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I dagens samhälle byggs förskolor med moderna innemiljöer som är inspirerade av Reggio 

Emilias filosofi. Ett inslag i dessa är torget som ska vara ett hjärta i verksamheten som 

fungerar som gemenskapens kärna, en plats för möten och kommunikation. Syftet med detta 

arbete är att undersöka hur torget används för att barnen ska utvecklas språkligt. Fokus ligger 

på hur förskollärare ger barnen möjlighet att kommunicera och samspela för att utvecklas 

språkligt i denna miljö. Genom intervjuer fick förskollärare uttrycka sina tankar kring syftet 

med torget och hur de använder torget för att hjälpa barnen att utvecklas språkligt. De fick 

även möjlighet att uttrycka sina framtidsvisioner i ämnet. För att befästa resultatet ytterligare 

genomfördes även observationer. Dessa jämfördes sedan med intervjuerna för att se om teori 

och praktik skiljer sig åt. I resultatet framkom ett mönster i hur förskollärarna ville använda 

torget för att främja språkutveckling. Det var två olika synsätt som blev tydliga. En av de fyra 

intervjuade förskollärarna förespråkade små mötesplatser och fria aktiviteter medan tre av 

fyra förskollärare ville utnyttja de stora ytorna för de uttryck som tar lite större plats. Som 

exempel nämndes dans, rörelse, drama, sång och musik. Arbetets slutsats utifrån tidigare 

forskning och resultatet är att båda dessa synsätt ger barnen en bra språklig stimulans och 

utmaning men att det viktiga är att förskolorna bestämmer sig för något av synsätten så att 

miljön inte utstrålar dubbla budskap. 

Nyckelord: Torg, piazza, språkutveckling, kommunikation, Reggio Emilia, förskola, 

lärandemiljö  

 



 

 

 

Innehåll 
Sammandrag ........................................................................................................................ 2 

1 Inledning ........................................................................................................................ 5 

1.1 Syfte ......................................................................................................................... 5 

1.2 Forskningsfrågor ...................................................................................................... 5 

1.3 Uppsatsens disposition ............................................................................................. 6 

1.4 Begreppsdefinitioner ................................................................................................ 6 

2 Bakgrund ........................................................................................................................ 7 

2.1 Kort information om Reggio Emilia ........................................................................ 7 

2.2 Reggio Emilia-filosofins framväxt i Sverige ........................................................... 8 

2.3 Miljöns betydelse för lärande ................................................................................... 8 

2.3.1 Användandet av torg ......................................................................................... 9 

2.4 Vad är språk ........................................................................................................... 10 

2.4.1 Språklig utveckling ......................................................................................... 10 

2.4.1.1  Fonologisk utveckling …………….…………………………….......... 11 

2.4.1.2 Semantisk utveckling ..…….…….….……………………………….. 11 

2.4.1.3 Pragmatisk utveckling ……….….....…………………………………. 11 

2.4.2 Barns språkliga kompetens ............................................................................. 13 

2.4.3 Språk och kommunikation .............................................................................. 13 

2.4.3.1 Språk och kommunikation är mer än bara talat språk .....……….…….. 14 

2.5 Motivation till språkutveckling .............................................................................. 15 

3 Metod och material ..................................................................................................... 16 

3.1 Metodval ................................................................................................................ 16 

3.2 Urval ...................................................................................................................... 17 

3.3 Etiska ställningstaganden ....................................................................................... 17 

3.4 Genomförande ........................................................................................................ 18 

3.5 Material .................................................................................................................. 19 

3.6 Analysmetod .......................................................................................................... 19 

  



 

 

 

 

4 Resultat ......................................................................................................................... 19 

4.1 Intervjuresultat ....................................................................................................... 20 

4.1.1 Varifrån kommer tanken med torget? ............................................................. 20 

4.1.2 Vad är tanken med torget? .............................................................................. 20 

4.1.3 Fungerar torget som en mötesplats? ............................................................... 21 

4.1.4 Hur skulle ni vilja att torget skulle användas? ................................................ 22 

4.1.5 Hur använder ni torget för att barnen ska utvecklas rent språkligt? ............... 23 

4.1.6 Hur skulle du vilja använda torget för att barnen ska utvecklas språkligt? .... 24 

4.2 Sammanställning av observationerna..................................................................... 26 

4.2.1 Dans på torget ................................................................................................. 26 

4.2.2 Sång på torget ................................................................................................. 27 

4.2.3 Drama på torget .............................................................................................. 28 

4.2.4 Fri lek på torget ............................................................................................... 29 

5 Analys ........................................................................................................................... 30 

5.1 Olika syn på möten ................................................................................................ 30 

5.2 Olika syn på aktiviteternas styrning ....................................................................... 32 

5.3 Olika syn på språkinlärning ................................................................................... 34 

6 Diskussion och slutsatser ............................................................................................ 34 

6.1 Metoddiskussion .................................................................................................... 38 

6.2 Förslag på fortsatt forskning .................................................................................. 38 

Referenser ........................................................................................................................... 39 

Bilagor................................................................................................................................. 41 

Bilaga 1 – Intervjuguide .................................................................................................. 41 

Bilaga 2 – Informationsbrev ............................................................................................ 42 

Bilaga 3 – Planritningar för förskolorna .......................................................................... 44 

Bilaga 4 – Tvärtom, det är hundra som finns! ................................................................. 47 

Bilaga 5 – Exempel på utdrag ur transkribering .............................................................. 48 

 



 

5 

1 Inledning 
Lokaler diskuteras sällan vid planering och utvärdering av pedagogisk verksamhet. Det är sällan 

reglerat i skollag, läroplaner eller andra styrdokument. I bästa fall betonas att lokalerna ska vara 

ändamålsenliga. (Annika Andræ Thelin i förorden till Björklid 2005:9) 

Idag går det att se att Reggio Emiliainspirerade förskolor blir allt vanligare. Miljöerna blir ofta 

anpassade efter barnens längd så att alla saker blir tillgängliga för dem. Men det går även att 

se att förskolorna i vissa fall byggs upp rent arkitektoniskt utifrån de idéer som genomsyras i 

Reggio Emilias filosofi. Allt fler förskolor byggs med ett så kallat torg i mitten av förskolan. 

Dessa torg är inspirerade av det som i Reggio Emilia kallas piazza, vilket betyder just torg. 

Torgen ska fungera som hjärtat i verksamheten där det sker ett möte mellan olika barn, men 

även med pedagoger (Bishop 2005:98–100). I detta möte skapas det nya kunskaper och 

insikter samtidigt som det är ett utmärkt tillfälle för språkutveckling. I Läroplanen för 

förskolan, i fortsättningen kallad Lpfö 98, står det att förskolan ska sträva efter att varje barn: 

 utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 

försöker förstå andras perspektiv, 

 utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med 

ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 

(Lpfö 98 2010:10)  

Dessa strävansmål borde i teorin gå att uppnå med hjälp av de möten som beskrivits ovan. På 

en förskola med sådana moderna lärmiljöer som inriktar sig på möten, är det värt att fråga sig 

om miljöerna används på ett funktionellt sätt? Uppstår verkligen det lärorika mötet mellan 

olika barn såsom eftersträvades? Utnyttjar pedagogerna detta tillfälle på ett medvetet och 

insiktsfullt sätt? 

1.1 Syfte 
Tanken med arbetet är att undersöka om och hur fyra förskollärare medvetet använder den 

fysiska miljön på två utvalda förskolor för att underlätta språkutveckling hos barnen. Syftet är 

att nå en djupare förståelse av förskollärarnas medvetenhet och framtidsvisioner kring 

användandet av torg för språklig utveckling på de utvalda förskolorna. 

1.2 Forskningsfrågor 
 Använder sig de fyra förskollärarna av torget som en mötesplats för språklig 

utveckling och i så fall hur? 

 Hur upplever förskollärarna att torget används idag och hur skulle de vilja använda 

det? 
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1.3 Uppsatsens disposition 
För att uppnå syftet med arbetet finns det i den första delen av uppsatsen ett kapitel med 

samhällelig och teoretisk bakgrund där det bl.a. lyfts fram vad forskningen säger angående 

detta tema. Där presenteras även de mål och riktlinjer som framställs i Lpfö 98. Avsnittet som 

följer efter beskriver hur studien är uppbyggd för att undersöka situationen i de två utvalda 

verksamheterna. Här visas både vilka metoder som används samt varför just de har använts. 

Här presenteras även på vilket sätt arbetet har levt upp till de forskningsetiska principerna 

som Vetenskapsrådet fastslagit. I nästföljande avsnitt uppvisas det resultat som framkommit 

genom undersökningen. I de sista avsnitten analyseras och diskuteras resultatet samt slutligen 

presenteras vilka slutsatser som kan dras från det som framkommer i undersökningen. 

1.4 Begreppsdefinitioner 
Pedagog/Förskollärare – Detta arbete fokuserar främst på förskollärarna. I de fall som inte 

utgår från förskollärare utan från annan pedagogisk personal använder jag benämningen 

pedagog oavsett om personen är förskollärare, fritidspedagog eller barnskötare. 

Reggio Emilia – Med Reggio Emilia avses i detta arbete den pedagogiska filosofin som växte 

fram i norra Italien efter andra världskrigets slut. Filosofin bygger på att barnet sätts i fokus 

och med det tror de inte på någon färdig metod då alla barn är olika. Inom Reggio Emilia 

anser de att barnen har 100 språk som sedan stoppas för att endast fokusera på det talade och 

skriftliga. 

Torg/Piazza – Enligt de tankar som finns i den så kallade Reggio Emilia-filosofin ska det 

finnas en central mötesplats på en förskola. Denna mötesplats kallas på italienska för Piazza. 

Jag har i detta arbete valt att referera till Piazzan med dess svenska översättning: Torg. 

Fri lek – Begreppet fri lek kan vara en aning problematiskt, då det går att spekulera länge om 

när leken egentligen är ”fri” från styrning. I detta arbete syftar begreppet fri lek på de tillfällen 

barnen på eget initiativ leker tillsammans eller individuellt utan att pedagogerna är styrande 

eller ledande.  

Hemvist – En traditionell förskola är ofta uppdelad i avdelningar men på de två utvalda 

förskolorna i studien har de satsat på större barngrupper och fler pedagoger. Dessa kallas för 

hemvister. En hemvist motsvarar i princip två avdelningar, både vad gäller barn antal och 

pedagoger. 

Hen – I de fall det inte finns någon anledning att könsbestämma en person pågrund av att det 

inte påverkar texten eller då det finns en anledning att inte nämna en persons kön (t.ex. av 

anonymitetsskäl) har jag valt att använda ordet hen istället för han eller hon. 
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2 Bakgrund 
För att få grepp om problemställningarna presenteras här bl.a. vad forskningen säger om  

barns språkutveckling och miljöns betydelse för lärande samt hur detta speglas i Lpfö 98. 

2.1 Kort information om Reggio Emilia 
När Reggio Emilia diskuteras inom pedagogiken rör det sig om den pedagogiska filosofi som 

växte fram kring samhället Reggio i norra Italien efter andra världskriget (Wallin 1996:11–

42). Människorna i samhället gick ihop och byggde tillsammans upp en förskola för att de 

ville satsa på barnen för att stärka de demokratiska värderingarna i samhället, för ”om barn 

har medborgliga rättigheter måste de också få möjligheter att utveckla sin intelligens och 

förberedas för framgång som de inte fick luras på.” (Jonstoij & Tolgraven 2001:52). Anna 

Spaggiari, som var en av de aktiva vid uppbyggnaden av förskolan, förklarar att de som 

upplevt både Mussolini och Hitler inte längre strävar efter att barnen lyder och kan rabbla upp 

det som ledaren sagt (Wallin 2003:22–23). Nu värdesätts snarare att barnen blir självständiga 

tänkare redan från barndomen. Istället för att se barnen som objekt som först får omsorg och 

sedan undervisning ville de se barnen som subjekt. En man som tog sig an dessa nya tankar 

var folkskolläraren Loris Malaguzzi, han inspirerades av dessa människors glöd att han anslöt 

sig till dem och erbjöd sig att gratis dela med sig av sina kunskaper (Wallin 1996:12). 

Malaguzzi kom att bli en eldsjäl och frontfigur för den pedagogiska filosofi som växte fram i 

samhället kring Reggio (Jonstoij & Tolgraven 2001:51–52). 

Inom Reggio Emilia-filosofin är det viktigt att understryka att det inte rör sig om någon 

pedagogisk metod, utan filosofins tänkande bygger på kommunikation. Allt skapas utifrån en 

dialog som förs mellan människor och bygger på en djup demokratisk syn på oss som 

samspelande medmänniskor (Jonstoij & Tolgraven 2001:24–26). Det är inte någon metod i 

fokus utan det är barnet som är det intressanta. Det talas om Det rika barnet, med vilket 

menas att barnet redan vid födseln är kompetent och förmöget. Barnet har en önskan att lära 

sig saker, utvecklas och framför allt utforska allt i sin omgivning. Just att utforska är starkt 

betonat inom Reggio Emilia, barnens lust att lära ska inte begränsas av oss vuxna. Ett annat 

uttryck som är starkt förknippat med Reggio Emilia är De hundra språken (Jonstoij & 

Tolgraven 2001:25–26). Uttrycket anspelar på att barn till en början har mängder med 

uttryckssätt som de använder för att kommunicera såsom exempelvis drama, bild, sång. Men 

att de med åren blir berövade på de flesta av dem i och med att de blir institutionaliserade in i 

skolans värld. Detta har beskrivits i Loris Malaguzzis kända dikt Tvärtom det är hundra som 

finns! (se bilaga 4). 
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2.2 Reggio Emilia-filosofins framväxt i Sverige 
Reggio Emilia-filosofin gjorde sitt stora intåg i Sverige i och med utställningen Ett barn har 

hundra språk som ställdes ut på Moderna Museet 1981, utställningen hade sitt ursprung i att 

Anna Barsotti och Karin Wallin gjort ett besök i Reggio Emilia i Italien 1978 (Jonstoij & 

Tolgraven 2001:75–77). Efter sitt besök var de så inspirerade av allt de sett och upplevt så de 

ville sprida det vidare och tog därför kontakt med Utbildningsradion och Moderna Museet 

vilket resulterade i utställningen. Ett stort inslag i utställningen var barnens egna bilder vilka 

väckte många människors förundran och även ledde till att många förknippade Reggio Emilia 

med ”bildpedagogik”. För att visa att det rörde sig om så mycket mer gjordes en ny utställning 

1986 som var mer inriktad mot att visa att det var processerna bakom bilderna som var det 

viktiga och inte resultaten. I och med den utställningen, som fick namnet Mer om de hundra 

språken, kunde de som var intresserade anmäla sig till en kurs om Reggio Emilias synsätt. 

