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Sammanfattning 
 

Inledning: Förskollärare har stor påverkan på barns språk- och kommunikationsutveckling. 

Språket används för att kommunicera med andra människor och är ett av våra främsta 

hjälpmedel för att ta oss framåt i samhället. Därför är det också viktigt att språket hela tiden 

utvecklas. Barn spenderar större delen av sin vardag i förskolans verksamhet, därmed har 

förskollärare en viktig roll i barns språkutveckling. För att främja barns språk finns det olika 

arbetssätt att använda sig av, bland annat högläsning. Studier visar att högläsning har stor 

påverkan på språkutvecklingen och av den anledningen beskrivs högläsningssituationer som 

viktiga att lägga fokus på.  

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare främjar barns språk- och kommuni-

kationsutveckling i förskolan. Hur arbetar förskollärare med språk i förskolan? Kan 

förskollärare med hjälp av högläsning bidra till barns språkutveckling?  

 

Metod: För att besvara syftet används en kvalitativ metod, där undersökningen genomförs med 

hjälp av en semistrukturerad intervju. Sammanlagt utförs sex intervjuer, på två olika förskolor 

– på västkusten i Sverige. Samtliga deltagare skyddas av de fyra etiska principerna.  

 

Resultat: Resultatet av undersökningen visar att nästintill alla deltagande förskollärare använde 

sig av högläsning i verksamheten dagligen, som ett främjande arbetssätt för barns språk-

utveckling. Samtliga förskollärare var eniga om att de lägger stor vikt vid högläsnings-

situationer, såväl spontana som planerade. Utöver högläsningen använde de sig också av 

främjande aktiviteter såsom rim och ramsor, sånger, gåtor och vitsar. 
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1. INLEDNING 
 

Kommunikation är en viktig faktor som människan bär med sig hela livet och genom vilken vi 

kan få förståelse för hur andra människor tycker och tänker. Språk och kommunikation är med 

andra ord det som tar oss framåt i samhället. Men för att kunna kommunicera med omvärlden 

behöver människan i första hand lära sig hur kommunikation fungerar. Kommunikationens 

utvecklingskurva startar redan i moderns mage, Svensson (2009, s. 73) förklarar att barnet i 

sjätte graviditetsmånaden kan uppfatta moderns sätt att kommunicera. Barnets utvecklings-

kurva fortlöper sedan resten av livet från det att barnet är fött. Det finns olika tillvägagångssätt 

för att främja barns språk- och kommunikationsutveckling. Alla barn är olika individer och alla 

utvecklas följaktligen i sin egen takt. Svensson (2009, s. 151) beskriver att högläsningen är ett 

främjande tillvägagångssätt, som har stark effekt på språkutvecklingen. Ämnet diskuteras flitigt 

i dagens samhälle och förskollärarna strävar ständigt efter att utveckla barns språkliga 

kompetens. Språket är emellertid ett ämne som många förskollärare väljer att ta för givet, 

eftersom det används kontinuerligt i verksamheten. Även om språket anses vara en del av 

förskolans dagliga verksamhet är det viktigt att hänsyn tas till barns språkutveckling eftersom 

det senare visar sig vara gynnsamt för barns språk (Aram & Biron, 2004).  

 

Forskning visar att i dagens samhälle spenderar i princip majoriteten av alla barn mer tid i 

förskolan än i hemmet (Whorrall & Cabell 2015). Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, 

ss. 10–11) föreskriver att förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngrupp genomförs så att 

barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling. Förskolans 

verksamhet ska också sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och 

begrepp, men också sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med andra. Förskollärarna har därmed ett stort ansvar när det 

gäller barns utvecklingskurva. Det är förskollärarna som i samspel med barnen bidrar till deras 

språkliga kompetens. I artikel 12, första punkten i FN:s konvention om barns rättigheter från 

1983 (Barnkonventionen, 2009, §12, s. 18), föreskrivs bland annat att varje barn har rätt att 

uttrycka sin mening. Med andra ord ligger det i såväl föräldrars som förskollärares ansvar att 

se till så att barnet får möjlighet att utveckla sitt språk.  

