifrån den nu än vad man tidigare 

gjort. I Lpfö 98 (Skolverket 2006:4) kan man läsa att det i förskolans uppdrag finns 

med att verksamheten ska utformas efter de barn som finns i gruppen och i skollagen 

(1985:2kap 3§) kan man läsa text med samma syfte, att alla barns särskilda behov ska 

bli tillgodosedda på förskolan.  
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Det finns alltså skrivet i läroplanen att det är barnens behov som ska bestämma hur 

verksamheten ska se ut. Detta tolkar jag som så att miljö och barngrupp ska anpassas 

efter barnen som finns i den men även att de båda måste vara flexibla vid varje ny 

gruppkonstellation och utveckling. Frågan är bara i vilken utsträckning det är möjligt.  

Jag upplever att det kan finnas en problematik i anpassandet, t.ex. när man ska 

tillgodose ett barns behov så passar det inte ett annat barns. Det kan lätt upplevas 

som att kompromissen är det enda verktyget man som pedagog har men det kanske 

är det som utgör förskolans komplexitet. Just att den består av så många delar som 

alla ska tas hänsyn till och att det är omöjligt att tillgodose alla fullt ut, dock inte sagt 

att man inte ska göra sitt yttersta för att försöka. 

En av informanterna tar upp att planeringen ser olika ut beroende av årstiderna. 

Detta eftersom det kommer mest småbarn på hösten och den tiden går då till att 

skapa rutiner och trygghet för barnen. Ser man på detta ur ett utvecklingsekologiskt 

perspektiv är förskolan en del av mikrosystemet för barnen. Det tas upp av Hwang 

och Nilsson (2007:53) att skapandet av balans i mikrosystemet är viktigt för att 

barnet ska må bra och jag ser tryggheten och rutinerna som en del i balansen. Detta 

kommer flera av informanterna in på och de är eniga om att trygghet är en 

förutsättning för utveckling hos barnen och att rutiner är en viktig del i det 

skapandet. Ju yngre barn det rör sig om desto fastare rutiner behövs det. På en av 

förskolorna har man mottot förskolans barn är allas barn och detta ser man också 

som ett sätt att skapa trygghet hos barnen. Målet med mottot är att man ska känna 

igen alla på förskolan och att detta skapar ett stort socialt nätverk av trygghet. Hwang 

och Nilsson (2007:51) skriver att det enligt interaktionismen är i det sociala som vi 

söker efter de saker vi har gemensamt för att situationen ska bli meningsfull. Hwang 

och Nilsson (2007:49) tar även upp Vygotskijs syn på samspel och Vygotskij menade 

att barns utveckling sker genom socialt samspel med närmiljön.  

Jag tolkar det som så att både interaktionismen och kognitivismen anser att det är i 

det sociala sammanhanget som människan utvecklas och jag tror att detta tillgodoses 

maximalt när man har mottot förskolans barn är alla barn att arbeta efter. Jag tror 

att genom att ha ”öppna dörrar” på förskolan får barnen en mängd olika 

interaktionsmöjligheter och i och med detta kommer deras utveckling att hjälpas 

framåt ytterligare. Rent språkligt måste det också vara ett bra arbetssätt om man 

tänker på att barnen nu har en stor arena med mängder av olika sätt att samtala, höra 
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olika ord i olika sammanhang och förstå nyttan med att kommunicera. Pramling 

Samuelsson (2004:45) vill uppmärksamma att barn kommunicerar olika beroende av 

vem de samtalar med och i och med detta är vikten av olika sociala samspel och 

samtalsparters viktig.  

Jag ställer mig också frågan om det kan vara så att dessa barn har större utrymme för 

utveckling än barn som finns på en förskola med ”stängda dörrar” då de förstnämnda 

med all sannolikhet har större mängd av olika språkliga möten? 

Språket utvecklas genom att barnen får möjlighet att använda sig av det. Det är i 

situationer där man behöver kommunicera eller hör kommunikation som man skapar 

sig erfarenhet om språket, vilket leder till utveckling. Det sätt som man som pedagog 

kommunicerar på med barnen är av stor betydelse och det är även en generell 

uppfattning hos informanterna. De menar att man som pedagog måste vara 

medveten om hur och vad man säger till barnen, det är viktigt att man hela tiden 

ligger ett steg före och utvecklar deras kunskap om ordens innebörd och i vilka 

sammanhang de används. Jag tycker att man kan dra dessa tankar till Vygotskij då 

även han pekar på vikten av att pedagoger jobbar medvetet med att driva barnen 

framåt i sin utveckling genom att utmana med nya kunskaper och infallsvinklar. Och 

detta resonemang tycker jag man kan dra till det som Säljö (2000:120) skriver om att 

Vygotskij menade, nämligen att individen har möjlighet att utvecklas längre om den 

får hjälp av någon som har större kunskap om något än man själv har. Även i Lpfö 98 

(Skolverket 2006:6) kan man läsa att ett medvetet bruk av språk ska användas för att 

utveckla barnen vidare. 

Det kommer upp i intervju nr 3 att pedagogen anser att miljön som barnen vistas i 

ska vara inspirerande och möjliggöra de aktiviteter och syften som finns i 

verksamheten.  