Efterfrågan blev så stor att de blev tvungna att anordna två kurser. 

Efter detta blev intresset bara större och större. År 1992 bildades Reggio Emilia Institutet, 

som arbetar för att samordna kontakter inom Reggio Emilia-andan i hela Norden (Jonstoij & 

Tolgraven 2001:76–77). Idag finns det lokala nätverk representerade över nästan hela Sverige. 

2.3 Miljöns betydelse för lärande 
Inom Reggio Emilia-filosofin menar de att miljön talar till barnen. Ofta rör det sig om att barn 

ser på den omgivande miljön på ett annat sätt än vad vuxna gör (Wallin 2003:92). När ett barn 

går på en gata med stenplattor kan det hända att det lätt fångas upp i att de ska gå på ett 

specifikt sätt, t.ex. genom att bara kliva på plattorna eller bara följa linjerna mellan plattorna. 

Detta menar Wallin är ett av sätten som miljön kommunicerar med barnen. Samma sak sker 

ständigt inne på förskolor. Därför anser hon det vara viktigt att pedagoger böjer sig ned i 

barnhöjd och försöker ta barnens perspektiv för att se hur rummet kommunicerar med barnen. 

Hur rummen är utformade uttrycker grundläggande värden för den aktuella verksamheten, 

värden som insyn, öppenhet, synliggörande, genomskinlighet och delaktighet speglas i 

rummens utformning (Jonstoij & Tolgraven 2001:58). Björklid (2005) lyfter fram i en rapport 

från Myndigheten för skolutveckling att: 

Respekten för barnet som individ kommer till uttryck i miljön. Utformningen kan ge barnen möjlighet 

att vara ifred och ostörda, att kunna välja själva, att ha kontroll över situationen, att ha utrymme för 

bullrig lek och för lek i olika stora grupper. (Björklid 2005:35) 

Lokalerna i Reggio Emilia speglas ofta av öppenhet, ljus och välkomnande. Föränderlighet är 

en annan aspekt som spelar en central roll inom Reggio Emilia, detta gäller även det material 
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som används i verksamheterna (Wallin 2003:92–93). Wallin lyfter ett exempel kring den 

traditionella bilmattan, som består av olika vägar som bilarna kan köra på och som hon menar 

finns på nästan alla förskolor i Sverige. Denna talar sitt tydliga språk, ”Detta ska du göra!”, 

vilket egentligen är raka motsatsen till det som förskolan strävar efter, nämligen att barnen ska 

bli självständiga, påhittiga och initiativtagande. Att tillsammans med barnen skapa en egen 

stad med hjälp av t.ex. tejp och kartong gör att det går att starta ett helt projekt att arbeta med 

kring staden och vad som borde finnas i staden. Miljön kan både leda till ett positivt och 

negativt inflytande på lärande. Åberg och Lenz Taguchi skriver: ”Miljön på förskolan kan 

inspirera barnen till gemensamma upptäckter, men miljön kan också omöjliggöra barnens 

möjligheter att lära tillsammans” (2005:33). 

2.3.1 Användandet av torg 
Loris Malaguzzi uttrycker att förskolan ska spegla samhället runt omkring (Bishop 2005:98–

100). ”Förskolans inre ses som ett föränderligt mönster av utrymmen som griper in i varandra; 

ett mikrokosmos av barnens gata, kvarter eller by där de lär sig saker och ting” (Bishop 

2005:98–99). Torget på förskolan där barn, pedagoger och föräldrar möts representerar 

gemenskapens kärna menar Malaguzzi. Hit leder olika stigar som förändras allt efter hur 

dagen, veckodagarna eller årstiderna utvecklas. Torget ska vara en plats där känslan av 

gemenskap ska stärkas genom att bl.a. åsikter och föreställningar korsas och möts.  

Torget på förskolan Diana i Reggio är en plats att träffas på i fri lek påpekar Wallin 

(1982:12). Där finns bl.a. en teaterscen för marionettdockor.  

En annan central tanke är att kunskap föds i människors möten. Den föds ur förundran. Därför finns 

också Piazzan som ett medeltida torg som möjliggör dessa möten /…/. Piazzan är ett centralt 

lekutrymme med olika aktivitetspunkter som kan väcka barnens intresse och fånga upp och koncentrera 

deras lek. (Wallin 1996:18–19) 

Wallin beskriver utformningen av torget på förskolan Acrobaleno i Reggio (Wallin 1996:18–

20). Där finns det bl.a. spegeltrianglar för att kunna upptäcka saker ur olika perspektiv, 

fyrkantiga podier att bygga och gömma sig bland och en rund soffa för mer nära möten. 

Bakom en avskärmning finns det utklädningskläder och annan rekvisita till olika rollekar. 

Dessutom finns det två andra soffgrupper där möten med vuxna kan ske på ett naturligt sätt. 

På förskolan Diana, som också ligger i Reggio kommunicerar väggarna via bilder och 

dokumentation men att det tydligaste språket som förmedlas genom rummet är via de 

specialdesignade möbler som finns i rummet (Jonstoij och Tolgraven 2001:58). Möblerna är 
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designade för lek och är utplacerade på ett sådant sätt att de skapar nya rum i rummet. För en 

planritning över förskolorna Acrobaleno och Diana se bilaga 3. 

I sin studie kring bra respektive dåliga miljöer i utformningen av förskolor visar Urban 

Bengtson på att genomgångsrum upplevdes som störande för verksamheten. Framförallt var 

det lekhallen som passage som personalen som medverkade i Bengtsons studie anmärkte på 

(Björklid 2005:40–41). Genom att skapa flödesscheman i planritningarna fick han en 

möjlighet att studera hur mycket av ytan som upptogs av kommunikationer. Den yta som 

återstår efter att flödet har räknats ut kallas för nettoyta. 

För t.ex. ett aktivitetsrum är stor nettoyta och ett litet flöde en bra miljö. För ett kommunikationsrum 

blir liten nettoyta och ett stort flöde en bra miljö för kommunikationer och transporter. (Björklid 

2005:40–41) 

2.4  Vad är språk 
Vad är språk? Vad är syftet med språk? Vygotskij menar att det främsta syftet med språk är 

att vara kommunikativ. ”Språk uppkommer ursprungligen som ett medel för kommunikation 

mellan barnet och människorna runt det” (Vygotskij 1981:168). 

Inom sociokulturellt tänkande anses det att språket är ett verktyg som växer fram hos 

barnet genom socialisering med omgivningen. Språket är ett redskap för att människor ska 

socialiseras till att bli kulturella varelser (Säljö 2010:43). I och med att ett barn lär sig att 

kommunicera med andra tar hen emot mängder av perspektiv och kunskaper från 

omgivningen som hen kommer att uppleva som fullkomligt naturliga. Så även när en person 

anser sig vara personlig och uttrycker sina egna tankar görs det med det kollektiva redskap 

som har använts av människor i tusentals år, nämligen språket. Säljö beskriver det som att 

”Språket har vi till låns. Vi använder och utvecklar det under vår livstid och fyller det med 

våra erfarenheter. Sedan lämnar vi det så småningom vidare till nya generationer” (Säljö 

2010:43). 

2.4.1  Språklig utveckling 

Hur utvecklas egentligen språket hos ett barn?  

Ett barn lär sig det talade språket när det sker i samspel där språk och handling har en funktion. Barnet 

utvecklar sitt språk genom att använda det i konkreta och begripliga situationer där orden får sin 

betydelse av sammanhanget. (Lindö 2009:81) 

Barns språkutveckling brukar ibland delas upp. Arnqvist (1993:39‒63) delar in 

språkutveckling i olika dimensioner bl.a. fonologisk, semantisk, och pragmatisk utveckling.  
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2.4.1.1 Fonologisk utveckling 

Den fonologiska utvecklingen rör själva språkljuden, de så kallade fonemen (Arnqvist 

1993:39–44). De ska inte blandas ihop med bokstäver då en bokstav kan ha olika språkljud. 

En bokstav kan i kombination med andra bokstäver även utgöra ett helt annat fonem som i 

exempelvis sje-ljuden. Den fonologiska utvecklingen börjar redan tidigt i barnens liv, en tidig 

fas är den så kallade jollerperioden där barnen testar olika ljud och även kan lyssna till dem. 

Det är ljud som utvecklas från ett sorts gurglande i den tidiga fasen till att bli alltmer klara 

stavelser, främst i form av ett konsonantljud i kombination med ett vokalljud som exempelvis 

mamamama och babababa. Utveckling går vidare och vid ungefär ett års ålder säger de flesta 

barn sitt första ord och slutligen vid fyra års ålder har de flesta barnen i Sverige tillägnat sig 

det svenska fonemsystemet.  

2.4.1.2  Semantisk utveckling 

Att tillägna sig betydelsen av ord är vad semantisk utveckling syftar till (Arnqvist 1993:45–

51). Barn utvecklar sitt ordförråd enormt under den period i livet som de går på förskolan. 

Redan då de börjar skolan har de flesta barnen tillägnat sig ett ordförråd på mer än 10 000 ord. 

Den semantiska utvecklingen är indelad i tre faser varav barnen i den första lär sig en mängd 

substantiv (Lindö 2009:65–66; Strömqvist 2003:62–63). När barnet lärt sig cirka 100 ord 

avancerar hen till den andra fasen som består i att barnet börjar uppmärksamma verb. Den 

tredje fasen inträffar då barnet lärt sig cirka 400 ord och då börjar funktionsord som 

prepositioner och konjunktioner uppmärksammas. Eftersom dessa ord ofta är obetonade, 

vilket gör dem svåra att urskilja för barn, blir barnen ofta mer beroende av de språkliga 

sammanhang de presenteras i (Strömqvist 2003:62).  

Arnqvist (1993:45–51) poängterar att vuxna i barnens omgivning har stort ansvar för att 

barnens ordförråd utvecklas. Det gäller att de vuxna är närvarande och hjälper till genom att 

exempelvis ge förklaringar till de ord som används. Strömqvist (2003:67) framhåller även 

vikten av att stötta barn genom att utvidga deras satser i stil med: där bok – ja där är boken. 

2.4.1.3 Pragmatisk utveckling 

Den pragmatiska utvecklingen handlar om att barnen lär sig hur man talar och kommunicerar 

med andra människor (Arnqvist 1993:59–63). Inom pragmatiken är det inte bara talet som är 

en viktig del i utvecklingen utan även hur man använder rösten, gester och mimik i en dialog. 

Arnqvist beskriver tre viktiga punkter för att barnet ska kunna lära sig att kommunicera med 

andra: 
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1. Barnet lär sig de icke-lingvistiska kanalerna för att understödja de lingvistiska. 

2. Barnet måste vara kapabelt att sända meddelanden som är klara och tydliga. 

3. Barnet måste följa de regler som finns för konversation. 

(Arnqvist 1993:59) 

När barn börjar sätta ihop två ord i satser tar de ofta hjälp av återkopplingsord som mm och 

näe för att på så vis bli mer delaktiga i ett sorts dialogiskt samspel menar Strömqvist 

(2003:67). Det kan röra sig om att föräldern eller pedagogen pekar i en bok och säger där är 

nallen, varpå barnet svarat mm varefter den vuxne sedan bekräftar med ett instämmande mm. 

Barn utvecklar tidigt sin förmåga att kommunicera med sina föräldrar och vid tvåårsåldern 

brukar de vara kompetenta nog att inte bara delta i en dialog utan även vara med att utveckla 

den (Arnqvist 1993:59–63). Dock är barnen oftast begränsade till två turtagningar. Ekström 

(2002:10–20) påpekar också att det är viktigt att göra pauser i dialogen för att bjuda in barnet. 

Genom att turas om i samtalet förstår barnet regeln om att parterna i en dialog turas om att 

prata. Att ge barnet en möjlighet att få ordet genom att pausa och vänta är viktigt även med de 

lite äldre barnen. Det kan vara svårt för oss vuxna att lyssna till barnet utan att avbryta eller 

fylla i och tolka vad hen säger, vilket kan leda till att de ofta blir missförstådda eller 

föregripna. För barnet kan detta leda till att det känns meningslöst att försöka ta ordet, då det 

genast riskerar att bli av med det. Pratar vi sönder barnen frågar sig Ekström. Trots att den 

vuxne vill hjälpa barnet blir det ofta fel. 

Under förskoleåldern utvecklas barnets förmåga att ge tydliga och klara meddelanden och 

vid ungefär tre års ålder klarar barnet för första gången av att förklara vad hen menar om 

motparten inte förstår och ber om mer information (Arnqvist 1993:61). För att barnet ska 

kunna kommunicera krävs det inte bara språkliga kunskaper utan även en kognitiv förmåga att 

ha förståelse för den andra personens perspektiv. Att detta saknas hos yngre barn blir ofta 

tydligt om de talar i telefon och börjar förklara och visa med händerna. Barnets insikt i att 

felet inte ligger hos mottagarens brist på uppmärksamhet utan snarare på det egna sättet att 

berätta får hen inte förrän i fem- till sexårsåldern.  

En viktig sak att poängtera, enligt Arnqvist (1993:62), är att ansvaret för att barnens dialog 

förbättras ligger hos den vuxne, då det är genom utvecklande samtal som dialogen utvecklas. 