  

Ovanstående visar på att kommunikation är ett viktigt och ständigt aktuellt ämne att hela tiden 

arbeta vidare med, för att bidra till främjandet av barns utveckling i språk och kommunikation. 

Språk och kommunikation genomsyrar hela förskollärarutbildningen men utifrån bland annat 

egna erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har vi fått erfara att inte alla 

förskolor och förskollärare i praktiken arbetar aktivt med främjandet av barns språk- och 

kommunikationsförmågor. Som inledningsvis nämnts tenderar följaktligen istället förekomsten 

och utvecklingen av dessa förmågor att tas för givna och det arbetas därmed inte aktivt med 

detta. Mot bakgrund av den stora mängd tid som barn spenderar i förskolan, de tidigare 

beskrivna strävansmålen i Lpfö 98 (rev. 2016) och barns tillförsäkrade rättigheter i 

Barnkonventionen finner vi detta vara problematiskt. Detta inte minst mot bakgrund av vad 

som inledningsvis anförts om bland annat högläsningens positiva inverkan på barns utveckling 

av språk- och kommunikationsfärdigheter. För att göra förskollärare uppmärksamma på den 

stora betydelsen av högläsning i förskolans dagliga verksamhet syftar arbetet till att undersöka 

främjande faktorer för barns språk- och kommunikationsutveckling.  
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2. SYFTE  
 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare främjar barns språk- och kommunikations-

utveckling i förskolan.  

 

2.1 Frågeställningar  

 
• Hur arbetar förskollärare med språk i förskolan?  

 

• Hur kan förskollärare med hjälp av högläsning bidra till barns språkutveckling?  

 

2.2 Begreppsdefinitioner 

 

I följande avsnitt beskrivs begrepp som är relevanta i vårt arbete.  
 

Anknytning = Tillit till en person du känner starka känslomässiga band till (Broberg, 

Hagström & Broberg, 2012, s. 33). 

Verbal = Språklig kommunikation som förmedlas genom tal (Wedin, 2011, s. 17). 

Ickeverbal = Språklig kommunikation som förmedlas genom annat än tal, exempelvis skrift och 

kroppsspråk (Wedin, 2011, s. 17).  

Nonsensord = Ord som inte betyder något, vanligtvis sådana som barnen hittar på själva 

(Svensson, 2005, s. 63).  

Flanosaga = Språkutvecklande sagor, där bilder förmedlar sagan på en tavla (Andersson & 

Rönnqvist, 2007).  

Sagopåse = Ett hjälpmedel vid sagoberättande. Innehållet i påsen speglar olika delar i sagan 

(Andersson & Rönnqvist, 2007).  
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3. BAKGRUND 
 

3.1 Inledning  

 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning i relevans till valt ämnesområde. Det görs 

inledningsvis utifrån barns språk och kommunikation. Därefter presenteras hur språket ut-

vecklas hos människan utifrån barnets olika utvecklingsstadier och slutligen tydliggörs även 

några främjande faktorer för barns språkutveckling.  

 

3.2 Språk och kommunikation 

 

I Lpfö 98 (rev. 2016, ss. 6–7 & 11) anges att förskolans uppdrag är att erbjuda barn en möjlighet 

till social och kommunikativ kompetens, med andra ord att bidra till varje barns 

språkutveckling. Det beskrivs vidare att språk och lärande hänger ihop och att förskolan ska 

lägga stor vikt vid att bidra till en utveckling hos varje barn. Dessutom framgår det därutöver 

att det även ligger i förskollärares uppdrag att se till så att barn stimuleras och utmanas i sin 

språk- och kommunikationsutveckling.  

 

Wedin (2011, ss. 15–17) förklarar språket som ett hjälpmedel för människan. Med hjälp av 

språket kan individer helt enkelt uttrycka sig och på så vis också kommunicera och interagera 

med andra människor. Till skillnad från en vanligt förekommande uppfattning behöver 

kommunikation inte enbart vara när en individ uttrycker sig verbalt med ord, utan individen 

kan också uttrycka sig icke verbalt – det vill säga utan ord, genom exempelvis kroppssignaler. 