Pedagogen strävar efter att miljön ska vara tilltalande för barnen och jag tror att 

barnen genom den kan få möjlighet att kommunicera och samspela med varandra så 

att de på så sätt utvecklas språkligt. Barnen ska se de fördelar som finns med att 

kommunicera med varandra och språket hjälper barnen att lösa konflikter på andra 

sätt än att slås. Det här tycker jag är en viktig aspekt att som pedagog betona för 

barnen, att man faktiskt kan uppnå saker genom att kommunicera.  



37 
 

Det som pedagogerna anser är viktigast för barns språkutveckling är vardagstalet 

som förekommer i situationer som: av- och påklädning, vid matbordet, samlingar, 

blöjbyten osv. Eriksen Hagtvet (2004:124) skriver att ” [g]enom samtalen vid 

middagsbordet blir barnen både socialiserade till att använda språket och 

socialiserade med att de använder språket.”  

Det är i vardagen som pedagogerna ser möjligheten med att få in nya ord och begrepp 

som störst, genom att det blir situationsbundet och barnet får en upplevelse att 

koppla till det samtalet förs kring. I och med att barnen lär sig nya ord och 

sammanhang som de kan användas i utvecklas barnens semantik som är en del av 

den språkliga utvecklingen. Genom vardagssamtalen lär sig barnen att använda 

orden korrekt. Som jag tar upp i 2.2 menar Arnqvist (1993:51) att forskning visar på 

att vuxna i barns närhet har ett stort ansvar för att barnens ordförråd ska utvecklas. 

Det är viktigt att pedagogen förklarar främmande och svåra ords innebörd för att 

barnen ska lära sig hur och när ordet ska användas och det absolut viktigaste är sedan 

att barnen får möjlighet att själva använda orden i rätt sammanhang. Samtidigt 

menar Eriksen Hagtvet (2004:118) också att vikten av vardagssituationen ligger i att 

det över en tid blir en stor mängd samtal och erfarenheter. Om man ska jämföra med 

att ha språkutveckling genom gruppaktiviteter ett fåtal gånger i veckan tror jag och 

informanterna med mig, att det inte kan mäta sig på långa vägar med 

vardagssamtalet.  

 

Ett par pedagoger kom in på vikten av att man som pedagog ibland tog en ledande 

roll i samtalen för att det skulle vara utvecklande för alla barnen. De syftade då bland 

annat på de barn som inte vågade ta ordet av olika anledningar och de som hela tiden 

hade ordet. Genom att gå in och fördela ordet tyckte informanterna att man kunde 

hjälpa situationen och de tog upp att arbetet i små grupper var ett bra sätt att börja 

på. Då kunde man aktivt hjälpa fram de olika barnen och bygga upp deras 

självförtroende och förmåga att våga ta för sig men även att lyssna och släppa in 

andra barn i samtalet. Detta tycker jag låter som ett vettigt resonemang och jag kan 

genom detta se de fördelarna som finns med att jobba med små grupper 

rutinmässigt. Då man använder sig av små grupper får barnen möjlighet att 

interagera med de barn som de vanligtvis inte leker med vilket leder till att barnen lär 

känna flera barn bättre och kan ta en annan roll än de vanligen har.  
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I Lpfö 98 (Skolverket 2006:6) kan man läsa att grupp ska användas som ett verktyg 

för reflektion och utveckling.  

 

Vissa av pedagogerna nämner att rörelse och motorik är viktigt för barns utveckling. 

På en av förskolorna har man medveten motorisk gympa för att tillgodose detta 

behov.  Centerheim-Jogeroth (1988:23) skriver att de motoriska moment som det 

handlar om i förskoleåldern benämns som grundrörelserna och inom dessa ingår 

bl.a. rulla, krypa, gå, springa, åla, hoppa, hänga, klättra, balansera och stödja. På den 

andra arbetar man aktivt med rörelse i syftet hälsa och välmående. Det som jag 

upplevde som intressant med den sistnämnda förskolan var att man i den lokal där 

rörelseaktiviteterna ägde rum hade satt upp ett kollage som förklarade fördelarna 

med rörelse och rytmik men inte någonstans kunde jag läsa att det påverkade den 

språkliga utvecklingen positivt. Hwang och Nilsson (2003:150) tar upp att rörelse och 

kommunikation utvecklar neurologin hos barn och att denna utveckling är avgörande 

för om barnet ska få ut så mycket som möjligt av sin omgivning. Jag tolkar detta som 

att rörelse påverkar hur barnet fungerar i sociala situationer, situationer där språket 

utvecklas som mest. Rörelse som en bidragande faktor för utveckling upplever jag 

som den del som man inte pratar så mycket om, kanske för att den är svår att ta på 

och se ett konkret samband till språket från?  

Att leken inte kom upp som en språkutvecklande aktivitet mer än en gång gjorde mig 

faktiskt förvånad eftersom leken är ett av de redskap som barnen har att tillgå för sin 

utveckling och sitt välmående.  