Ett sätt att bidra till att barnens kommunikativa förmåga förbättras är att samtala med barnen 

och stödja dem med den hjälp de behöver för att föra konversationen vidare. Men Ekström 

påpekar att även ”Barn är viktiga samtalspartner och språkgivare för varann” (2002:13) vilket 

kan kopplas samman med Vygotskijs (1999:328–334) tankar kring den närmaste 

utvecklingszonen. Barn kan, enligt Vygotskij, kategoriseras utifrån sin självständiga aktuella 
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utvecklingsnivå. Men barn kan även bedömas utifrån vad de klarar av att lösa i samarbete 

med andra, för att bestämma den så kallade närmsta utvecklingszonen. Säljö (2000:120) 

förklarar att utvecklingszonen är avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam utan stöd 

och vad hen kan åstadkomma under vuxnas ledning eller då de arbetar tillsammans med 

kamrater som är mer kunniga. Genom att barnet får utnyttja sin fulla potential i ett samarbete 

med andra individer kan barnet utvecklas ytterligare och klara svårare uppgifter än vid enskilt 

arbete (Vygotskij 1999:328–334). Den närmsta utvecklingszonen menar Vygotskij har större 

direkt betydelse för barnets intellektuella utveckling än barnets individuella aktuella 

utvecklingsnivå. 

2.4.2 Barns språkliga kompetens 
Barns språkliga utveckling ligger långt före vad de kan uttrycka med ord (Lindö 2009:72–73). 

Ordförrådet hos barn är uppdelad i två delar, en del som barnet kan använda aktivt och en del 

som barnet har en passiv förståelse av men som de inte själva använder. Detta gör att barnet 

kan förstå relativt avancerade beskrivningar trots att hen har långt kvar till att kunna uttrycka 

sig på ett sådant sätt. Lindö menar att barn under sina första år tillägnar sig den språkliga 

basen som består av uttal, grammatik och flytande tal. Sedan utvecklar barnet den språkliga 

utbyggnaden bestående av ordförråd, pragmatik och tillslut även skriftspråklig kompetens. 

Ekström (2002:15–16) menar att en viktig del i den språkliga kompetensen är att barn kan 

utbyta tankar och idéer med varandra och att de kan frigöra sig från det närvarande. Här spelar 

bl.a. leken en stor roll, att barnen klarar av att diskutera olika lekhandlingar innan börjar leka 

visar på en förmåga att distansera sig från den kontext de befinner sig i.  

Hit hör också att både förstå och ge instruktioner samt använda kvalitativa begrepp som adjektiv, rums-

, läges, och tidsbegrepp. Att kunna berätta om sina erfarenheter och känslor hör också till den språkliga 

kompetensen som hänger nära samman med förmågan att känna empati. (Ekström 2002:15) 

När barn använder sina kunskaper, färdigheter och tidigare erfarenheter i situationer där de 

blir språkligt aktiva utvecklas deras språkliga kompetens (Ekström 2002:15–16). För att barn 

ska få möjlighet att lyckas med detta måste vi pedagoger se till att det finns en sådan miljö att 

erbjuda barnen. Lindö menar att ”Barn utvecklar sin språkliga kompetens tillsammans med 

andra barn och intonande vuxna i lek och samspel där barnets erfarenheter och förmågor tas 

tillvara.” (2009:72). 

2.4.3 Språk och kommunikation 
Språk och kommunikation är tätt sammansvetsade, men Säljö (2010:82) slår fast att 

människans kommunikativa förmåga inte började med det talade språket. Olika tecken tyder 
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på att människor har haft sätt att kommunicera på redan innan de var anatomiskt utvecklade 

nog för att använda sig av det talade språket. 

Lpfö 98 betonar vikten av lek för stimulering av bl.a. den kommunikativa förmågan och 

det symboliska tänkandet. 

Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i 

förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 

kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. 

(Lpfö 98 2010:6) 

Alla vardagliga situationer på en förskola kan leda till samtal mellan barn och mellan 

pedagoger och barn, dessa tillfällen måste tas tillvara (Ekström 2002:13–14). Det räcker inte 

med dagliga språksamlingar, framförallt inte med barn som har annat modersmål än svenska. 

Barn talar – på lek eller på allvar – för att talandet är ett av de viktigaste medlen att etablera och 

upprätthålla relationer till andra människor, till omgivningen och verkligheten. Att tala genom att ställa 

frågor är lika viktigt som att tala för att ge svar, för att diskutera, undersöka, skratta. (Mæchel 1982:54) 

2.4.3.1 Språk och kommunikation är mer än bara talat språk 

Är det bara via det talade språket som det sker kommunikation? 

– Ett barn skall känna att det är tillåtet att använda språket på alla sätt – på allvar såväl som på lek – alla 

sätt är viktiga. 

– Och för att bygga sitt eget språk måste barnet mobilisera hela sin fantasi. Vi får aldrig hindra dem i 

den processen. (Mæchel 1982:54) 

I Lpfö 98 fastslås vikten av att låta barn få kommunicera och uttrycka sig på olika sätt. 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, 

rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i 

förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. (Lpfö 98 2010:7) 

Sångens betydelse för lärande och språkutveckling observeras av Ekström (2002:11–12) som 

påpekar att melodin kan hjälpa barn att inse vilka ord som hör ihop då de bättre kommer ihåg 

texten. Hon menar även att förskolan kan utnyttja barnens intresse för sång för att pedagogiskt 

stärka gruppen. Att höra den samlade kraft som finns i en gemensam sång som följs av 

rytmiskt klappande kan fungera som en stor upplevelse av delaktighet och gemenskap. Vidare 

poängterar Ekström att ”Tillgång till rörelse- och lekvisor, dans- och klapplekar betyder 

troligen mycket för barns språkutveckling” (Ekström 2002:12). 
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2.4.3.2  Yttre och inre samtal 

Vygotskij kommer till slutsatsen att utvecklingen av tänkandet och språket, till en början i 

människors liv, följer två separata linjer ända fram till en bestämd punkt (Vygotskij 

1999:147–150). Denna punkt inträffar ungefär vid två års ålder, då de bägge linjerna skär in i 

varandra och gör att språket blir intellektuellt och tänkandet blir språkligt. Vidare menar 

Vygotskij att språket och tänkandet är tätt sammanslutet och beroende av varandra. Han 

formulerar samspelet så här: ”utvecklandet av barnets tänkande är beroende av att det 

behärskar tänkandets sociala verktyg, dvs. språket” (Vygotskij 1999:165).  

Under barnets utveckling har det dels ett yttre språk som barnet använder för att 

kommunicera med andra samt ett egocentriskt språk där barnet tänker högt för sig själv 

(Vygotskij 1999:129–166). Sedan växer långsamt ett inre språk fram hos barnet, detta utgör 

barnets tänkande. ”De språkliga strukturer som barnet har tillägnat sig blir grundläggande 

strukturer för dess tänkande” (Vygotskij 1999:165). 

Språk uppkommer ursprungligen som ett medel för kommunikation mellan barnet och människorna 

runt det. Endast vid ett senare stadium, transformerat till ett inre språk, blir det till en inre psykisk 

funktion som ger de grundläggande medlen till barnets eget tänkande. (Vygotskij 1981:168) 

2.5 Motivation till språkutveckling 
När människor lär sig språk, lär de sig det inte bara för att det finns i deras omgivning utan 

språket måste vara angeläget menar Ladberg (2000:81). Därför är det viktigt hur och varför ett 

språk kommer in i ens liv. Har en person ett stort behov av att lära sig detta språk kommer hen 

anstränga sig mer och kämpa för att lära sig det. Framför allt är det känslan som är den 

viktigaste drivkraften, vi måste känna att det är känslomässigt betydelsefullt för att 

inlärningen ska bli effektiv. Detta understryker även Stensmo då han diskuterar människors 

motivation: ”Värdet av framgång beror på hur viktigt ett mål är för en person och dennes 

omvärld” (Stensmo 2008:120). 

Ofta kan det även röra sig om hur relevant språkinlärningen känns för det aktuella barnet. 

Ladberg (2000:82) beskriver ett exempel om en förskolepojke som har svenska som sitt 

andraspråk men som inte har lärt sig så mycket svenska än. Men när de på förskolan byggde 

upp en hinderbana fick han ett enormt intresse för den och hade snart lärt sig en massa uttryck 

som var kopplade till denna aktivitet som till exempel klättra, åla, krypa och hinder. Så här 

står det i Lpfö 98 angående miljön och vikten att knyta an till barns intresse: 

Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och 

det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya 

erfarenheter, kunskaper och färdigheter. (Lpfö 98 2010:09) 
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Även Ärlemalm-Hagsér ser på leken som en möjlighet att utveckla språket på ett 

meningsfullt sätt: 

Genom leken har barnen möjligheter att lära känna sin omvärld, träna sina färdigheter och sin 

kompetens. Språk, kommunikation, samspel, kognition, känslor, etik och rörelse uppträder då för barnet 

i en meningsfull helhet. (Ärlemalm-Hagsér 2008:113) 

3 Metod och material 
Syftet med arbetet är att undersöka hur förskollärarna använder sig av torget för att barnen i 

förskolan ska utvecklas språkligt. Här presenteras de metoder som används i undersökningen 

samt motiven till metoderna. Slutligen kommer genomförandet att presenteras samt vilket 

material som ligger till grund för resultatet. 

3.1 Metodval 
Utöver att undersöka om och hur fyra förskollärare medvetet använder den fysiska miljön på 

förskolan för att underlätta barnens språkutveckling så fanns ett syfte att arbetet ska leda till 

möjligheten att få en fördjupad förståelse av förskollärares medvetenhet och tankar kring hur 

de använder torget språkutvecklande. Därför var en kvalitativ studie med intervjuer ett 

välgrundat val av metod. I detta fall skulle en kvantitativ studie vara olämplig dels för att det 

finns en svårighet i att nå en djupare förståelse av de idéer som styr pedagogerna genom en 

kvantitativ studie, men dels för att antalet förskolor i kommunen, som passar in på 

målgruppen, var relativt begränsat.  

Samtliga intervjuer är uppbygga utifrån en strukturerad intervjuguide med fem frågor som 

är relativt öppna, varav en av frågorna har två möjliga uppföljningsfrågor. Fördelen med att 

arbeta med en strukturerad intervjuguide är att svaren kan bli mer exakta vilket underlättar 

jämförelser mellan olika pedagogers svar, samtidigt som det minskar risken att jag som 

intervjuare påverkar svaren då det i alla intervjuerna är samma frågor som ställs (Bjørndal 

2005:92). Hela frågeguiden kan ses i Bilaga 1 – Intervjuguide. Frågorna är formulerade för att 

få svar på frågeställningarna i arbetet. Fråga ett och två i Intervjuguiden syftar till att ge svar 

på om torget används som mötesplats och om det i så fall var tanken. Fråga tre ställs för att 

undersöka om informanten ser det som prioriterat att satsa på språkutveckling. I fråga fyra och 

fem sätts språkutvecklingen verkligen i fokus: Hur ser det ut idag och hur vill du att ni ska 

arbeta? 

För att jag som intervjuare skulle kunna följa med i intervjun valde jag att spela in allt ljud 

för att senare åter kunna lyssna på intervjun i sin helhet. Detta gör att informationen blir mer 

fullständig och noggrann samtidigt som intervjuaren blir mer närvarande i samtalet då denne 
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inte behöver stanna upp och anteckna hela tiden (Bjørndal 2007:98). Genom att spela in 

intervjuerna och sedan transkribera dem ord för ord fick jag möjlighet att ordagrant kunna 

citera informanterna. 

Intervjuerna kompletteras med icke-deltagande observationer som genomfördes för att 

undersöka om teori och praktik överensstämde. I de fall en observatör är delaktig i situationen 

som observeras finns det alltid en risk att dess delaktighet påverkar situationen (Bjørndal 

2007:44). Stukát menar att observationer är bra att använda just för att ”man vill ta reda på 

vad människor faktiskt gör, inte bara vad de säger att de gör. Det kan vara stor skillnad” 

(Stukát 2011:55). Vid samtliga observationer låg fokus på att observera barnens 

språkutveckling och då främst hur de kommunicerade med andra i sin omgivning. Kan de 

koncentrera sig? Verkar de vara engagerade? Genom att kombinera två olika metoder stärks 

arbetets validitet (Bjørndal 2007:115). För att fastställa vilka tankar som låg till grund för den 

fysiska planritningen kontaktades projektledarna för utbyggnaden av de två utvalda 

förskolorna.  

3.2  Urval 
De två förskolorna som har valts ut för observationer fanns i en mellanstor kommun i 

Mellansverige och var relativt nystartade. De hade varit aktiva i ett till två år. Det var stora 

förskolor och vardera hade plats för cirka 160 barn fördelat på fyra hemvister och varje 

hemvist hade cirka sex pedagoger. Det som gjorde dessa två förskolor intressanta att 

undersöka var att de hade exakt samma fysiska miljö att utgå ifrån, då de var byggda utifrån i 

stort sett samma ritningar. För att undersöka hur verksamheterna arbetar med språkutveckling 

i dessa stora rum begränsades undersökningen till att omfatta förskollärare som arbetade på 

hemvister riktade till tre- till femåringar. För att minska risken att mina personliga kontakter 

med pedagogerna skulle styra mina val av informanter lades ansvaret av direkt urval på 

förskolecheferna på de utvalda förskolorna. Cheferna fick information om att det skulle vara 

en pedagog med förskollärarutbildning eller utbildning ”för lärare mot tidigare år” samt att de 

skulle arbeta på en hemvist för barn i åldern tre till fem år. Dessa pedagoger skulle dessutom 

arbeta på vardera sidan av huset.  

 Vad gäller urvalsprocessen av projektledarna var endast en av de två ansvariga tillgänglig 

för att svara på frågor. 

3.3  Etiska ställningstaganden 
Denna studie utgår från de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) fastslagit. 