Svensson (2009, s. 11 & 18) menar att språket består av olika byggstenar. Språkljud, ord och 

fraser bildar tillsammans ett språk, som sedan hjälper människan att kommunicera. Även Linell 

(1982, s. 129) är av liknande uppfattning och skriver att varje individ måste ha en grammatisk 

medvetenhet för att kunna använda språkets olika byggstenar på rätt sätt. Linell diskuterar också 

olika medvetenheter på så vis att den så kallade fonologiska medvetenheten handlar om ordens 

uttal, den morfologiska medvetenheten om ordens olika böjningar och den syntaktiska 

medvetenheten om ord som blir till meningar. De resterande byggstenarna i ett fungerande språk 

utgörs av den semantiska medvetenheten som berör ordens betydelse, den textgrammatiska 

medvetenheten som handlar om hur meningar blir till längre texter samt den pragmatiska 

medvetenheten som beskriver hur ord och meningar används för att kommunicera med andra 

människor. Hwang & Nilsson (2011, s. 210) menar att det är viktigt att tänka på att alla barn 

utvecklar språket i sin egen takt eftersom alla är enskilda individer och bär på olika kompetens. 

Alla barn kan helt enkelt olika mycket vid olika åldrar. Detta faktum återspeglas också i Lpfö 

98 (rev. 2016, s. 7) vari anges att det i förskolans uppdrag ingår att barn ska få vägledning av 

vuxna, för att i sin egen takt kunna utveckla sitt språk och kommunikativa kompetens.  

 

3.3 Språkets utveckling  

 

Svensson (2009, s. 11) menar att språket är en viktig del i människans utveckling. Broberg, 

Hagström & Broberg (2012, s. 18) förklarar i sin tur att barnets språkutveckling påverkas av 

barnets anknytningspersoner. Anknytningspersonerna är de personer som barnet knyter sig an 

till under den första tiden i livet, främst då barnets vårdnadshavare. Med andra ord är späd-

barnets språkutveckling beroende av personer i barnets närhet.  
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Ett barn är redan från födseln villigt att kommunicera med omvärlden. Första gången ett barn 

kommer i kontakt med språket är när det ligger i moderns mage. Den första kommunikationen 

ett barn gör när det är fött är genom ögonkontakt och kroppsrörelser. Annan form av kommuni-

kation som barnet använder sig av för att skapa kontakt med personer i sin närhet är så 

kallade ”joller”, vilket betyder att barnet då använder sig av mun- och tungrörelser. Att 

kommunicera med små barn är inte samma sak som att kommunicera vuxna sinsemellan. För 

att fånga ett barns uppmärksamhet krävs vid en så liten ålder att den vuxne söker ögonkontakt, 

men också visar en glad och kärleksfull blick. Tonläget i rösten spelar likaså en stor roll, en 

mild ton är följaktligen lättare för barnet att ta till sig än vad en skarp ton är (Svensson, 2009, 

ss. 73–74).  

 

Spädbarn kommunicerar genom att använda sig av olika ljud för att visa hur de känner. Skilda 

typer av ljud och skrik betyder olika känslor för barnet. Redan vid en månads ålder känner 

barnet igen ljud och röster från personer i dess närhet. Barnet har nu vanligtvis utvecklat ett 

joller, även om detta kan ta olika lång tid beroende på att alla barn utvecklas i sin egen takt. När 

barnet når två månader har utvecklingen av jollret tagit ytterligare steg som ett resultat av att 

barnet fått leka sig fram i språket. Olika ljudkombinationer låter olika, vilket barnet tycker om 

att testa. När barnet är nästan ett halvår gammalt experimenterar det sig fram genom att använda 

sig av olika ljud, detta för att utveckla sitt joller vidare. Vid denna ålder kan barnet uttrycka sig 