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2005:216) beskriver leken som en viktig 

del i barnens liv som hjälper dem att genom erfarenheter och sociala sammanhang 

skapa mening i det som sker runt omkring dem. Givetvis ges barnen på förskolorna 

tid till att leka men jag tror inte att man på långa vägar utnyttjar den potential leken 

besitter i språkutvecklande syfte.  

Jag tror att orsaken är bristande kunskap om hur man som pedagog kan komma in i 

leken på ett bra sätt utan att förstöra den. Genom att lägga större fokus på leken och 

dess potential under lärarutbildningen skulle leken ses som en större tillgång ute i 

verksamheten. Genom leken får barn möjlighet att imitera och pröva nya roller vilket 

skapar en förmåga att ta andras perspektiv, ett måste för den pragmatiska 

utvecklingen.  
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Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2005:46) menar att leken är ett bra sätt 

att utveckla kommunikationen genom eftersom barnen måste samverka och komma 

överens med varandra för att den ska utvecklas väl.  Det är också ett känt faktum att 

det är genom leken som barnen bearbetar all ny erfarenhet och kunskap. I leken finns 

det inte heller några klara rätt eller fel vilket jag tolkar som optimalt när det handlar 

om att utveckla sitt eget tyckande och självförtroende. 

En av pedagogerna tar upp föräldrarnas roll i språkutvecklingen och tycker sig kunna 

se på barnens språkliga utveckling hur mycket språkstimulans som förekommer i 

hemmet. Eriksen Hagtvet (2004:103) skriver att barns hemmiljö påverkar hur 

språkutvecklingen ser ut. Här tycker jag ett stort ansvar ligger på pedagogerna att 

informera föräldrarna om de effekter som finns av att aktivt stimulera språket och i 

och med detta måste man också erbjuda dem tips och förslag på hur de praktiskt ska 

gå tillväga och hur de ska tänka. Det räcker långt med att som förälder vara en aktiv 

läsare och även införa godnattsagor för sitt barn. Är det tidsbrist i vardagslivet det 

handlar om känns en godnattsaga som det snabbaste sättet att kunna stötta sitt barn 

språkligt hemma. Sen finns det faktiskt föräldrar som trots information inte gör detta 

för sina barn och då är det förskolan som komplement till hemmet som ska se till att 

barnet får det som det behöver och har behov av.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Jag valde att som metod använda mig av intervju. Jag kan i slutstadiet tycka att 

observationer som ett komplement till intervjuerna hade varit ett bra sätt att utveckla 

uppsatsen på. Jag hade då kunnat gå in djupare på hur informanterna i sin 

verksamhet faktiskt arbetar språkutvecklande och observationer hade visat ifall 

pedagogerna gör som de lär. Jag valde att utföra sex intervjuer och valde bort att 

utföra pilotintervjuer på grund av att jag ansåg tiden vara för knapp.  

I efterhand kan jag se att intervju nr 1 i själva verket blev mera som en pilotintervju 

då jag ännu inte blivit varm i kläderna, inte visste hur mina frågor skulle tolkas och 

inte riktigt hade koll på vad jag faktiskt var ute efter. Å andra sidan var jag inte ute 

efter något annat än pedagogernas egna åsikter om språkutveckling och jag fann 

intervju nr 1 användbar i det syfte jag hade med den. 
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Som jag tar upp under 3.1.2 tycker jag att min uppsats har uppfyllt syftet, att se hur 

verksamma pedagoger ser på språkutvecklingen. Sedan kan man kritiskt se på om 

den information jag fått fram är det som pedagogerna personligen anser eller om det 

är det som de vet är det viktiga och det som de förväntas säga. Jag är med uppsatsen 

inte ute efter att generalisera pedagogernas tyckande till en större grupp utan 

informanterna är endast representanter för sig själva.  

6 Avslutning 

 Som pedagog på förskolan har man ett stort ansvar att se till att alla barnen får de 

delar de behöver och jag ställer mig frågan i inledningen om det verkligen är så det 

ser ut i verksamheten idag. I förskolan arbetar man aktivt med att hela tiden utveckla 

barnens språk.  

Trots att alla delar inte är lika medvetet utförda och i vissa fall inte alls, kan man 

konstatera att barnen får ta del av i stort sett alla språkutvecklande faktorer. 

Pedagogernas arbete med självutvärdering för inställningen och reflektionen kring 

språkutveckling framåt och kommer på sikt att gagna barnen och deras utveckling 

positivt.     

6.1 Slutsats 

Slutsatsen jag drar är att pedagogerna anser att det vardagliga talet är det viktigaste 

för barns utveckling och att det handlar om hur man på ett medvetet sätt använder 

sig av nya ord och begrepp för att barnen hela tiden ska vidga sitt ordförråd och sin 

kunskap kring ordens betydelse. De sex pedagogerna har en god inblick i det barnen 

behöver för att utvecklas språkligt, ändock kan vidareutveckling av rörelsen och leken 

sett ur ett språkutvecklande syfte vara nästa steg att ta i verksamheten. 

6.2 Framåtblickar 

Det vore intressant, som jag nämnde i metoddiskussionen, att även undersöka, hur 

pedagogerna faktiskt arbetar språkutvecklande. Om de lever som de lär. Genom att 

jag inte gjorde några observationer har jag inte sett hur verksamheten ser ut i 

verkligheten utan bara hört. Det vore även intressant att undersöka pedagogernas syn 

på lek och rörelse som språkutvecklande faktor. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågorna till pedagogerna: 

 

1. Hur lägger ni upp verksamheten på förskolan? Vilka tankar ligger bakom och 

vad är målet? 