Det innebär bl.a. att all information från intervjuer och observationer behandlas konfidentiellt 
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på så sätt att informationen har anonymiserats så den inte går att spåra tillbaka till de berörda 

parterna. Inga namn, hänvisningar till kön, etnicitet, ålder eller annan information som kan 

leda till identifikation förekommer i resultatet. All personal blev informerad om syftet med 

studien genom ett informationsbrev som skickades ut till samtlig personal på de berörda 

förskolorna via förskolecheferna. Innan intervjuerna startades gav jag muntligt ut den 

information som fanns i informationsbrevet till den berörda informanten. Detta för att försäkra 

att informanterna kände till syftet samt vad det innebär att bli intervjuad.  

Till alla föräldrar och vårdnadshavare på förskolorna sattes ett informationsbrev upp 

synligt så att alla blev informerade om den studie som genomfördes. Då det var en studie som 

byggde på observationer av den pedagogiska situationen, snarare än de individuella barnen, 

efterfrågades endast ett passivt stöd från föräldrarna. Det innebär att föräldrarna fick kontakta 

mig om de inte ville att deras barn skulle delta i studien. Båda informationsbreven går att 

finna bland bilagorna. Vid de fall barngruppernas situation observerades togs hänsyn till 

barnens frihet att själva få säga nej om de inte ville ha mig närvarande som observatör av 

deras lek. 

3.4  Genomförande 
Inför samtliga intervjuer med förskollärarna hade jag tillsammans med informanterna i fråga 

bestämt tid och datum i förväg. Anledningen till det var att informanten verkligen skulle ha 

avsatt tid till intervjun och därför skulle kunna svara på frågorna i lugn och ro utan att vara 

stressad för att hinna tillbaka till arbetet. Det är oerhört viktigt att i en intervjusituation skapa 

ett gott intervjuklimat där informanten inte upplever stress eller andra störande moment 

(Bjørndal 2005:93–94).  

Intervjuerna genomfördes i ett lagom stort rum som var avskärmat utan störningar från 

omgivningen. Jag upplevde att alla informanter kände sig avslappnade och fokuserade på 

intervjun. Längden på intervjuerna varierade mellan 15 och 25 minuter och avslutades alltid 

med att informanten fick möjlighet att tänka efter om det var något hen ville tillägga. Innan 

intervjun hade informanterna endast fått del av den information som presenterades i Bilaga 2 

– Informationsbrev. Själva frågorna fick de veta först när jag ställde dem i intervjun. Detta var 

på grund av att jag var intresserad av de enskilda förskollärarnas tankar och medvetenhet 

kring dessa frågor. Om de skulle få ut frågorna i förväg bedömde jag att det fanns en risk att 

de skulle kunna påverkas av kollegorna. 

Frågorna till projektledaren skickades skriftligt via e-post då målet med den informationen 

var att fastställa vilka tankar som låg till grund för skapandet av den gemensamma 

mötesplatsen torget. När jag kontaktade den nuvarande projektledaren för nystartade förskolor 
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påpekade hen att det var någon annan som var ansvarig för projektet då det startade men att 

frågorna blivit vidarebefordrade till rätt person. Från denna informant fick jag svar som 

förklarade bakgrunden bakom de miljöer som nu blivit standard i kommunens nystartade 

förskolor. 

Vid samtliga observationstillfällen genomfördes observationen med hjälp av papper och 

penna för att anteckna samt en klocka för att hålla koll på tidsförloppet. Under en av 

observationerna av dramaövningarna gjorde jag en särskild notering för att räkna hur många 

pedagoger som passerade genom torget under aktiviteten. Som observatör hade jag en strikt 

observerande roll där jag placerat mig i rummet så att jag inte skulle vara i vägen eller för 

iögonfallande.  

3.5 Material 
Fyra personliga intervjuer är genomförda med förskollärare eller lärare mot tidigare år som 

arbetar på en hemvist riktad mot åldrarna tre till fem år. En av de två ansvariga projektledarna 

kring uppbyggnaden av dessa förskolor svarade på frågor via e-post. Dessa genomförda 

intervjuer kommer att analyseras tillsammans med fyra observationer. Observationerna är 

genomförda dels under planerade aktiviteter på torget såsom dans, sång och drama, men även 

under ett pass med fri lek. Detta material redovisas i kapitlet Resultat. 

3.6 Analysmetod 
Alla intervjuer och observationer har transkriberats för att kunna läsas igen upprepade gånger. 

För att samla ihop alla analystrådar användes en tankekarta
1
 till varje intervjufråga, där alla 

olika svar som framkom placerades ut för att underlätta möjligheten att se samband och 

likheter. Till dessa tankekartor knöts även observationerna som genomfördes för att antingen 

styrka det som informanterna lyft fram i intervjuerna eller visa på skillnader. På detta sätt blev 

de röda trådarna mer tydliga och det underlättade analysarbetet då även den teoretiska 

bakgrunden kunde sammanställas i tankekartan för att på så sätt kopplas samman med 

resultatet och analyseras. 

4 Resultat 
Genom alla intervjuer och observationer som genomförts till denna studie har ett resultat 

framställts. Detta presenteras i förkortade drag i detta kapitel. Syftet med intervjuerna var att 

ge en inblick i hur förskollärarna på de utvalda förskolorna medvetet tänker kring 

användandet av torget för språklig utveckling. På grund av att fokus inte låg på att spegla 

                                                 
1
 Från engelskans Mindmap, ett arbetssätt som bygger på att man utgår från ett ord, eller som i det här fallet en fråga, för 

att sedan dra ut trådar åt olika håll med tankar som anknyts till frågan. Det är ett sätt att tydliggöra sitt eget tänkande. 
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exakt vad en viss pedagog ansåg utan snarare se vilka olika tankemönster som existerade på 

förskolorna, så framställs resultatet utan att specificera exakt vilken pedagog som har sagt 

vad. Detta för att tydligare kunna visa på de olika tankar som fanns kring frågorna utan att 

som läsare behöva låsa sig vid vem som säger vad. 

4.1 Intervjuresultat 
Här kommer en sammanställning av de svar som framkommit i de fyra genomförda 

intervjuerna med förskollärarna samt de grundläggande tankarna som framkommer utifrån 

svaren från projektledaren. 

4.1.1 Varifrån kommer tanken med torget? 

Projektledarna använde sig av så kallade referensgrupper med bl.a. unga förskollärare, 

fackliga företrädare och föräldrar inför utformningen av vad de valt att kalla ”Framtidens 

förskolor”, förklarar projektledaren. För att få inspiration till utformningen av förskolans 

miljö genomförde projektledarna tillsammans med referensgrupperna olika studiebesök. Vad 

gäller beslutet av att ha ett gemensamt torg förklarar projektledaren att inspirationen kommer 

från Reggio Emilia förskolor, vilka ofta har ett sådant torg i sin verksamhet. 

4.1.2 Vad är tanken med torget? 

Så här beskriver projektledaren tanken med torget: 

Vi ville skapa en förskola där många möten mellan barn, föräldrar och pedagoger var möjliga. Vår 

erfarenhet från våra mer "traditionella förskolor" med avdelningar var att de begränsade samarbetet 

både för pedagogerna och för barnen.  

En informant beskriver tanken med torget som att det ska ge en ”försmak” till vad de 

angränsande utrymmena har att erbjuda. Dessa utrymmen är den gemensamma ateljén, 

vattenexperimentrummet och pedagogiska köket. För en tydligare överblick se bilaga 3. Det 

skulle vara små mötesplatser där barnen ska få prova på det som är möjligt att fördjupa sig i 

inne i de olika rummen. Vidare hade pedagogerna på förskolan diskuterat vad de skulle göra 

”med alla ytor för att det inte ska bli en massa spring bara, för det är ju det som lockar”. De 

hade en tanke att bygga upp ett samhälle på torget där deras lekhus skulle spela en central roll. 

Drama
2
 skulle dock vara det centrala på torget. Just ordet drama är det som samtliga 

informanter nämner vid frågan om vad som var tanken med torget. ”Torget används nästan 

uteslutande till drama i dagsläget” och ”den uppbyggda scenen är fantastisk” var två av 

                                                 
2 Med drama menas i detta sammanhang, tillfällen då barnen får pröva på teater och skådespel. Detta gäller genomgående 

i hela arbetet. 
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kommentarerna från informanterna. Två informanter delar uppfattning om att torget ska vara 

det som hemvisterna inte är. Så här beskriver en av dem torget: 

Det ska vara ett ställe där man möts, där man dels kan använda sin fysiska rörlighet eftersom det är en 

så stor yta. /…/ Ja man ska få rum med de här uttrycken som vi inte får rum med, eller lyckas med, på 

traditionella hemvister eller avdelningar, typ drama, dans och rörelse.  

4.1.3 Fungerar torget som en mötesplats? 

Så här såg projektledarens tankar kring möten och mötesplatser ut: 

Eftersom vi var övertygade om att möten och samarbete leder till inspiration och utveckling för barnen, 

pedagogerna och hela verksamheten så ville vi skapa en förskola med många gemensamma utrymmen 

t.ex. torget /…/  

På frågan om torget fungerar som en mötesplats svarar en av informanterna: ”Nej! Inte ens 

nästan”. När följdfrågan kommer, om vad det är som hindrar pedagogerna, svarar hen att 

torget blivit lite av ett problem för att det används för lite och därför blir pedagogerna 

stressade över att det inte används. Detta leder till att många pedagoger skyndar sig ut på 

torget och gör saker som inte är genomtänkta och som kanske egentligen hör mer hemma inne 

på hemvisten. En annan informant uttrycker att de har misslyckats med att skapa små 

mötesplatser på torget. Hen menar att de brister i kommunikationen och har helt enkelt inte 

tillräckligt med tid för att tala sig samman. Det enda tillfället som möte sker på torget är då de 

har morgondans på morgonen, menar informanten, då möts hela huset. På den andra förskolan 

beskrivs läget på följande vis: 

Men de enda gångerna vi egentligen träffas över sidorna är ju när vi öppnar och när vi stänger. Då möts 

ju barnen självklart i andra konstellationer, men inte i så stor utsträckning som jag nog hade tänkt från 

början. Jag hade nog tänkt att man skulle mötas mer i tvärgrupper. 

Den andra förskolan har inte torget som öppnings- och stängningsplats men en informant 

påpekar att möten kan ske på torget sena eftermiddagar då de inte har så många barn kvar. En 

informant beskriver att de under en period försökte arrangera tvärgrupper mellan två 

hemvister. Det var fyra barngrupper som roterade mellan rummen varje vecka. Tanken var att 

de skulle sprida ut sig i de fyra gemensamma rummen: Torget, pedagogiska köket, ateljén och 

vattenexperimentrummet. Pedagogerna arbetade i par och ledde aktiviteter i sina tilldelade 

rum. Informanten, som hade ansvaret för Torget, analyserar vad som gjorde det svårt att leda 

verksamheten på torget utifrån denna idé:  

Jag tror att andra gången kunde de inte fånga barnen på samma sätt i de andra rummen så då kom de ju 

ut under leken. Det är väl torgets, en av torgets nackdelar, att det är ett genomgångsrum. 
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De gick på för stort med stora tvärgrupper på torget där pedagogerna ansåg att det var lyckat 

och alla möttes, förklarar en informant. När barnen sedan tillfrågades visade det sig att de 

flesta tyckte att det hade varit jobbigt och konstigt att det var en massa andra barn där och att 

de inte ville göra det igen. Satsningen måste börja i en mindre skala för att skapa en trygghet 

och ett intresse för sådana aktiviteter, menar informanten.  

En annan informant menar att de blir bättre och bättre på att använda torget som en 

mötesplats och det beror främst på att det finns dramagrupper på torget två dagar i veckan. 

Det är aktiviteter som oftast är väldigt styrda av pedagogerna och de är just nu koncentrerade i 

mindre grupper och endast inom den egna hemvisten påpekar hen. För att det ska bli ett 

givande möte krävs det att det är en vuxenledd aktivitet eller i alla fall att det är med aktiva 

pedagoger i leken. Vidare menar hen att de har fel syn på hur de ska organisera sig på torget. 

Pedagogerna borde vara aktiva och t.ex. ta fram rockringarna och göra något aktivt där de alla 

är aktiva och närvarande pedagoger. För då kan de sluka hela barngruppen och på så vis locka 

in barnen i aktiviteten.  

4.1.4 Hur skulle ni vilja att torget skulle användas? 

Av de fyra informanterna är det tre som uttrycker att de ville använda ytorna till stora 

gemensamma aktiviteter som drama, dans, rörelse och stora grupplekar. Två av dessa 

informanter påpekar dock att det inte skulle bli någon sorts gympasal eller traditionell lekhall. 

De förespråkar en föränderlig miljö och att få bort genomgången i torget då den stör 

aktiviteterna där. 

Vi ska inte använda torget för att vi måste använda ytan för att vi är så många barn så att några måste 

vara där. Utan det ska ju bidra med någonting annat. Jag tycker att vi ska ha mer kroppsliga uttryck, 

mer dans, mer drama, mer rollekar, mer motoriska grejer. Men mer avskalat. Jag tror att torget som det 

är nu så blir det en traditionell lekhall. Om jag skulle få bestämma så skulle det bli svarta draperier på 

alla väggar och punktbelysa mitten /…/ försöka skapa något tillsammans i gruppen /…/ Torget är 

väldigt spretigt och det är svårt att mötas när det är så spretigt. 

En informant hade ett annat perspektiv som istället lade fokus på att bygga upp en sorts 

stadsmiljö med små mötesplatser på torget där barnen skulle kunna samspela i dialog. Genom 

att utnyttja rum-i-rummet-principen menar hen att de kan avgränsa torget och därmed göra 

mindre avskärmade stationer i rummet. Hen menade att: 

Våra lokaler är ganska små inne på hemvisterna och vi är många barn. Så vi skulle kunna använda 

torget som extra eller vad man ska säga. Man gör plats för dem som är kvar på hemvisten och så går 

man ut och ändå får något meningsfullt här ute. 
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4.1.5 Hur använder ni torget för att barnen ska utvecklas rent 

språkligt? 