så pass väl, genom sitt joller, att vuxna förstår om något är rätt eller fel. Respons från personer 

i dess närhet har betydelse, eftersom responsen bidrar till att barnet vill kommunicera mer och 

på så sätt också utveckla sitt språk. För att skapa ett intresse hos barn där de på egen hand vill 

utveckla sitt språk är upprepning och betoning av ord hos vuxna betydelsefullt för barns 

språkutveckling. När barn är mellan ett halvår till ett år gammalt blir kommunikationen mellan 

barn och vuxen allt mer aktiv. Barnets språk har utvecklats och jollret innebär nu längre 

ljudkombinationer vilket gör att samtal mellan barn och vuxna uppstår (Svensson, 2009, ss. 74–

77).  

 

Svensson (2009, ss. 78–79) förklarar att barnet vid ett års ålder uttrycker sig med hjälp av en 

blandning av ord och joller. Det sociala samspelet är nu en viktig del i barnets språkutveckling, 

utan samspel med vuxna tar språkutvecklingen längre tid. Samspelet mellan barn och vuxna 

poängteras också i Lpfö 98 (rev. 2016, ss. 6–7) som viktigt vid ett lärande. Hwang & Nilsson 

(2011, s. 207) menar att genom att respons ges med korta ord och att den vuxne personen 

anpassar sitt språk till den nivå som barnet ligger på så får barnet lättare för att lära sig nya ord. 

På så vis underlättas därmed också den kommande språkutvecklingen, vid vilken barn 

vanligtvis börjar tala vid ett års ålder. När denna ålder uppnåtts ökar barnets ordförråd 

successivt och vid två års ålder har det lätt för att förstå vad andra människor uttrycker och 

säger. Däremot har barnet svårare för att uttrycka sig självt. I en dialog kan det därför vara 

lättare för barnet att förstå vad den vuxna uttrycker, än för oss vuxna att förstå vad barnet 

uttrycker. Ett barn på två år bär på ungefär 200–300 ord i sitt ordförråd, vilka används 

kontinuerligt. De använder sig inte av fullständiga meningar utan har nu enbart kompetensen 

att koppla samman två ord åt gången. Fortfarande är ljudkombinationer intressant och för att 

utvecklas vidare i språket testar sig barnet fram med hjälp av dessa. Imitation av det vuxna 

språket bidrar också till en hjälp i barnets utveckling (Svensson, 2009, ss. 79–80).  

 

Vid tre års ålder beskriver Svensson (2009, s. 81) det som att barnet ännu experimenterar med 

olika ljudkombinationer, eftersom en del av språkljuden då fortfarande är svåra att förstå sig 

på. Barnets språkutveckling går emellertid framåt på så sätt att ordförrådet utökas. Med andra 

ord, och likaså i enlighet med Lpfö 98 (rev. 2016, s. 6), går barn framåt i utvecklingen genom 
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att leka sig fram i lärandet. Enligt Svensson (2009, s. 82) besitter barn nu även en förmåga att 

använda sig av diverse olika substantiv, verb och adjektiv – dock förstår de inte alltid 

innebörden av dessa. Till skillnad från vid två års ålder, där barnet enbart kunde sätta samman 

två ord åt gången, kan nu barnet sätta samman såväl tre ord som enklare meningar. Hwang & 

Nilsson (2011, s. 207) förklarar att barnet dessutom kan använda sig av olika böjningar på ord, 

exempelvis kan de omvandla verbet springa till sprang. När barnet når fyra års ålder blir 

meningarna kompletta med undantag för vissa språkljud som är svåra att uttala. Vid jämförelsen 

med en treåring, där barnet söker kontakt med andra barn men har svårt för att sätta sig in i 

andras situationer, har en fyraåring däremot lättare för att kommunicera med och förstå andra 

barn (Svensson, 2009. ss. 82–84).  