 

2. Ser du några nackdelar i ert sätt att jobba? 

 

3. Ser du några fördelar i ert sätt att jobba? 

 

4. Vad är språkutveckling för dig? 

 

5. Vilka olika delar anser du att språkutveckling består av? 

 

6. Hur ser du på språkutvecklingen i förskolan? 

 

 

7. Finns det något du saknar i verksamheten angående att jobba 

språkutvecklande? 

 

8. Vilken tror du är den mest språkutvecklande miljön? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

Intervju nr 1 av en fritidspedagog. 

 

1. Jag tycker att vi försöker lägga stort fokus på språket genom att läsa sagor, berätta berättelser och att 

barnen själva får agera och göra berättelser. Sen försöker vi få dem att prata med varandra istället för att 

bara knuffas och bråka. Detta gör vi genom att gå in och styra barnen när situationer uppstår så att 

barnen blir mera verbala och därigenom förstående. Vi försöker också att peppa de mindre barnen att de 

ska få fram ett språk genom att hela tiden sätta ord på saker och ting som de upplever, så att de noterar 

detta. Jag känner att målet med vår verksamhet är att barnen ska bli individuella individer och att de ska 

kunna bli förstådda av varandra och uppfattas på det sätt de vill. Att de har rätt språk till rätt situation, 

det kan ju annars lätt bli bistringar om man inte kan uttrycka sig på rätt sätt och då bli man frustrerad.  

 

2. Nej jag har inte upplevt att vi har några nackdelar med vårat sätt att lägga upp verksamheten. Jag tycker 

att det ligger på en lagom nivå, det får ju inte vara för svårt heller och man får ju inte gå in och peta för 

mycket och rätta dem. 

 

3.  Jag tycker att vi peppar dem att komma på saker själva istället genom att man stimulerar och talar om 

vad saker och ting är.  

 

En fördel kan vara om man har samma åldersgrupp, man är flera som är tillsammans, 6-7 stycken i 

samma ålder. Då kan leka på samma nivå och har ofta kommit lika långt i språket. Oftast tycker jag att 

åldersgrupperna fungerar bra för oss. 

 

4. Att man får fram ett språk så att man blir förstådd och att man hela tiden utvecklar språket och får namn 

på saker och rätt begrepp. Ofta känner jag att barnen saknar rätt begrepp och att de nästan blir arga för 

att man inte förstår vad det är de säger. Att man hela tiden kommer vidare och kan kommunicera med 

andra. 

 

5. Det jag har sett är ju sångstunder och samlingarna innan maten eller mellis när man bara sitter och 

pratar med varandra och för en dialog med de barnen. Det är så jag har upplevt det i alla fall. 

 

6.  Jag tror att man missar lite på grund av att det är stora barngrupper ibland så hinner man nog inte mad 

att göra det som man skulle vilja göra.  

 

7. Intervjuaren: - Hur skulle man kunna göra i en stor barngrupp för att lyckas med det i alla fall? 

 

Jag tror att i vårt fall så har vi det lätt eftersom att vi tillåter varandra att sätta sig ner med smågrupper. 

Säger någon av oss att - Idag skulle jag vilja sätta mig med två- och treåringarna en stund och göra det 

här. Och då vill någon ta en annan grupp. Och på det sättet tror jag att vi skapar möjligheter och att just 

här fungerar det bra och vi är ganska samspelta.  

 

8. Jag tror att det är där man träffar flera barn och barn i samma ålder, för då ligger de mera på samma 

begreppsnivå och kan förstå varandra bättre än om det är barn med två olika åldrar, då har den äldre ett 



 
 

mera utvecklat språk. De mindre kanske inte alltid förstår vad de pratar om och i det läget är mötet med 

de äldre barn bra, där kan de hitta nya begrepp och ord. Det kan man ju ofta se i leken, att de snappar 

upp lite det de hört av de stora och tar med till sin egen lek sen. 

Intervjuaren: - Är den miljön alltid den mest språkutvecklande miljön? 

Det kan ju vara om det är någon som är väldigt framåtdrivande och rättar och bryter när andra vill ha 

fram det de vill säga, ja att det blir stressande och att de inte riktigt vågar säga det de vill. Som pedagog 

kan man ju dela ordet, att var och en får säga det de vill ha sagt. Jag tror att det är viktigt att man inte 

stressar och att man ser till varje barn. 

 

Intervju nr 2 av en förskollärare. 