Detta var en av informanternas svar på frågan om hur de använder torget för att barnen ska 

utvecklas rent språkligt: 

Nu är det ju tyvärr inte så mycket språklig utveckling /…/ Nu kör vi ju mer Miniröris
3
, det är mer att 

röra på sig och vi går ut och mer har gymnastik liksom.  

Den andra informanten på samma förskola svarade att det var genom drama och musik som 

de arbetade språkutvecklande just nu. När barnen har provat på att dramatisera i mindre och 

pedagogstyrda grupper vågar de sedan testa att dramatisera mer och mer själva. Genom 

dramat lär de sig att kommunicera, ta till sig berättelsen samt att våga ta för sig mer. När 

barnen klär sig i en roll vågar de göra mer än de kanske vågar annars. Ett tystlåtet barn kan 

plötsligt tala inför andra barn. Informanten menar att även musik kan ha sådana egenskaper. 

Det kan vara lättare för barn att delta genom att sjunga med i en sång än att svara på en fråga. 

Dessutom hjälper musiken barnen att höra ljudmelodier. Samma informant funderar kring att 

man skulle kunna ha någon form av läshörna där barnen skulle kunna höra sagor men påpekar 

då att: 

Jag tror ändå att det är i mötet barn/barn och vuxna/barn som man kan driva en språkutveckling /…/ 

Det är ju inte bara tio till kvart över tio då vi har sångsamling som det sker en språkutveckling.  

En annan informant har en annorlunda erfarenhet av sångens betydelse för språkutveckling. 

Hen förklarar att sångstunden vid detta tillfälle hade hållits av en pedagog som inte kunde 

sångerna, som inte hade varit med och valt ut dem och som saknade det driv som krävs i dessa 

situationer. Hen menar att det hade varit bättre att hoppa över samlingen vid ett sådant tillfälle 

då den drivande kraften saknas. Så här uttalar hen sig lite småskrattande: 

Sångsamlingarna är ju rent förkastliga, det är ju det allra värsta jag varit med om, den som jag var på 

senast. Det är ju inte särskilt bra användning av torget ur en språklig vinkel. 

Genom att pedagoger är närvarande i leken kan de stödja och hjälpa barnen att samtala och 

utvecklas tillsammans, menar en av informanterna. Vidare menar hen att dessa pedagoger då 

kan hjälpa till och sätta ord på saker samt aktivt och deltagande stödja de barn som har svårt 

för att ta sig in i leken.   

                                                 
3 Miniröris är ett träningsprogram för barn, framtaget av Friskis & Svettis. Materialet består av en skiva med sånger samt 

en affisch med förklarande bilder till de olika rörelserna. 
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Men det är alldeles för få som tar den chansen /…/ Det är nästan det enda tillfället som vi pedagoger 

möts också, så det blir ofta lite så härlig kafferepstund för oss pedagoger. Äntligen får man träffa nån 

som man inte har fått prata med på länge /…/ Så det blir lätt ett uppehållsrum för oss vuxna också och 

barnen roar sig ju också, så…  

Denna informant förklarar att hen skapat ett bildspel på en dvd-skiva där det spelas sånger 

samtidigt som en bild visas som har en koppling till sången. Tanken med skivan var att barnen 

skulle kunna koppla bilden de ser på projektorbilden till det de hör, men skivan hjälper även 

till för att samlas, öppnar möjligheten för att samtala och diskutera kring vad det är de ser och 

hör. Även en annan informant lyfter användandet av projektorn som ett hjälpmedel att binda 

samman gruppen. Med hjälp av projektorn kan barnen få höra sagan, se sagan och sedan gå 

vidare och dramatisera samt samtala kring sagan. Detta ger utmärkta tillfällen till 

samspelsmöten. Förskolans dokumentation ger möjlighet för pedagogen att samtala med 

barnen menar en av informanterna. Vid dokumentationen sker en spontan och givande dialog 

både mellan barn och pedagog men även mellan barn och barn. 

Men sen kan man ju göra mycket mer, man skulle ju kunna sätta upp alla alfabet på olika språk till 

exempel, de språk som vi har på förskolan. Men det är ju sånt som finns inne på hemvisterna, där finns 

ju alfabeten, bokstäverna och spelen, de språkutvecklande spelen. 

4.1.6 Hur skulle du vilja använda torget för att barnen ska utvecklas 

språkligt? 

Svaren från informanterna på frågan: ” Hur skulle du vilja använda torget för att barnen ska 

utvecklas språkligt?”, domineras av de estetiska uttrycksformerna dans, drama och sång. Tre 

av fyra nämnde dans som något de skulle vilja använda sig av på torget för att stödja barnens 

språkutveckling. Vår morgondans vi har varje morgon är språkutvecklande, där får alla vara 

med och delta efter lust och förmåga menade en av informanterna. En annan informant 

förklarade att:  

Min dröm är att jag vill jobba med skapande dans, där man jobbar med språk. Alltså man dansar verb, 

man dansar adjektiv, man dansar substantiv. /…/ Beskrivande ord liksom… Att dansa allt möjligt som 

man rör sig eller att man går rakt eller går snett. Under, över… Såna saker vill jag göra.  
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Motorik och rörelse var det tre av fyra informanter som nämnde på något sätt. En av 

informanterna lyfte att språkutveckling går väldigt bra att kombinera med motoriska lekar. 

Genom en utbildning i utomhuspedagogik hade informanten lärt sig mängder av rörliga lekar 

som var kombinerade med andra ämnen som bl.a. språkutveckling. En annan informant menar 

att:  

Språklekar finns det ju massor av, stora lekar som man kan göra som tar lite plats men som även 

stimulerar språket istället för att man sitter och gör lite mungymnastik. Om du förstår skillnaden. 

En annan informant tar upp Miniröris som ett sätt att träna språkutveckling: 

Sen kan man ju använda sig av typ Miniröris, och det är ju också språkutvecklande. När man tänker 

efter så är det ju så mycket som är språkutvecklande, för det finns ju en språkutveckling hela tiden i 

möten mellan människor. Bland både barn och vuxna. 

Två av informanterna lyfter användandet av drama som något positivt och utvecklande. 

Genom att använda drama får de barn som inte riktigt vågar ta plats och stå i centrum en 

möjlighet att träna på detta, menar en av informanterna. Torget och scenen erbjuder barnen en 

mer avskalad miljö som förhindrar att dessa barn smälter in i omgivningen och blir osynliga. 

Hen menar att om de får ordning på avskärmandet av torget och löser problemet med 

genomfartsdelen får de en miljö som är mindre distraherande än hemvisten. ”Drama är ju 

nästan bara språk, eller väldigt mycket språk. Mycket avläsning… Det skulle jag vilja göra 

mer av”. 

Den informant som inte utgick från de estetiska uttrycksformerna i sina tankar kring 

frågan, menar på att det kanske skulle vara en bra idé med en språkverkstad i lekstugan på 

torget där barnen kan få arbeta med siffror och bokstäver. Hen menar att genom att få till en 

lösning med rum-i-rummet, får pedagogerna en avgränsning som skapar möjlighet för barnen 

att fokusera. Dessa små vrår kan sedan fungera som små mötesplatser där barnen kan skapa 

dialog med varandra, anser hen.  

Vad gäller barnens egen spontana lek på torget är det flera av informanterna som uttrycker 

ett problem då torget inte är optimalt utformat för lek eftersom det inbjuder till många andra 

aktiviteter.  

/…/ men det inbjuder ju till det här att springa runt och gärna låta högt och så, då känns det så om det är 

det som det bara inbjuder till. Att de inte kommer igång med någonting tillsammans, då är det 

någonting som fattas. Jag tror inte att de behöver att jag som är med och styr och gör något organiserat 

på det sättet utan det måste vara något som väcker lusten hos dem utan att jag egentligen är närvarande. 
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Att torget inbjuder till att springa är något som framkommer i samtliga intervjuer. Såhär 

uttrycker en informant sig: 

Jag tycker att det borde finnas en pedagoginitierad aktivitet för dem som vill, sen kommer det alltid 

finnas de som vill göra någonting annat /…/ Men det måste alltid finnas något pedagoginspirerat eller 

initierat för de som kommer in och bara ”en tom yta jag har inte en aning om vad jag ska göra… Jaja, 

jag kutar några varv och boxar ner lite grejer”. För torget är ett svårt utrymme för de som inte har de 

ramarna och gränserna.  

4.2 Sammanställning av observationerna 
Här följer en sammanställning av de observationer som genomförts i studien. De två 

dramapassen har slagits samman under en rubrik. 

4.2.1 Dans på torget 

När det är dags att börja den dagliga morgondansen på förskolan är det en pedagog som 

tillsammans med en mindre grupp barn går in till vardera sidan av huset och ropar ut ramsan: 

”Alla barnen är ni klara?” och får då till svar från barnen på hemvisterna ”Jajamensan fattas 

bara!” Det tar två minuter för pedagogen att meddela alla på förskolan och sätta igång 

musiken som de ska dansa till. När musiken startar har ca 60 barn kommit till torget och två 

tredjedelar är med och dansar. De som inte är med och dansar tittar på. Flera pedagoger 

anländer till torget tillsammans med barnen och följer även de med i de steg som den ledande 

pedagogen i mitten av torget visar upp. När sången tar slut är det flera barn som ropar ”Igen!” 

vilket pedagogen tar vara på och sätter genast igång musiken igen. Precis bredvid scenen 

ligger en tjock gymnastikmadrass där några pojkar i tre- till fyraårsåldern hoppar och kastar 

sig runt i takt till musik. De har ingen uppmärksamhet alls på vad övriga gruppen gör för 

rörelser. Vissa barn har valt att placera sig i utkanten av torget men följer ändå med försiktigt 

i rörelserna som demonstreras. 

Det tar sju minuter från att pedagogen gick för att informera första sidan av huset tills sista 

dansen är slut och pedagogen avslutar med kommentaren ”Bra jobbat allihop!” och barnen 

applåderar. Efter det springer barnen direkt in till sina hemvister utan att pedagogerna behöver 

säga till dem och efter en minut är torget tomt på barn.  
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4.2.2 Sång på torget 

Varje fredag anordnas en sångstund med hela huset på förskolan. Vanligtvis är det en pedagog 

som med hjälp av sin gitarr leder stunden men vid detta tillfälle är denna pedagog 

frånvarande. Innan sångstunden är en hemvist ute på torget och leker med sina barn. Leksaker 

och kuddar finns utspridda över hela torget som resultat av deras lek. Projektorn står och lyser 

en bild som berättar att bildspelet är slut. Klockan nio samlar de ihop sina barn kring mattan i 

mitten av torget framför projektorn. Än har det inte kommit ut någon annan hemvist, frånsett 

några enskilda barn. Därför väljer en av pedagogerna att starta bildspelet för att som hen säger 

”kunna samla barnen och få dem att sätta sig”. Det verkar fungera för när bildspelet startar 

sätter sig barnen ned.  

Efter ett par minuter har tre av fyra hemvister anlänt. Nu börjar personalen dela ut 

sångpapper till varandra, där de snabbt konstaterar att de inte kan alla sånger. De börjar nu 

diskutera hur de ska lägga upp det. Bland de små barnen som varit där längst är det några som 

gråter. Två av de äldre småbarnen är fullt upptagna med att klättra runt i bygghörnan bredvid 

mattan. Klockan 9.07 bestämmer sig personalen för att de måste börja och en pedagog reser 

sig upp och stänger av bildspelet och datorn. Projektorn lämnas på och lyser blått på väggen. 

Samtidigt kommer städpersonalen med sin vagn som ska korsa torget, det är lite trångt och 

vissa måste flytta på sig lite för att vagnen ska kunna komma fram. Efter nio minuter börjar de 

sjunga första sången. De ca 50 barnen som är närvarande sitter och lyssnar men få sjunger. 

Det är nu sex pedagoger närvarande.  

De flesta barnen svarar med glada röster när pedagogerna pratar mellan sångerna. Mellan 

sångerna diskuterar även pedagogerna sinsemellan vilka sångerna är och hur melodierna låter. 

När det blir en rörelsesång aktiveras de äldre barnen som nu följer med i rörelserna men de 

sjunger fortfarande inte. Nästa sång är en ramsa där pedagogen säger först och barnen 

upprepar samtidigt som de slår takten på knäna. Nu får de respons och både stora och små 

”sjunger” med. Eftersom flera av de yngre barnen nu har börjat leka på golvet bestämmer sig 

pedagogerna för att avsluta med en rörelsesång. Detta för att ”de behöver röra sig lite”. Det 

blir Huvud axlar knä och tå. Barnen är nu aktiverade och sjunger och gör rörelserna. 

Efter 20 minuter är sångstunden över och alla barnen samlas ihop och leds in på respektive 

hemvist. Några av barnen smiter in i personalkorridoren medan vissa dröjer sig kvar i 

kuddhörnan och börjar leka. En pedagog får gå och hämta barnen. Torget är tomt på personal 

och barn klockan 9.22. Däremot ligger det kuddar och leksaker utspridda över hela torget 

precis som det gjorde när alla barnen kom och satte sig till sångstunden. 
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4.2.3 Drama på torget 

Dagens dramagrupp som består av tre- och fyraåringar startar med att pedagogen går igenom 

vad de gjorde förra gången. Barnen fyller i med allt vad de kommer ihåg. De kommer ihåg att 

de hade spelat teater och att det var den om Max och kakan. Ett barn berättar stolt att det var 

hen som spelat Max första gången. 

Under samlingen hörs mycket ljud ifrån hemvisten där de andra barnen håller på att klä på 

sig för att gå ut. Ett barn står i dörren och ropar högt till ett barn i samlingen som inte 

reagerar. Då går hen ut på torget och fram till scenen för att förklara att hen ska gå ut till 

skogen. Dörren till hemvisten står hela tiden öppen. Under samlingen går det flera barn 

genom torget från den ena hemvisten till den andra fullt påklädda för att de ska gå ut på andra 

sidan. Ett av barnen i samlingen säger till pedagogen ”Jag vill vara mamma!” och får svaret 

”Vill du vara mamma, vad roligt! Du kan få vara mamma sen”. 