 

När barnet når fem års ålder hävdar Svensson (2009, s. 84) att förmågan att anpassa språket till 

mottagaren av kommunikationen finns. Ett barn på fem år har också förmågan att återberätta 

upplevelser och det är enkelt att föra en dialog. Språket liknar i stort sätt det vuxna använder 

sig av. Vid sex års ålder väcks barnets nyfikenhet att på nytt vilja vidareutveckla sitt språk. 

Kopplat till detta anges i Lpfö 98 (rev. 2016, s. 6) att det i förskolans uppdrag också ingår att 

uppmärksamma barns intressen för att bidra till en lust att lära. Svensson (2009, s. 85) uttalar 

även att barn i denna ålder fattar tycke för rim och ramsor men att de även använder sig också 

av både svordomar och slangord. Intresset för skriftspråk visar sig nu också och många lär sig 

bland annat att skriva sitt eget namn. Vid sju års ålder använder sig barn av språket som ett 

hjälpmedel för att komma vidare i livet. Språket liknar nu så gott som det språk vi vuxna 

människor använder oss av.  

  

3.4 Främjande faktorer för språkutvecklingen 

 

Svensson (2009, s. 11) förklarar att språkutvecklingen tar olika lång tid för olika barn eftersom 

alla inte utvecklas i samma takt. Påverkan kan ligga i olika faktorer där vi människor har 

möjlighet att främja barns språkutveckling med hjälp av olika medel. För att främja 

språkutvecklingen menar Svensson (2009, s. 77) att vuxna personer exempelvis måste tänka på 

att anpassa språket efter barnets ålder. Detta framgår också av Lpfö 98 (rev. 2016, s. 5) där det 

anges att verksamheten ska anpassas efter alla barn i förskolan. Det fungerar med andra ord inte 

att prata likadant med en ettåring som en sexåring, eftersom barnen kommit olika långt i sin 

språkutveckling. Yngre barn kräver helt enkelt ett enklare språk med fler upprepningar och 

betoningar på ord medan äldre barn förstår aningen längre och svårare meningar. Enligt Lawson 

(2012) hänger barns språkutveckling mycket på de vuxna personerna i barnets närhet, som har 

ett ansvar att ta när det gäller deras utveckling.  

 

Förskollärarnas förhållningssätt har också betydelse i främjandet av barns språkutveckling 

(Norling, 2015). För att främja språkutvecklingen förklarar Svensson (2005, s. 13) att barn kan 

leka sig fram i språket genom rim och ramsor, sånger, gåtor och vitsar. Det tydliggörs också att 

språklekarna måste förmedla positiva känslor till barnen för att de ska gå framåt i sin 

språkutveckling. Leken utgör en främjande faktor för språket på så vis att barn genom att få 

samspela och kommunicera med andra barn därigenom får möjlighet att ”leka fram” språket.  

 

Wedin (2011, s. 109) påpekar att högläsning är en viktig faktor i barns språkutveckling. Enligt 

Svensson (2009, s. 79) bidrar högläsning till att barn får möjlighet att använda sig av språket 

genom att samtala och diskutera kring bokens innehåll. Även i Lpfö 98 (rev. 2016, s. 10) 

beskrivs detta på så vis att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sitt intresse för att 

samtala om bilder. Svensson (2009, s. 79) uttrycker det vidare så att när barn får samspela med 
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varandra kan de få en bredare förståelse för hur andra barn tycker och tänker. Högläsning nämns 

också som ett tillfälle där barn får chansen att utöka sitt ordförråd.  

 

Damber & Nilsson (2015, s. 15) förklarar att förskolan idag har en viktig roll eftersom föräldrar 

i dagens samhälle överlag ägnar mindre tid åt högläsning med sina barn. Saracho & Spodek 

(2010) menar dock att föräldrars förhållningssätt och engagemang, redan från barnets födsel, 

har stor betydelse i barns språkutveckling. Även Lawson (2012) instämmer i detta och menar 

att barn får en bredare kompetens om föräldrar tidigt läser högt för sina barn. Ju tidigare ett barn 

får högläsning desto lättare har barnet för att sedan utvecklas i språket. Damber & Nilsson 

(2015, s. 18) poängterar att högläsning är något som enkelt kan vävas in i 

förskoleverksamheten, där förskollärare kan bidra till främjandet av barns språkutveckling. 