 

1. De sista åren har man ju kopplat verksamheten mera till läroplanen och då har men ju försökt att få med 

så många delar som möjligt från den in i vår verksamhet. Sen har ju vi satsat på språket de sista åren så 

att då är det ju fem- och fyraåringarna som får speciellt språkmaterial och då är det Karin Rydias 

material som vi använder. Fyraåringarna har vi också kompletterat med ett motoriskt program som heter 

Kalvin för att vi sett att det är bra att inte bara ha språket utan motorik och språk tillsammans. Det är 

likadant med femåringarna som går till gympasalen varje vecka. Så det är de två delarna som vi satsat på 

fyra- och femåringarna. Sen är det ju viktigt att de får tillräckligt med tid till att leka för det är ju en viktig 

bit i deras utveckling, så att man får försöka använda varje dags tid på ett bra sätt, att man ser till att de 

får de olika delarna. Sen är ju rutinerna väldigt viktiga för barnen, har man samma rutiner varje dag så 

blir det väldigt tryggt för barnen. Vidare så har vi också satsat på naturen och har en heldag i veckan där 

vi stannar ute och äter mat och där barnen får mycket tid till att vara i skogen, träna motoriken, få en 

naturupplevelse ja mycket stora delar som man kan känna i läroplanen att vi ska vara ett komplement till 

hemmet det får man ner väldigt mycket av. Sen har vi ju vårt självutvärderingsmaterial som jag som pilot 

fåt utbildning i och som vi använder oss av och den tittar vi ju kontinuerligt på och den är baserad på 

läroplanen. Syftet och målet ligger ju i att det är vårt uppdrag. Vårt uppdrag är ju läroplanen och man ska 

jobba med den och titta på de olika delarna och det nya att titta på sig själv som pedagog. På så sätt kan 

man hela tiden följa vad man gör och få ett tätt samarbete. 

 

2. Ja, det är väl att det ibland blir för styrande, att man har de här grupperna men jag tror att det är ingen 

stor nackdel eftersom det positiva tar över. Man känner ju att när man jobbat med samma sak i 

grupperna i några veckor så får man ju en trygg grupp, så att jag tror att det mest är fördelar men ska 

man se någon nackdel kan man tycka att det är för styrt samtidigt som man känner att när man går bort 

från det styrda, en vecka när man har lite barn, det är då man känner att det blir rörigt. 

 

3. Att man jobbar mycket med trygghetsbiten och att de blir trygga i gruppen och det har ju varit ett av våra 

stora mål, att få barn trygga. Sen så känner man ju att när man jobbar såhär så får föräldrarna ett 

förtroende för oss för de vet att vi gör saker med barnen och då smittar det av sig på barnen så att vi har 

de sista åren kunnat få ett bra klimat i gruppen tack vare att vi jobbat på det här sättet. Vi märker en 

skillnad genom att ha en tydlig struktur och jag upplever det som att föräldrarna vågar ta tag i oss om det 

är något de inte tycker är bra och då kan man lösa det på en gång. Sen att man är pedagoger som jobbar 

åt samma håll och som är starka i sig själva tycker jag är en fördel. 



 
 

 

Intervjuaren: Vad säger du om att pedagogerna är en stor del av hur verksamheten fungerar? 

 

Jo, men så är det ju och det här arbetssättet har ju kommit mycket de sista åren, att man tittar mycket på 

sig själv som pedagog och att nu gör man ju så hela tiden och är det så att man känner att något inte 

fungerar så tittar man ju hela tiden på sig själv, - Hur kan jag göra så att det blir bättre? - Hur kan jag 

vara mot det här barnet? Så att man hela tiden tänker på vilket förhållningssätt man har till barnen och 

att man hela tiden tänker på det. Och det är pedagogernas ansvar att det ska vara en bra verksamhet. 

 

4. Det är nog att alla barn ska få möjlighet att utveckla sitt språk genom att vi läser böcker, pratar mycket 

med dem, använder ord helas tiden att de ska utveckla språket i sin takt. Man ser ju på barnen att de 

utvecklas hela tiden och att det är skillnad mellan de olika barnen och hur mycket man får med sig 

hemifrån, om man läser sagor och pratar med sina barn. Som pedagog måste man hela tiden tänka på 

hur man pratar till barnen och att det är deras språkutveckling, att man tittar dem i ögonen när man 

pratar så att de ser hur orden uttalas osv. 

 

5. Ja vi går mycket efter Trasschemat som vi använder. Hela barnets utveckling är ju avgörande för språket 

dels vad de har för samspel med de andra barnen, dels vad de har för kommunikation och runt 

uppmärksamhetsbiten om de kan sitta och koncentrera sig på en uppgift. Sen har vi i språket både 

språkförståelse och språklig medvetenhet och barnen måste ha bägge två.  Sen har vi uttal, 

ordproduktion och meningsbyggnad de här bitarna hörs ju ihop och alla dessa tårtbitar måste ju vara på 

plats. Genom schemat får man då lättare att se vilka bitar som saknas och vad man ska jobba mera på för 

att barnet ska gå framåt i utvecklingen. 

 

6. Jag ser det som så att det är vi som gör det stora arbetet innan barnen kommer till skolan vi är en 

jätteviktig del i det som görs, att vi pratar mycket med barnen, att vi sjunger, gör rim och ramsor alla 

delar som gör att de får dessa bitar innan de kommer till skolan och att vi ska leka fram språket, vi ska 

inte efterlikna en skola utan det ska vara lustfyllt och använda oss av olika sorts material och att vi lägger 

upp miljön på rätt sätt. 