Under tiden fortsätter samlingen där pedagogen går igenom boken som ligger till grund för 

dagens, och förra träffens, drama: Max kaka. Pedagogen frågar hela tiden barnen vad som 

händer i berättelsen medan de bläddrar i boken. Barnen fyller glatt i och förklarar handlingen 

allt eftersom. 

Pedagogen – Titta när Max tar kakan då blir hunden lite arg och morrar. 

Pedagogen – Men hunden tar kakan. Vad blir Max då? 

Barnen – Han blir arg! 

Pedagogen – Blir han? Men titta han gråter. 

Ett barn – Han blir ledsen. 

Pedagogen - Ja han blir ju ledsen då 

Efter genomgången samlas de på gradängen
4
 och de börjar diskutera de olika rollerna. 

Pedagogerna förklarar att alla kommer att hinna spela en roll för de har gott om tid idag. Ett 

barn som spelat hunden förra gången blir ledsen och arg när hen inte får vara hunden den här 

gången också utan istället får sitta i publiken under första föreställningen. Tre barn blir 

tilldelade rollerna: Max, Hunden och Mamman. 

I föreställningen är det inte många repliker men barnen uttrycker sig med sitt kroppsspråk. 

Upp på scenen kommer en lite osäker Max som tar sin kaka ur burken samtidigt som en ivrig 

hund kommer inrusande och skäller på Max. Max försöker att lyfta upp sin kaka i luften för 

att inte hunden ska nå den. Då kommer det in en bestämd fyraåring i rollen som mamman och 

säger till hunden: ”Fy Hunden det är Max kaka!”. 

                                                 
4
 Gradänger är som en läktare där barn och vuxna kan sitta, det ser ut som breda trappsteg i två nivåer. 
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När det är dags för nästa föreställning fylls det snabbt på med nya deltagare i rollerna som 

Max och hunden men rollen som Mamma är det ingen som tar. Pedagogen frågar två pojkar 

som sitter i publiken och inte varit delaktiga än om det är någon av dem som vill spela 

mamman. Då säger fyraåringen som spelat mamman innan: ”Man kan vara pappa också!” och 

tittar på pojkarna. Pedagogen frågar då om någon av dem vill spela pappa. Då ingen av 

pojkarna reagerar säger samma fyraåring: ”Jag kan vara pappa då!” och går bort till de andra 

som fått roller. När den andra föreställningen är slut och det är dags för att välja roller igen 

går fyraåringen fram till de två pojkarna och frågar dem, med sitt ansikte precis framför deras, 

om de vill spela Max? Eller kanske hunden? Ingen av pojkarna svarar. Men alla de andra 

barnen har gått bort dit där de sitter innan de ska gå upp på scenen. Pedagogen kommenterar 

att de är väldigt många och frågar vilka de ska vara och får svaret av vart och ett av barnen, de 

är: Max, Hunden, Mamman, Pappan, Bäbis och Mormor. 

Under ett annat dramapass medverkar en treåring som inte kan svenska. Det visar sig att 

hen är den som är mest engagerad och aktiv i gruppen. Treåringen klarar att uttrycka sin roll 

med hjälp av den lilla svenska hen kan samt med sitt kroppsspråk och sina gester både när hen 

spelar rollen som mamma och som pappa.  

Under de 20 minuter som observationen pågår i denna grupp passerar det personal genom 

torget på något sätt vid 24 tillfällen, vissa av personalen syns medan vissa bara hörs genom att 

de antingen pratar eller smäller i dörrar. 

4.2.4 Fri lek på torget 

Det är 25 barn som direkt sprider ut sig på hela torget och alla är relativt snabbt igång i någon 

form av lek tillsammans med varandra. Projektorn på torget är igång och det är ett bildspel 

med sånger till som spelas på svag volym. Inget barn verkar observera detta då de är inne i 

sina respektive lekar. Barnen har valt att placera ut sig på fem ställen i rummet: kuddhörnet, 

mattan, tunnlarna, scenen/båten och aktivitetstavlan (se bilaga 3 för bättre överblick). 

I leken på den runda mattan har barnen hittat mjuka plattor med siffror på som de har 

spridit ut över hela mattan. Dessa vänds upp och ner samtidigt som de flyttas runt i något som 

påminner om spelet memory. Barnen håller sig hela tiden ovanpå mattan. Gruppen består av 

de äldsta barnen med fyra femåringar och en fyraåring. Helt plötsligt har tolv barn spontant 

bildat en kö mellan båten och scenen, pedagogen frågar nyfiket vad de gör för något och får 

svaret att de gör en hinderbana. De barnen som är först i ledet bygger ut banan framåt medan 

övriga i ledet tålmodigt står stilla och väntar på att få ta nästa steg. Barnen som har befunnit 

sig i bygghörnan har varit isolerade från de övriga lekarna sen de kom ut på torget. Det är tre 
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femåringar och två fyraåringar samt en treåring som har satt igång ett stort kojbygge. Nu 

kommer det även ut fem nya treåringar till torget varav två av dem gråter. De två gråtande 

barnen får sitta hos pedagogen tills de lugnat ner sig. Men de tre treåringarna som inte grät då 

de kom in på torget kommer inte in i leken utan står och iakttar från sidan. En av dem står mitt 

på torget ensam och ser sig omkring. 

5 Analys 
Presentationen av analysen kommer att ske utifrån tre perspektiv som framkommer i svaren 

från intervjuerna med de fyra utbildade förskollärarna. Varje ståndpunkt har fått en egen 

rubrik: Olika syn på möten, Olika syn på aktiviteternas styrning samt Olika syn på 

språkinlärning. Resultatet i form av både intervjuer och observationer kommer här att 

analyseras utifrån den teoretiska bakgrunden. I nästa, det sista, avsnittet kommer den 

teoretiska bakgrunden, resultatet samt analysen att diskuteras och sammanställas i slutsatser. 

5.1 Olika syn på möten 
Projektledaren för byggnationen av de nya förskolorna är tydlig i sitt svar att tanken med 

torget var att det ska fungera som en mötesplats och att projektledarna var tydligt inspirerade 

av Reggio Emilias filosofi. När intervjusvaren från pedagogerna jämförs blir det tydligt att de 

har olika bild av vad som menas med en mötesplats. Det rör sig till stor del om en skillnad i 

storlek på gruppen som möts, men även på vad som sker i mötena. Tre av fyra informanter 

menar att de borde utnyttja de stora ytorna till rörelse, estetik samt till stora lekar. De 

diskuterar även mycket kring att torget ska vara något annat än hemvisterna, något eget.  

Den fjärde personen diskuterar torget som mötesplats i mindre format. Denna informant 

talar om små mötesplatser som ger utrymme för en intimare dialog. Här fungerar torget som 

ett stöd för hemvisterna och de andra gemensamma rummen som angränsar till torget. Tanken 

att använda torget genom att konstruera stationer är något som stämmer väl överrens med det 

som är Reggio Emilias sätt att utnyttja torget som ”ett centralt lekutrymme med olika 

aktivitetspunkter som kan väcka barnens intresse och fånga upp och koncentrera deras lek” 

(Wallin 1996:18–19). Men även det synsätt som beskrivs kring att använda torgets stora ytor 

stämmer in i Reggio Emilias filosofi, då främst kring tankarna om De hundra språken. Enligt 

detta synsätt har barnen mängder med uttrycksformer som de ofta vägras använda (Jonstoij & 

Tolgraven 2001:25–26). Informanter som förespråkar utnyttjande av de stora ytorna vill 

verkligen använda torget för att barnen ska få bra möjligheter att uttrycka sig i form av 

exempelvis rörelse, sång, dans och drama. Detta stämmer även väl överens med det som 

förmedlas som förskolans uppdrag i Lpfö 98. Att kommunicera med hjälp av dessa 
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uttrycksformer samt med tal- och skriftspråk ska utgöra både metod och innehåll i förskolans 

strävan efter att underlätta barns utveckling och lärande (Lpfö 98 2010:7) 

Säljö (2010:82) menar att kommunikation har funnits hos människan innan det talade 

språket. Detta stärker ytterligare vikten av att stödja barnen i utvecklandet av alternativa 

uttrycksformer. Det lyfts fram i den pragmatiska diskussionen att de icke-lingvistiska 

kanalerna är ett stort stöd för de lingvistiska (Arnqvist 1993:59–63). Gester, mimik och hur 

man använder rösten har en stor betydelse i en dialog. Detta blir tydligt i fallet med treåringen 

som har svårt med att uttrycka sig på svenska, men som i rollen som mamma i teatern om 

Max kaka ändå lyckas förmedla sitt budskap på ett tydligt sätt genom sitt kroppsspråk, gester 

och röstläge.  

I intervjuerna framkommer det att de flesta informanterna är överens om att torget inte 

fungerar som en mötesplats i dagsläget, i alla fall inte generellt sett. Om så sker är det under 

begränsade tider och i begränsade grupper, oftast inom den barngrupp som redan existerar 

inne på hemvisten. Förklaringarna till att det inte fungerar går isär, men flera av 

informanterna menar att de som pedagoger inte lyckats få till strukturen sinsemellan. De har 

problem med att lyckas kommunicera vad de vill åstadkomma samt att finna tiden till att göra 

de lösningar som behövs. Trots det visar flera av observationerna att det sker ett bra 

språkutvecklande arbete på torget. Både under observationerna i dramagruppen och i 

dansgruppen samt under observationen av fri lek sker positiva lärandesituationer genom 

möten mellan barnen. I samtliga av dessa observationer används språket i kommunikativa och 

i begripliga situationer där språket får sin betydelse i sammanhanget, vilket är en förutsättning 

för språklig utveckling (Lindö 2009:81; Vygotskij 1981:168; Ärlemalm-Hagsér 2008:113).  

Som tidigare belysts är det inte bara det talade och skrivna språket som hör till 

språkutvecklingen utan även de icke-lingvistiska, dit även dans kan kopplas som en 

uttrycksform. Ekström (2002:15) kopplar starkt ihop förmågan att kunna ge och ta 

instruktioner med den språkliga kompetensen, vilket blir intressant att fokusera på vid 

observationen kring morgondansen. Här är det en pedagog som med hjälp av sin kropp och 

sina rörelser kommunicerar med cirka 50 barn vad de ska göra. Alla barnen ser signalerna och 

förstår samt svarar genom att göra samma rörelser tillbaka. Detta blir som en sorts dialog av 

icke-lingvistiska uttryck. Det blir i situationen tydligt att barnen klarar att följa den instruktion 

som de får, i detta fall av icke-lingvistiskt slag. En av informanterna uttrycker en önskan om 

att arbeta med skapande dans där dansen hjälper till att befästa orden och deras betydelse, till 

exempel genom att reflektera kring vad är rakt? Hur kan jag uttrycka rakt med hjälp av min 

kropp? Detta arbetssätt fokuserar i hög grad på det som Ekström poängterar utgör en viktig 
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del av språklig kompetens, att barn förstår och kan använda kvalitativa begrepp som 

exempelvis just adjektiv. Men även att kunna berätta om sina erfarenheter och känslor. Allt 

detta uppfylls av denna dansövning. Det här är ett tydligt exempel på hur de estetiska 

uttrycken kan, såsom det står i Lpfö 98 (2010:7): ”främja barns utveckling och lärande”. 

5.2 Olika syn på aktiviteternas styrning 
Utöver det som tidigare nämnts kring kategoriseringen av svaren utifrån att informanterna 

ville utnyttja ytorna eller förminska dem finns det ytterligare ett sätt att kategorisera svaren. 

Nämligen utifrån om verksamheten på torget ska bygga på pedagogstyrda organiserade 

aktiviteter eller på barnens självständiga fria lek. Inom litteraturen rörande Reggio Emilia-

filosofin framkommer det att de inom filosofin anser att torget ska bygga på barnens fria lek 

(Wallin 1982:12). När Wallin (1996:18–20) beskriver torgets möblemang, på förskolan 

Acrobaleno i Italien, märks det att detta torg är uppbyggt så att det finns olika hörn av 

aktiviteter samt att de har valt att skapa rum i rummen där barnen kan leka fritt och själva 

välja var de vill leka. I intervjuerna framkommer det att de två observerade svenska 

förskolorna inte har lyckats med att skapa dessa miljöer där barnen leker fritt tillsammans. 

Informanterna beskriver det som att barnen tenderar till att springa runt och gärna låta högt. 

Barnen verkar inte kunna fördjupa sig i en lek tillsammans. Detta kan ha sin förklaring i det 

som Wallin (2003:92) talar om att miljön kommunicerar med barnen. Hon beskriver att en 

gata kan kommunicera till ett barn på ett sätt som gör att barnen t.ex. känner att de måste följa 

plattornas mönster. På samma sätt kommunicerar miljön på torget med barnen i de svenska 

förskolorna. Dessa moderna torg har en enormt stor yta (för tydligare förklaring se bilaga 3). 

Vad förmedlar den miljön tro?  

Flera av informanterna förklarar att torget är svårarbetat på grund av sin storlek. Vissa av 

dem menar att det är för mycket saker som ger intryck vilket gör att barnen har svårt att 

fokusera på den gemensamma aktiviteten och vill därför skärma av torget från omgivningen, 

men samtidigt behålla de stora ytorna. Informanterna upplever även att genomfarten genom 

rummet är ett stort problem. Detta bekräftas även av observationerna av dramaövningen då 

det hinner passera 24 personer över torget genom någon av alla de dörrar som leder dit. Om 

man analyserar planritningen går det att räkna till 18 dörrar som på något sätt leder till torget 

(se bilaga 3). Andra informanter menar att torget är för stort och tomt. Därför måste det 

avgränsas till mindre mötesplatser genom att förminska och avskärma rummet med hjälp av 

rum-i-rummet-principen.  