Whorrall & Cabell (2015) redogör i sin tur för att barn i många fall idag spenderar mer tid på 

förskolan än hemma, därför är det viktigt att förskollärare tar vara på den tiden och hela tiden 

strävar efter främjandet av barns språkutveckling. De beskriver vidare att forskning egentligen 

visar att förskollärare ofta lägger språkutvecklingen hos barnen åt sidan trots att Lpfö 98 (rev. 

2016, s. 7) stadgar att förskolan ska lägga stor fokus på barns språk och språkutveckling.  

 

När begreppet högläsning diskuteras finns fyra skillnader: tematisk läsning, den återkommande 

läsvilan, vuxnas spontana läsning samt barnens (lek-)läsning. Den tematiska läsningen sker 

oftast som en planerad aktivitet i exempelvis ett tema där det sker samtal mellan barn och 

förskollärare, både innan och efter bokläsningen. Den återkommande läsvilan däremot är 

bokläsning som sker i syfte att barnen ska få en lugn stund. Spontan läsning sker när vuxna eller 

barn känner för det medan barnens egna lekläsning sker på egen hand i den fria leken. Viktigt 

som förskollärare att tänka på är dock att utan bearbetning av den text som boken innehåller 

sker ingen större utveckling i barns språk. Därför ses samtal vid bokläsning som något väldigt 

viktigt att lägga fokus på (Damber & Nilsson, 2015, s. 21).  

 

Ett bra sätt att starta ett samtal med barn kring böcker beskriver Dominković, Eriksson & 

Fellenius (2006, s. 47) är när fokus läggs på bilderna vid högläsning i stället för på texten. 

Högläsning behöver inte alltid innebära att läsa textrad efter textrad, utan högläsning kan också 

innebära samtal kring bilderna i boken. Genom att engagera barnen vid högläsning, exempelvis 

då genom att samtala om bilderna, främjas barns språkutveckling och ordförrådet utökas 

(Whorrall & Cabell 2015). Högläsningen har därmed större effekt på barns utveckling än vad 

många tror – bland annat utvecklar barnet sin sociala kompetens, sitt samspel med andra 

människor samt sin språkutveckling (Dominković, Eriksson & Fellenius, 2006, ss. 21–22 & 

26).  
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

4.1 Inledning  

 

Det finns en rad olika teorier som kan kopplas till barns språk- och kommunikationsutveckling. 

I följande avsnitt beskrivs anknytningsteorin, den konstruktivistiska teorin samt den socio-

kulturella teorin då dessa anknyter till det valda ämnet. Anknytningsteorin har speciellt 

betydelse för barns tidiga språk- och kommunikationsutveckling medan den konstruktivistiska 

teorin samt sociokulturella teorin har kopplingar till hur språk och kommunikation utvecklas 

överlag.  

 

4.2 Anknytningsteorin 

 

Broberg, Hagström & Broberg (2012, ss. 32–35) beskriver att grundaren till anknytningsteorin 

är barnpsykiatern John Bowlby. Bowlby blev i slutet av 1940-talet kontaktad av världshälso-

organisationen i syfte att förbättra situationen för hemlösa krigsbarn, vars föräldrar inte längre 

var närvarande i deras liv. Efter att i några år ha arbetat som militärpsykiater tog Bowlby nu 

tillbaka sin gamla titel som barnpsykiater och skrev därefter en rapport där föräldrars närvaro 

poängterades som extra viktig vid barns utveckling (Bowlby, 2010, s. 44). Bowlby menade att 

barn har lättare för att utvecklas om föräldrarna inte är frånvarande under barnets tre första 

levnadsår. Rapporten bidrog i sin tur till att Bowlby startade ett samarbete med James och Joyce 

Robertson. De observerade barn som skiljts tidigt från sina föräldrar och konstaterade att detta 

påverkar barnen väldigt mycket, då de visade sig ha starka känslor av både sorg och ilska 

(Broberg, Hagström & Broberg, 2012, ss.  34–35).  