 

7. Det tror jag är lite mera experimenterande material att de får experimentera och utforska mera och det 

är ju mycket som man göra av det. Vi har börjat lite smått och vill göra mera, att alla ska få göra 

vattenlekar osv. så att alla barnen får tid till att kladda.  

 

Intervjuaren: Kan du utveckla kladda? 

 

Ja, olika barn har ju olika behov av det här men har man inte fått kladda av sig med färger och med 

vatten och sådär då är man ju inte färdig motoriskt och kan inte sitta ner och skriva heller. De måste vara 

färdiga med sin motorik och det är en del av motoriken att kunna kladda. Det kan man se på viss fyra- 

och femåringar att de inte är färdiga, de kanske suger på saker och behöver använda sina sinnen mera.  

 

8. Jag tror att det är i vardagen när barnen pratar med varandra. Egentligen tror jag att det är mera 

språkutvecklande än den lilla stunden vi sitter med dem. Sen är det ju många delar som blir en helhet 

man jag tror det. Just det vardagliga tror jag på, när man klär på barnen, sitter vid matbordet, när man 



 
 

bara sitter och pratar. Det som gör att man missa det ibland är väl tidspressen med allt man ska hinna på 

en dag och allt praktiskt runtomkring som måste göras. 

 

Man kan ju göra mycket med den fysiska miljön och göra den mera utforskande och tillgänglig men gör 

man som vi och går till skogen en dag så kompletterar man ju det till viss del. Det gäller att göra det bästa 

av det man har. 

 

 

Intervju nr 3 av en förskollärare. 

 

1. Jag tycker att vi försöker att se till barnens behov på så sätt att vi ser vad de vill göra. Vi försöker att inte 

vara för styrda, vi har ju våra planerade aktiviteter men sen tycker jag att vi är ganska flexibla med vad 

och var barnen vill göra, om de vill vara ute eller inne och lyssnar på barnen. Vi vill stärka barnens eget 

jag och att de ska känna att de duger som de är och att alla kan efter sina egna förutsättningar och 

kunskaper och att de ska vara stolta över det.  

 

2. Ja, att ibland kan det vara lite rörigt. Vi är ju inte super organiserade så och då kan man nog uppleva det 

som rörigt, då kan nog barnen känna att de inte riktigt vet vad som ska ske och då blir det lite mera liv. 

Det kan också vara positivt på det sätt att barnens aktiva sida kommer fram. Ett barn vill ju aldrig gå, de 

kan ju bara springa men då tycker ju vi vuxna att det blir rörigt, men det är ju deras sätt att vara. Man vet 

ju inte hur barnen upplever det, de känner säkert inte som vi vuxna när det är stojigt.  

 

3. Jag tycker att vi alltid har högt i tak och är alltid positiva till varandra, är det nån av pedagogerna som 

har en ide och vill göra nåt så försöker vi att stötta och peppa varandra.  

 

4. Att lägga en grund för barnen som de kan bygga vidare på sen, så de klarar att gå vidare till förskoleklass 

och känner att de hänger med det som händer och kan förstå. Att barnen har ett bra ordförråd och kan 

prata och kommunicera med andra istället för att slå, att barnen känner att de behärskar sitt språk då 

blir det lättare att förstå saker också.  

 

5. Begrepp, att kunna olika begrepp över, under, på osv. och så ordförrådet som jag sa tidigare. Sen har vi ju 

rim och ramsor och att barnen ser orden och att man kan byta ut bokstäver och att det kan bli lite vad 

som helst. Jag tror att alla delar är lika viktiga för att man ska komma vidare och en förståelse för 

språket.  

 

6. Jag tycker att den är väldigt viktig där. Har man inte den grunden så kommer man efter och får inte 

förståelsen för funktionen. 

 

7. Man kan ju alltid jobba mera och tänka mera på det i det dagliga talet till barnen, hur man säger saker, 

vad man säger och att man skapar eftertanke hos barnen med det man säger. 

 

8. Jag skulle ju vilja att det allt fanns på barnen nivå så att kunde vara kreativa och skapande med det de 

kände för. Mycket mera skapande skulle jag vilja ha, jag tror att det är kreativt för barnen och att det 

utvecklar deras fria tankar mera .  



 
 

Intervju nr 4 av en förskollärare. 

 

1. Det finns ju grundläggande saker att ta hänsyn till först och främst och detta ser annorlunda ut beroende 

på var på året man befinner sig. Nu har vi höst och då har vi i regel många nya små barn och det som 

först och främst ska tillfredställas är sömn och mat och då går det också åt ganska mycket personal till de 

små. Då kan det hända att det periodvis blir brister i aktiviteterna för de äldre barnen t.ex. läsning. Men 

så är det och det ändrar sig när de små barnen funnit rutinerna och det inte krävs lika mycket personal.  I 

örigt är det många olika barn och behov och detta kräver att vi har många olika aktiviteter som de kan 

välja mellan, sjunga, rita, måla, läsa, i stor och liten grupp, det är barnen som kommer med förslag på 

vad vi ska göra och det gör även vi som personal. 