När informanterna får frågan hur de anser att de använder torget för att barnen ska 

utvecklas språkligt rör tre av fyra svar drama och musik. Drama menar informanterna hjälper 
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barnen att kommunicera vilket även syns i observationen av dramagruppen, där fyraåringen 

faktiskt hjälper pedagogerna att samtala och nå de motvilliga pojkarna genom att föreslå en 

ändring i rollen. Musiken, menar en av informanterna, hjälper barnen att hitta ljudmelodierna, 

detta tolkar jag som att hen menar satsmelodier. Ekström (2002:11–12) menar att melodier 

dessutom kan hjälpa barn att komma ihåg vilka ord som hör ihop. Även sångens 

gemensamma kraft, såsom Ekström beskriver det, kan observeras i sångstunden. I de fall 

sången kombineras med aktiva rörelser förändras samlingen till att bli en levande gemenskap, 

precis såsom Ekström beskriver.  

Den musiksamling som beskrivs i observationerna går att ifrågasätta utifrån ett språkligt 

perspektiv. Trots att det inte var samma tillfälle som informanten beskrev så kritiskt i sin 

intervju är förutsättningarna näst intill identiska. Den pedagog som vanligtvis ledde 

aktiviteten var inte närvarande och de övriga pedagogerna hade inte riktigt kontroll på 

situationen, eller det driv som behövs för att aktivera barnen. I denna situation upplevde jag 

att pedagogerna inte var inspirerade till aktiviteten och som Stensmo skriver: ”Värdet av 

framgång beror på hur viktigt ett mål är för en person och dennes omvärld” (Stensmo 

2008:120). Värdesatte dessa pedagoger målet i den utsträckning som den ordinarie ledaren? 

Om inte, kan det utifrån vad Stensmo beskrev leda till att de inte hade den entusiasm som 

vanligtvis smittar av sig till barnen.  

Det behöver dock inte vara en pedagog som styr verksamheten. Det framkommer i 

observationen av den fria leken att barnen faktiskt kan leka i grupper utan att vara styrda. I 

observationen delar barnen upp sig i olika grupper som leker i samspel i olika delar av torget. 

Att det fungerar bra denna dag kan bero på att det var väldigt undanplockat på torget så 

barnen spreds till de olika ”stationerna”. Trots att det inte fanns tydliga ramar i form av 

skärmväggar eller dylikt fungerade torget närmast på det sätt som Wallin lyfter fram med 

olika ”aktivitetspunkter som kan väcka barnens intresse” (Wallin 1996:18–19). Genom att 

observera barnen som leker på mattan blir det tydligt att de med hjälp av mattan får en sorts 

ram och därmed klarar av att leka på en stor yta. Det är dessa ramar som gör att barnen kan 

dela in rummet i zoner och på så sätt begränsa nettoytan som Bengtsson menar är en 

avgörande faktor inom ett rums användningsområden (Björklid 2005:40–41). Genom att 

nettoytan minskas inbjuds inte barnen till att bara springa runt.  

Det som binder samman alla estetiska aktiviteter som presenteras i resultatdelen är att de är 

pedagogstyrda. I de övningarna och lekarna deltar det alltid en aktiv pedagog medan 

pedagogen i den fria leken har en mer observerande roll, vilket i sin tur gör att barnen blir mer 

styrande i den fria leken. 
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5.3 Olika syn på språkinlärning 
Någon av informanterna har en idé att de skulle kunna ha en språkverkstad på torget där 

barnen skulle kunna arbeta med siffror och bokstäver för att höra hur de låter. En 

språkverkstad där barnen arbetar med bokstäver, ljud och ord passar in på de delarna av 

språkutvecklingen som Arnqvist (1993:39–51) kallar fonologisk och semantisk utveckling. 

Annars ligger fokus hos de flesta informanterna på den pragmatiska utvecklingen av språket, 

alltså barnens förmåga att använda språket för att kommunicera. Denna syn på 

språkutveckling passar bra ihop med tankarna om att använda torget som en mötesplats för 

människor. Projektledaren uttryckte att ”vi var övertygade om att möten och samarbete leder 

till inspiration och utveckling för barnen, pedagogerna och hela verksamheten” vilket var 

anledningen till att de valde att skapa dessa torg mitt i hjärtat av verksamheten. Dessutom 

finns det ett tungt argument för att satsa på att hjälpa barn att utveckla sin kommunikativa 

förmåga då den lägger den grundläggande strukturen för deras tänkande (Vygotskij 1999:165; 

Vygotskij, 1981:168). 

Att vara närvarande och delaktig i barns lek för att hjälpa dem att sätta ord på saker, 

händelser och känslor som en av informanterna lyfter, är ännu ett sätt som pedagogerna kan 

arbeta på för att hjälpa barnen att utvecklas i sin semantiska utveckling.  

6 Diskussion och slutsatser 
Detta arbete visar att förskollärarnas inställning till hur torget borde användas för att barnen 

ska utvecklas språkligt går isär. Slutsatsen som besvarar forskningsfrågan angående hur 

förskollärarna skulle vilja använda torget, bygger på de skilda tankarna som lyfts fram hos 

informanterna. De är oeniga kring om de ska satsa på att utnyttja dessa stora ytor till 

mötesplatser för stora barngrupper eller förminska dem till små mötesplatser. I resultatet 

framkommer att konflikten mellan stora ytor och små mötesplatser går parallellt med 

konflikten mellan organiserade aktiviteter och fri lek. Utifrån resultatet och analysen blir det 

tydligt att det finns ett samspel mellan stora ytor och organiserade aktiviteter samt mellan små 

mötesplatser och fri lek. Figur 1 visar det tydliga samspelet. 

Utnyttjandet av de stora ytorna på torget tenderar till att aktiviteter fungerar bäst då de är 

organiserade av pedagogerna, medan utnyttjandet av små ytor och avskärmningar i mindre 

mötesplatser tenderar till att bli mer tillåtande för barnens fria lek. 
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Figur 1 Samspel mellan yta och aktivitet 

Om något av arbetssätten, gällande användandet av stora eller små ytor, är mer effektivt än 

det andra utifrån ett språkutvecklande perspektiv är svårt att bedöma utifrån resultatet och den 

forskning som presenterats i bakgrunden. Däremot tror jag att det är viktigt att förskolorna 

faktiskt tar ställning till vad det är som de vill åstadkomma och väljer vilken metod som 

passar dem bäst utifrån det. På så sätt tror jag att de får bäst möjlighet att hjälpa barnen att 

utvecklas språkligt. Detta baserat på Stensmos (2008:120) tankar kring att värdet av framgång 

beror på hur personer värdesätter målen.  

Detta arbete visar på att båda arbetsmetoderna leder till att pedagogerna får bra 

arbetsverktyg till barnens språkliga utveckling även om de har olika angreppssätt. När 

hemvisterna har fem rum i olika storlekar och det finns tre gemensamma rum för 

verkstadsliknande lärande, borde torget användas till de aktiviteter som kräver lite större 

utrymme. Precis som flera av informanterna påpekat och som även en stor del av forskningen 

fastslår, bör uttrycksformer som dans, sång, musik drama och rörelse användas då de ger 

utmärkta tillfällen för barnen att utveckla sitt språk. Men även för att aktiviteterna i sig 

uttryckligen efterfrågas i läroplanen. En informant motiverar detta på ett bra sätt då hen 

beskriver vad man kan göra för att arbeta språkutvecklande på torget: 

Men sen kan man ju göra mycket mer, man skulle ju kunna sätta upp alla alfabet på olika språk till 

exempel, de språk som vi har på förskolan. Men det är ju sånt som finns inne på hemvisterna, där finns 

ju alfabeten, bokstäverna och spelen, de språkutvecklande spelen. 

Det var tankeväckande att projektledaren presenterade torget som en mötesplats inspirerad av 

Reggio Emilia-filosofin, då de i denna filosofi ofta betonar den fria leken som sker på torget. 

Utifrån mitt resultat kan man dra slutsatsen om att alla pedagoger är eniga om att torgets 

storlek och uppbyggnad gör att det blir svårarbetat för barnens fria lek. Även om 

observationen speglar en fungerande fri lek, är informanterna eniga i sin skepticism. Detta 

tydliggör den frustration som kan anas hos informanterna kring användandet av torget i 

dagsläget. Jag upplever en paradox i att rummet är för stort för att ha det till fri lek samtidigt 
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som rummets funktion som genomfartsrum gör det svårt att använda till organiserade lekar 

och estetiska verksamheter. 

I en av intervjuerna beskriver informanten de barn som inte riktigt vågar ta plats och stå i 

centrum. Nu ska de få chansen att genom dramaövningar få leva ut i en annan roll. 

Förskolorna har fått en miljö anpassad till detta ändamål genom en uppbyggd scen. Denna är 

dock alltid placerad nästan mitt på torget. Samtidigt som barnen ska få möjlighet att leva sig 

in i sin roll kan det öppnas nästan ett tjugotal dörrar från alla riktningar omkring dem. Barnen 

kan aldrig vara säkra på om det står någon bakom eller vid sidan om dem. Det är tvivelaktigt 

om detta verkligen är en miljö som stärker barn och hjälper dem att våga ta plats. Detta knyter 

väl an till det Åberg och Lenz Taguchis (2005:33) påpekande, nämligen att miljön på 

förskolan kan inspirera barnen till gemensamma upptäckter men den kan även omöjliggöra 

möjligheterna till samlärande. Jämförs planritningarna från de italienska förskolorna 

Acrobaleno och Diana med de svenska, syns en väsentlig skillnad: Storleken. De svenska 

torgen är mycket större, faktum är att hela förskolan är större. Vid jämförelse mellan 

Acrobaleno som har fyra avdelningar och de svenska förskolorna med fyra hemvister (som 

motsvarar åtta avdelningar) märks en betydlig skillnad i storlek. Det är ett stort och något 

avlångt rum som är glest möblerat. Vad förmedlar det till barnen om man utgår från Wallins 

(2003:92) tankar om kommunicerande miljö? Jo, det är rätt uppenbart. Om man böjer sig ner 

till barnhöjd blir det ännu tydligare: Spring! 

De svenska torgens storlek gör att de utifrån Bengtsons sätt att mäta får en stor nettoyta, 

vilket enligt hans studie gör att de är bra som aktivitetsrum (Björklid 2005:40–41). Men ett 

rum som ska ha funktioner som kommunikation och transporter bör ha en liten nettoyta. Detta 

visar tydligt på problemet med storleken, men genom att arbeta aktivt med miljön för att 

förändra den så kan nettoytan minskas. Då miljön förminskas och det skapas mindre 

mötesplatser formas möjligheten att som pedagog komma nära barnen i mer personliga möten 

där en närvarande pedagog kan arbeta med att utveckla dialogen. Att träna turtagning i dialog 

med barnet så att de kan lära sig dessa regler kan vara väldigt utvecklande. Men då gäller det 

också att pedagogerna är uthålliga och väntar in barnet. Detta för att vuxna inte ska hämma 

barnet genom att inte invänta dess svar, på det sätt som Ekström (2002:10–20) varnar för. Då 

kan barnen lätt tröttna på att bli avbrutna och därför helt sluta upp med att ta ordet. I dessa 

lägen kan det kanske vara bra att låta barnen föra dialog med varandra istället då de kanske är 

mer tålmodiga än oss vuxna. Dessutom menar Vygotskij (1999:328–334) att barn i samspel 

med något kunnigare kamrater presterar bättre och utvecklas snabbare genom samarbete, detta 

på grund av det som Vygotskij kallar den närmaste utvecklingszonen. 
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Genom de observationer och intervjuer som genomförts märks ett mönster i de aktiviteter 

som har fungerat bra på torget. Det gäller aktiviteter som har varit pedagogstyrda eller i alla 

fall haft en deltagande pedagog. Då informanterna svarat på frågan om torget fungerar som en 

mötesplats har de flesta fokuserat på grupper som har genomfört olika övningar inom dans, 

drama, sång och rörelse, med undantag för de möten som sker vid öppning och stängning. 

Men de faller å andra sidan till stor del in under benämningen aktiviteter med deltagande 

pedagog. En av informanterna uttrycker att det är någonting som fattas då barnen inte kan 

komma igång med aktiviteter tillsammans men att hen tror att det inte behöver vara själva 

pedagogen. Jag tror att informanten kan ha rätt, det är själva redskapen som saknas, själva 

vetskapen om vad jag som barn kan göra i det här rummet. Vad är rummet till för? Där är våra 

roller som pedagoger och ledare viktiga. Genom att vi introducerar barnen för olika övningar 

och lekar som passar på torget får barnen de verktyg de behöver. Det är som en informant 

uttrycker sig om dramat att när barnen har fått prova på att dramatisera i mindre och 

organiserade grupper märks det att de själva spontant börjar dramatisera mer i leken.  

Att pedagogerna måste ha en aktiv roll och locka barnen till aktiviteter tycker jag blir 

tydligt i jämförelsen mellan de olika sätten som aktiviteterna sångsamlingen och 

morgondansen startas upp på. Att barnen fick sitta och vänta så länge som de gjorde innan 

sångsamlingen startade är en starkt bidragande orsak till att denna aktivitet inte lyckades i 

mina ögon. Om vi jämför den med morgondansen där en pedagog tillsammans med en grupp 

barn bjuder in alla de andra barnen till att komma ut på torget för att dansa. Sedan återvänder 

de snabbt till torget och startar upp aktiviteten. I det fallet tar det cirka två minuter för 

aktiviteten att börja och barnen lockas ut till torget för att delta. Barnen hinner aldrig tröttna 

eller tappa fokus på den aktuella aktiviteten. Dessutom hjälper det att aktiviteten återkommer 

dagligen vilket gör att alla barnen är medvetna om vad det innebär att följa med ut på torget. 

Den ena av aktiviteterna kan symboliseras med energi och aktivitet medan den andra mer står 

för väntan och passivitet. 