 

Broberg, Hagström & Broberg (2012, ss. 35–36) beskriver vidare att Mary Ainsworth också 

bidrog till arbetet med skapandet av anknytningsteorin. Ainsworth var en psykolog som skrev 

en doktorsavhandling innehållande begreppet trygg bas. Trygg bas innebär, precis det Bowlby 

tidigare påstått; att barn behöver trygghet och närhet av sina föräldrar för att kunna utvecklas. 

Får inte barn den närhet och trygghet de behöver påstås språkutvecklingen påverkas negativt. 

Tillsammans har alltså Mary Ainsworth med John Bowlby bidragit till att anknytningsteorin 

uppstått (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, ss. 18, 35–36). Även Svensson (2009 s. 140) 

förklarar vikten av en nära relation mellan barn och förälder i tidig ålder. Detta eftersom ju 

tidigare en förälder involveras i sitt barns språkutveckling desto större ordförråd får barnet, 

vilket därigenom kan möjliggöra en lättare skolgång.  

 

Bowlbys anknytningsteori inbegriper fyra grundläggande stadier som barnet genomgår. 

Viktigast är inte hur lång tid varje stadie tar, utan fokus läggs istället på ordningsföljden: barnet 

relaterar till andra människor, barnet etablerar relationer till utvalda människor, barnet söker 

aktivt kontakt med andra människor och slutligen skapar barnet relationer till de människor som 

barnet själv vill. Bowlby menar att om barnet går igenom dessa fyra stadier utvecklas dess 

sociala sida (Hwang & Nilsson, 2011, ss. 60–61).  

 

Idag anses anknytningsteorin vara en av de viktigaste psykologiska teorierna inom det behand-

lade området. Som ovan visats belyser teorin att samspelet mellan barn och vuxna är viktigt. 

Ett barn knyter sig an personer på olika sätt ibland mer och ibland mindre. Allt handlar om den 

trygga basen, får barnet bekräftelse blir anknytningen följaktligen bättre än om barnet inte får 
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det. Det innebär också att barnets utveckling i språket först går framåt när anknytningen 

fungerar (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s. 18, 33 & 36). Bowlby (2010, s. 156) menar 

att ju bättre relationen är mellan två individer desto lättare har de för att samspela med varandra, 

eftersom de känner sig tryggare. Samspel i sin tur bidrar till en social kompetens, vilket 

Broberg, Hagström & Broberg (2012, s. 18) även förklarar behövs vid en språklig utveckling 

hos barn. Detta uttrycks även i Lpfö 98 (rev. 2016, s. 6) vari anges att förskolans uppdrag är att 

erbjuda varje enskilt barn en trygg miljö för lek och lärande och att samspelet mellan barn ska 

uppmuntras. 

 

4.3 Den konstruktivistiska teorin 

 

Den konstruktivistiska teorin beskriver Svensson (2009, ss. 30–31) som Jean Piagets teori. 

Piaget menar att den kognitiva utvecklingen, det vill säga den utveckling som handlar om 

tänkandet, ligger till grund för barnets språkutveckling. När barn ser sig omkring, luktar och 

upplever nya saker samlar de alltså nya intryck som bidrar till den språkliga utvecklingen. 

Genom exempelvis högläsning får barn möjlighet att samla massor av nya intryck i samspel 

med förskollärare och andra barn, därav anses den konstruktivistiska teorin som lämplig till 

ämnet främjande faktorer för barns språk- och kommunikationsutveckling. Kopplingar utifrån 

den konstruktivistiska teorin återfinns även i Lpfö 98 (rev. 2016, s. 7), där det beskrivs att 

samspel mellan såväl barn som vuxna ska ske för att lärandet ska utvecklas.  