 

I grunden så har vi läroplanen och då sitter vi i grupper och diskuterar de olika målen och bestämmer 

hur vi ska uppnå dem. Här på förskolan har vi också grön flagg och det genomsyrar hela verksamheten 

mycket tydligt. Den här terminen har vi temat Livsstil och Hälsa. Vi vill ge barnen mycket och vill att de 

ska pröva på mycket olika saker och vi jobbar efter mottot att förskolans barn är allas barn.  Vi strävar 

efter att barnen ska ha det tryggt, lärorikt och roligt. De ska känna att de lär sig genom de olika 

aktiviteter som finns. 

 

2. Jag kan tycka att det vore bättre att kunna dela in dem mera efter ålder. På det sättet skulle vi bättre 

kunna tillgodose de behov som finns hos de olika åldrarna. Samtidigt så får de ut väldigt mycket av att 

umgås med olika åldrar så jag skulle inte vilja ta bort det helt. 

 

3. Jag tycker att vi har det roligt och positivt och här har vi en fördel av att vara i blandade åldrar. Det ger 

väldigt mycket och barnen tar hand om varandra och hjälps åt.  

 

4. Det viktigaste för språkutvecklingen är det vardagliga talet som vi har och vi försöker att prata med 

barnen mycket och på olika sätt och lite för svårt, då måste man som pedagog också lyssna av om det går 

hem och diskutera kring det som sägs. Här är vi fyra olika pedagoger som medvetet pratar på olika sätt 

och då får barnen vara med om mycket tal. Vi har kontakt med talpedagog och har gått på mycket 

föreläsningar och där blir vi uppmuntrade till att talet är det viktigaste. Som när man sitter och spelar 

spel säger man ” nu är det din tur” och nästa gång säger man ” nu ör det din tur att slå med tärningen” 

det går att göra mycket och att det blir dialog av det och ge barnet tid att tänka så att det får tid att svara. 

Det här är absolut det viktigaste i språkutvecklingen. Man har mycket material att använda sig av t.ex. 

bilder, bokstäver, för att utvecklas genom men om man inte pratar runt det så har man ju inte nytta av 

det. Sen har vi ju ramsor, ljudhinkar och sånt men då är det ju en språkträning fast det är ju en del av 

utvecklingen. En del av materialet är framtaget för barn som har problem eller svårigheter med talet och 

då väljer vi att låta hela gruppen ta del av materialet och öva sig istället för att ett bara några barn ska få 

det. 

 

6. Jag är helt övertygad om att det fungerar, det måste jag tro. Jag tror at det är en fördel för barn att få 

samtala och samverka med andra vuxna och barn än de som finns i hemmet, vi blir ett komplement till 

hemmet och att det är viktigt för barn att få bägge delarna. 

 



 
 

7. Jag kan önska att vi hade små och längre stunder att sitta ner med enskilda barn och bara samtala. Jag 

ska väl inte säga att vi inte kan det men man har inte alltid möjlighet. Jag skulle vilja att det var dagliga 

samtal och inte skapade stunder.  

 

Intervjuare: ” Jag vet att ni medvetet jobbar med ljud och vill skapa en avstressad miljö med hjälp av 

lägre ljudnivå. Tror du att det gagnar det vardagliga samtalet?  

 

Ja precis, jag hoppas att det gör det och det verkar som att barnen börjar förstå att man inte i behöver 

skrika till varandra när man sitter bredvid varandra och att man faktiskt hör bättre när man pratar lite 

lägre. Vi får se vad som händer vi har ju nyss börjat arbeta aktivt med det men vi har förhoppningar. 

 

8. Jag tror på lugnt samtal och att ge varandra tid. En tämligen lugn, ljudmässigt, miljö. Det jag sa nu säger 

ju emot det hela förskolevistelsen står för , ljud, rörelse osv. så jag säger såhär istället -jag säger att 

samtalet är viktigt och så får man läsa av varje barn vad som är bäst för den. Ett klassiskt exempel på det 

är ju när man sitter i en samling och det är något barn som sitter och fokuserar på något annat t.ex. en 

bil, då tror vi att det barnet inte har hört vad vi har sagt men barnet kan upprepa ordagrant vad vi sagt. 

Då har det barnet hört trotts att det varit livligt. Man måste hitta en balans då för att alla barn ska ha 

möjlighet att följa med i det som görs och sägs. Det blir en balans. Barn är ganska lika i alla fall och ett 

sätt kan vara att fånga upp barnen efteråt och då framförallt de som har blivit störda, det finns sätt. 

 

Intervju nr 5 av en fritidspedagog. 

 

1. Först och främst så ska man ju utgå från den barngrupp man jobbar med och sen har vi ju våra mål som 

styr hur vi lägger upp arbetet och vad som finns med. Sen så ser man vilka behov som finns bland barnen 

och det tar man hänsyn till. Samtidigt jobbar vi med språk, matte och genus som genomsyrar vårt 

arbetssätt hela tiden. Framförallt så är det barnens behov och olikheter som bestämmer. Målet är att alla 

barn ska må bra och ha roligt och känna sig trygga. Är man inte det så kan man inte komma vidare, det 

ser vi som det absolut viktigaste. 