I inledningen diskuterades om mål som Lpfö 98 satt upp angående att barn utvecklar sin 

förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar. Barn utvecklar också ett 

nyanserat talspråk och ordförråd som de kan använda för att argumentera och kommunicera 

med andra. Frågan som ställdes var om det möte som skapas på torget skulle kunna ge en 

möjlighet att uppnå målen. I efterhand kan slutsatsen dras att dessa möten mycket väl kan 

stimulera och hjälpa barnen att uppnå läroplanens mål. I observationerna har det framkommit 

flera exempel på hur barn i samspel kommunicerat med varandra, uttryckt sina egna 

uppfattningar och tankar samt försökt förstå andras perspektiv. Ett exempel är fyraåringen 
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som under dramaövningen drog slutsatsen att de två pojkarna som inte ville deltaga gjorde 

detta för att den enda rollen som återstod var rollen som mamma. Därför gav fyraåringen dem 

en annan lösning genom att erbjuda rollen som pappa. 

6.1 Metoddiskussion 
Valet av metod har varit väldigt givande. Det blev bra och tankeväckande intervjuer, vilket 

jag tror att det även blev för informanterna själva. Även observationerna var informativa och 

gav en annan infallsvinkel som ofta kunde befästa det som pedagogerna resonerat om i 

intervjuerna, men ibland även ge en helt annan bild. En nackdel som jag upplevde med 

observationerna var dock att det kunde vara svårt att observera en så stor yta. Det blev svårt 

att fokusera på någonting särskilt, speciellt gällde detta tillfället med den fria leken. Om jag 

skulle göra om det skulle jag nog överväga att använda andra metoder som till exempel att 

videofilma aktiviteten vilket skulle ha stärkt arbetets reliabilitet. Detta på grund av att mitt 

mätinstrument skulle bli säkrare då jag i detta fall skulle kunna gå tillbaka och titta på 

filminspelningen istället för att förlita mig på mina anteckningar. Ett annat arbetssätt som 

skulle ha gynnat arbetet är användandet av flödesscheman för kommunikation, för att 

kartlägga hur rummen används. Det hade gett arbetet en högre validitet. 

6.2 Förslag på fortsatt forskning 
Vid fortsatta studier skulle jag anse det intressant att jämföra hur storlek och utformning av 

torget har betydelse för barnens språkutveckling. Istället för att jämföra två identiska torg 

skulle jag vilja undersöka hur olika sorters torg fungerar. Utöver detta upptäckte jag även, 

under arbetets gång, hur intressant det hade varit om fokus endast hade legat på användningen 

av estetiska uttrycksformer för språkinlärning i torgmiljön. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

1. Kan du beskriva vad du anser är tanken med torget? 

2. På er hemsida beskrivs torget som en mötesplats, upplever du att torget fungerar så?  

a. Om så är fallet, vilka är det som möts? 

b. Om så inte är fallet, vad är det som du upplever hindrar er 

3. Hur skulle du vilja att torget används? 

4. Hur anser du att ni använder torget för att barnen ska utvecklas språkligt 

5. Hur skulle du vilja använda torget för att barnen ska utvecklas språkligt? 

  



 

42 

Bilaga 2 – Informationsbrev 

Information om en undersökning kring användandet av läromiljön för 

språklig utveckling 

Hej pedagoger! 

Mitt namn är Gustaf Svensson och är lärarstudent på Mälardalens högskola. Jag vill i 
detta brev informera om en undersökning som är till för att undersöka pedagogers 
medvetna användande av läromiljöer för att hjälpa barn utveckla sitt språk. Ni 
tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Syftet med undersökningen är att undersöka användandet av det rum som kallas 
Torget. Hur används rummet? Vilka tankar ligger bakom användandet? Jag vill 
försöka få djupare förståelse för pedagogernas medvetenhet och önskningar kring 
användandet av rummet. 

De metoder som kommer att användas i undersökningen är intervjuer med 
pedagoger från två olika förskolor, två från vardera. Dessa intervjuer kommer att vara 
till för att undersöka vilka tankar som finns kring användandet av torget. Det 
kommer även att ske observationer i barngruppen och dessa kan komma att jämföras 
med intervjuerna för att se samband eller skillnader mellan teori och praktik. Ni 
pedagoger som kommer att bli intervjuade är utvalda utifrån att ni arbetar på en 
hemvist riktad mot de äldre åldrarna, då det är där fokus ligger i undersökningen, 
samt att ni är utbildade förskollärare. I övrigt har urvalet skett slumpvist. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig.  

Deltagande i undersökningen innebär att ni kommer att bli intervjuade av mig, det 
kommer att ta mellan 15 till 30 minuter. Till min hjälp kommer jag att ha en 
inspelningsapparat för att lättare kunna genomföra intervjun utan att störas av att 
behöva stanna upp och anteckna. Dessa ljudinspelningar är endast till för mig som 
stöd då jag ska analysera intervjun, ingen annan kommer att lyssna på 
inspelningarna. Resultatet kommer att anonymiseras så att det inte går att spåra 
tillbaka till verksamheten. Om ni är intresserade av att få ta del av resultatet så finns 
den möjligheten då undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig.  
Tack på förhand. 

Gustaf Svensson 
Eskilstuna 2012-02-21 

Gustaf Svensson              Handledare: Marie Evans 
Telefon: xxxx-xxxxxxx            Telefon: 016-15 32 35 
E-post: gsn04001@student.mdh.se       E-post: marie.evans@mdh.se  
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Information om en undersökning kring användandet av läromiljön för 

språklig utveckling 

Hej föräldrar och vårdnadshavare! 

Mitt namn är Gustaf Svensson och är lärarstudent på Mälardalens högskola. Jag vill i detta brev 

informera om en undersökning som är till för att undersöka pedagogers medvetna användande av 

läromiljöer för att hjälpa barn utveckla sitt språk. Ni tillfrågas härmed om deltagande i denna 

undersökning. 

Syftet med undersökningen är att undersöka användandet av det rum som kallas Torget. Hur använder 

pedagogerna sig av rummet?  

De metoder som kommer att användas i undersökningen är observationer i barngruppen som sedan 

kommer att jämföras med intervjuer som genomförts med enskilda pedagoger. Observationerna 

kommer att genomföras spontant och slumpvis då tillfällen uppstår. Då observationer genomförs 

kommer jag endast ha papper och penna som hjälpmedel, detta för att inte störa den verksamhet som 

pågår. Det som jag kommer att titta på är inte de enskilda barnen utan snarare på vilket sätt 

pedagogerna arbetar. Jag kommer inte att ställa frågor till barnen utan har en strikt observerande roll. 

Barnens deltagande i undersökningen är helt frivilligt. De har rätten att när som helst avbryta sitt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för sig. De kan även be 

mig gå därifrån om de upplever mig i vägen eller att jag stör då jag observerar. 

Allt material som kommer att samlas in under undersökningen är det endast jag som kommer att 

behandla, det kommer att anonymiseras i det slutgiltiga resultatet så det inte går att spåra tillbaka till 

verksamheten. Om ni är intresserade av att få ta del av resultatet så finns den möjligheten då 

undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin 

slutversion läggs ut på databasen Diva. 

Om ni inte vill att ert barn ska delta i den här undersökningen eller har några frågor får ni gärna 

kontakta mig.  

 

Tack på förhand. 

Gustaf Svensson 
Eskilstuna 2012-02-21 
 
Gustaf Svensson              Handledare: Marie Evans 
Telefon: xxxx-xxxxxxx            Telefon: 016-15 32 35 
E-post: gsn04001@student.mdh.se       E-post: marie.evans@mdh.se 
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Bilaga 3 – Planritningar för förskolorna 
 

Fullständig planritning för de observerade förskolorna  

(Bildkälla: Projektledaren för förskolorna) 
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Torget på förskolan som observerats i den fria leken 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Teckenförklaring: 

1. Bänk för avklädning 

2. Fåtöljgrupp 

3. Kuddhörna, med hyllor för kuddarna 

4. Byggvrå, med låga bänkar i båge som 

avgränsning 

5. Väggfast projektor som lyser upp 

whiteboard-tavla 

6. Rund stor matta 

7. Triangelformat spegelhus 

8. Tre stycken kryptunnlar i trä 

9. Klädmöbel till utklädningskläder 

10. Tjock gymnastikmadrass 

11. Scenen, upphöjning med fyra stolpar i varje 

hörn samt ett eget tak 

12. Gradänger, läktare där barn och vuxna kan 

sitta, två nivåer. 

13. Liten båt som barnen kan leka i 

14. El-orgel, som är inkopplad så barnen kan 

spela 

15. Läshörna med soffa 

16. Lång upplevelsetavla fastsatt på väggen 

In- och utgångar till Torget: 

A. Entré 1 

B. Ingång från småbarnshemvist 1 

C. Ingång från WC 

D. Ingång från gemensamt utrymme 

E. Ingång från storbarnshemvist 3 

F. Nödutgång 

G. Ingång från pedagogiskt kök 

H. Ingång från ateljé 

I. Ingång från vattenrum 

J. Nödutgång 

K. Ingång från storbarnshemvist 4 

L. Ingång från gemensamt utrymme 

M. Ingång till förråd 

N. Ingång från småbarnshemvist 2 

O. Entré 

P. Ingång från restaurangen 

Q. Ingång från personalkorridoren 

R. Ingång från lilla samtalsrummet 

(Bildkälla: Projektledaren för förskolorna) 
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Torgen i Reggio Emilia 

Acrobaleno: 

 

Floorplan - Arcobaleno Infant-toddler Center, Reggio Emilia (Italy) © Preschools and Infant-toddler Centres - 

Istituzione of the Municipality of Reggio Emilia from "Advisories", Reggio Children publisher 2002 

(www.reggiochildren.it)  
 

Diana: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Floorplan - Diana Municipal Preschool, Reggio Emilia (Italy) © Preschools and Infant-toddler Centres - 

Istituzione of the Municipality of Reggio Emilia from "Advisories", Reggio Children publisher 2002 

(www.reggiochildren.it)  
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Bilaga 4 – Tvärtom, det är hundra som finns! 

 

Ett barn  

är gjort av hundra 

Barnet har hundra språk  

hundra händer  

hundra tankar  

hundra sätt att tänka  

att leka och att tala på  

hundra alltid hundra  

sätt att lyssna  

att förundra att tycka om  

hundra lustar  

att sjunga och förstå  

hundra världar  

att uppfinna  

hundra världar  

att drömma fram 

Ett barn har hundra språk  

(och därtill hundra hundra hundra)  

men berövas nittionio.  

Skolan och kulturen  

skiljer huvudet från kroppen. 

Man ber barn;  

att tänka utan händer  

att handla utan huvud  

att lyssna men inte tala  

att begripa utan glädjen i  

att hänföras och överraskas  

annat än till påsk och jul. 

Man ber dem:  

att bara upptäcka  

den värld som redan finns och  

av alla hundra  

berövar man dem nittionio 

Man säger dem:  

att leken och arbetet  

det verkliga och det inbillade  

vetenskapen och fantasin  

himlen och jorden  

förnuftet och drömmarna  

är företeelser  

som inte hänger ihop. 

Man säger dem:  

att det inte finns hundra  

Men barnet säger:  

Tvärtom, det är hundra som finns. 

 

(Loris Malaguzzi, ur: Jonstoij & Tolgraven 2001:53)  
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Bilaga 5 – Exempel på utdrag ur transkribering 

 

Hur skulle du vilja att torget används? 

Alltså jag vill ju att det ska va… Dels ska vi ha en tanke med vad det är vi gör för nånting. 

Öhm… Vi ska inte använda torget för att vi måste använda ytan för att vi är så många barn så 

att några måste vara där. Utan det ska ju bidra med någonting annat. Jag tycker att vi ska ha 

mer, alltså kroppsliga uttryck, mer dans, mer drama, mer rollekar, mer motoriska grejer. Men 

mer avskalat. Jag tror att torget som det är nu så blir det en traditionell lekhall. Om jag skulle 

få bestämma så skulle det bli svarta draperier på alla väggar och punktbelysa mitten och ha 

några abstrakta… Och försöka skapa något tillsammans i gruppen för att det blir så… Torget 

är väldigt spretigt och det är svårt att mötas när det är så spretigt. 

Hur anser du att ni använder torget för att barnen ska utvecklas rent språkligt? 

Det är väl framför allt, så som det är upplagt just nu, är det att vara med och vara delaktig i 

leken. Att vara med från början och försöka se vad det är som de gör för någonting. Och 

kunna vara med och utveckla, hjälp dem att utvecklas, se så att det sker samtal och att de 

utvecklar sitt språk och vad de gör för någonting. Framför allt för de barnen som kanske inte 

förstår leken, att de genom språket kan förstå vad det är som händer. Och få ord på vad är det 

vi gör för någonting.  

Möjligheten finns, men det är alldeles för få som tar den chansen, det blir faktiskt så att… 

Det är nästan det ända tillfället som vi pedagoger möts också så det ofta lite så härlig 

kafferepstund för oss pedagoger. Äntligen får man träffa nån som man inte har fått prata med 

på länge… Jag har inte hunnit träffa dig på hela dagen och så snackar vi lite helgen, vädret, 

flytten och Melodifestivalen… Så det blir lätt ett uppehållsrum för oss vuxna också och 

barnen roar sig ju också, så…  

Sen har jag försökt lite, och gjort lite sånt här bildspel för försöka få andra pedagoger att 

använda någonting gemensamt. Vi har gjort en sån sångbildspel med bara sånger och bilder. 

Där tanken är att egentligen bara koppla bilden till det jag hör, för att kunna ha någonting att 

enas kring. För jag tror att det är lättare om man har någonting att enas kring att samtala 

tillsammans och mötas och diskutera.  

Hur skulle du vilja använda torget då för att barnen ska utvecklas rent språkligt? 

Min dröm är att jag vill jobba med skapande dans, där man jobbar med språk. Alltså man 

dansar verb, man dansar adjektiv, man dansar substantiv. Det blir väldigt fysisk tydlig 

skillnad på ett substantiv och på att dansa ett verb. Eller att dansa till vokaler och konsonanter. 

Beskrivande ord liksom… Att dansa allt möjligt som man rör sig eller att man går rakt eller 

går snett. Under, över… Såna saker vill jag göra. Och sen, framförallt inom drama och 

rörelse. Drama är ju nästan bara språk, eller väldigt mycket språk. Mycket avläsning… Det 

skulle jag vilja göra mer av.  

 

 