 

2. Nej, det gör jag inte för vi jobbar bra. Vi tar upp målen kontinuerligt och bryter ned dem och har dem i 

tankarna hela tiden. Dels så jobbar man bättre som pedagoger när man i grupper tar upp de mål vi har 

och där får man också möjlighet att ta del av hur andra ser på saker och ting. I och med detta tycker jag 

att vi ser väldigt lika på saker och ting på vår förskola och här jobbar vi också efter mottot, våra barn är 

allas barn. 

 

3.  Jag tycker att vi kommit långt. Vi har över hela huset olika aktiviteter för olika åldrar och då är det en 

och samma pedagog som håller i t.ex. skapande för fyraåringar. Då har man som pedagog sitt 

ansvarsområde och på så sätt skapar man en trygghet hos barnen när de lär känna alla pedagoger på 

förskolan. 

 

4. I första hand så är det vardagssamtalet man har, att man lyssnar och är lyhörd för vad barnen säger t.ex. 

är matsituationen ett bra tillfälle att sitta och prata och lyssna på varandra. Sen är det allt det andra 

också att man läser, sjunger, ramsar ja allt som hör till. Man pratar ju hela tiden med barnen.  

 



 
 

5. Jag tycker vi täcker in det mesta och här försöker vi tillgodose alla barn och är det någon som behöver 

något särskilt så ser vi till att det barnet får den hjälp det behöver. 

 

6. Ja men det är ju samma sak där, vi jobbar ju med språk väldigt aktivt och jag tror att alla som jobbar i 

verksamheten vet det ansvar som ligger i att grunda för barnens vidare utveckling i skolan och livet.  

 

7. Nej 

 

8. Det är i samspel med andra naturligtvis och att man får gehör för det man säger. Och då tror jag inte att 

det spelar någon roll var man befinner sig, så länge man blir sedd och hörd. Barn är ju olika precis som 

vuxna och jag tycker att man lär sig hur man ska få olika barn att känna sig trygga och det tror jag är 

grunden . Miljön får inte vara torftig. Det är då viktigt att man är närvarande och tillåtande och att se till 

att ta fram alla barn även de som är lite blyga och då måste man gå in som ledare och stärka dem så deras 

självförtroende växer. Man får hjälpa dessa barn att få ordet bland de barn som gärna tar ordet hela 

tiden. Det är också viktigt att man jobbar i mindre grupper där barnen kan uppleva det lättare att göra 

sig hörd och att våga säga vad man tycker. 

 

Intervju nr 6 av en barnskötare. 

 

1. Vi ska följa läroplanen och det är den vi tittar på när vi lägger upp verksamheten. Sen är barnens behov 

också avgörande och vi har en grov och finplanering som vi skapar och planerar efter. Samtidigt så känner 

vi ju barnen och vet vad de behöver och då gör vi så att vi skriver upp det för att inte glömma bort men sen 

så är ju många barn i behov av liknande saker. Det mest övergripande målet är att det är allas barn här på 

förskolan oavsett på vilken avdelning de går på. Vi har även en röd tråd i vår verksamhet där vi försöker 

att lyfta alla avdelningar så att de är likvärdiga och har möjlighet att ge samma saker, och det har tagit tid 

att få dessa öppna dörrar på förskolan men nu känns det som vi kommit dit genom att vända ut och in på 

oss själv och att se vår egen roll i verksamheten. Man behöver inte gå längre än till sig själv och att det har 

vi verkligen gjort.  

 

2. Jag tycker att det finns mest fördelar men jag skulle önska att man samarbetade mera över avdelningarna 

och gjorde saker tillsammans. Men då måste man orka vara aktiv och söka nya kontakter och det är det 

inte alla som orkar alltid. 

 

3. Att vi går åt samma håll hela förskolan och att vi har möjlighet att göra det man har intresse för t.ex. att de 

pedagoger som tycker om musik tar hand om förskolans musiksamlingar och på så sätt tror jag att både 

barn och pedagog tycker att det är roligare. 

 

4. Att barnen får höra så mycket ord som möjligt på sin nivå, där de står ska man börja och ramsa och 

tramsa och leka fram språket. Man ska bjuda in till så mycket intryck som möjligt. 

 

5. För mig är det även rörelse och sång men även det att ta det lugnt. Att de faktiskt får vila men jag tror att 

rörelsen är A och O och jag tror att det är ett ena ger det andra fast i olika perioder. Också att få barnen att 

våga. 

 



 
 

6. Det skulle man nog vilja ha ännu mera fast jag tycker att vi jobbar bra. Vi har tillgång till en talpedagog 

som kommer och hjälper oss med tips och idéer och det känns som det ger massor. Materialet finns sen i 

verksamheten och de använder vi oss av när barnen önskar och när vi ser att det behövs.  Vi måste som 

pedagoger ställa de bra frågorna och stimulera barnen till att ge ett nyanserat svar. 

 

7. När man får vara med jämnåriga och höra andras språk, samtidigt som man lär sig sitt språk. Det tror jag 

är en lärorik miljö och jag som arbetat i både mångkulturella och grupper med samma kultur, tycker jag 

kan se stor skillnad på de två olika grupperna barn. De utvecklas mera och får tillgång till fler nyanser än i 

en enspråkig grupp. Att man får höra språket är det viktigaste med miljön. 

 