 

Hwang & Nilsson (2011, ss. 62–64) förklarar att det inom den konstruktivistiska teorin finns 

fyra stadier som barnet ska gå igenom under sin uppväxt. Det första stadiet kallas för det 

sensori-motoriska och i detta använder barn sina sinnen samt sin motoriska förmåga. Detta 

stadie går barnen igenom när de är mellan noll till två år gamla. Det andra, preoperationella 

stadiet, går barnen igenom när de är mellan två till sex år gamla. Här börjar barnen tänka utifrån 

sig själva, de ser alltså världen utifrån sitt egna perspektiv och har inget logiskt tänkande. 

Barnen går igenom ett konkret operationellt stadie när de är mellan sex till tolv år gamla. 

Utmärkande för detta stadie är att barnen kan tänka logiskt, dock enbart kring konkreta saker i 

deras liv. Det fjärde och sista stadiet är ett formellt operationellt stadie, där barn i tolv års ålder 

lär sig tänka om sitt eget tänkande. De blir också medvetna om större och viktigare frågor i 

världen.  

 

I den konstruktivistiska teorin beskrivs också begreppen assimilation och ackommodation. 

Detta är två begrepp som har med tänkandet att göra. Assimilation innebär att de intryck som 

barnet samlar in läggs till bland de tidigare erfarenheter, utan att förändra de tankar som finns 

sedan tidigare. Ackommodation innebär däremot att nya erfarenheter förändrar den gamla 

kunskapen. Märkbart är att hur tänkandet än sker så handlar den konstruktivistiska teorin om 

hur tänkandet utvecklar människan (Hwang & Nilsson, 2011, ss. 64–65). Piaget (2013, ss. 103–

104) menar också att barnet med hjälp av tänkandet i sin tur kan utveckla språket och på så sätt 

även uttrycka sig till människor i dess närhet.  

 

4.4 Den sociokulturella teorin 

 

Svensson (2009, s. 32) framställer Lev Vygotskij som grundare till den sociokulturella teorin. 

Teorin visar att språkutvecklingen hänger ihop med det sociala, historiska och kulturella. Även 

detta framgår av Lpfö 98 (rev. 2016, s. 6), vari förskolan beskrivs som en social och kulturell 

miljö där barnen ska ges möjlighet till social och kommunikativ utveckling.  
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Svensson (2009, ss. 32–35) menar vidare att till skillnad från den konstruktivistiska teorin, där 

tänkandet leder till en språkutveckling, handlar den sociokulturella teorin istället om hur språket 

är ett hjälpmedel för människans tänkande. Under barnets första levnadsår understryker 

Vygotskij att de sociala upplevelserna är av stor vikt för att språket ska kunna utvecklas vidare. 

Spännande och roliga upplevelser bidrar till att barn kommunicerar mer, vilket i sin tur bidrar 

till att språkutvecklingen går framåt. Vygotskij (2007, s. 129 & 302) förklarar också språket 

och tänkandet som något som går hand i hand med varandra. Tänkandet och språket hör ihop 

men de utvecklas i olika takt. Alla barn kan inte allt från början utan utvecklingen måste få ta 

den tid den tar. Alla barn mognar på olika nivåer vid olika tillfällen i livet vilket också betyder 

att alla barn inte har samma kompetens vid samma ålder.  

 

Svensson (2009, ss. 36–37) förklarar internalisering som ett viktigt begrepp i den socio-

kulturella teorin. Internalisering innebär att den kunskap barnet tar till sig måste ombildas för 

att sedan bli till barnets egna kunskap. För att detta ska ske måste barnet anpassa kunskapen till 

sig själv. Ska teorin fungera i praktiken krävs det mycket samspel, samarbete och samtal mellan 

barn och vuxna. Barn tar efter vuxna vilket betyder att om de får möjlighet att kommunicera 

med vuxna, och på så sätt också möjlighet till utmaning, bidrar detta till ett främjande av 

språkutvecklingen.  
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5. METOD 
 

5.1 Val av metod 

 

Till en början var tanken att både enkäter och observationer, där vi tillsammans med 

förskollärare, barn och föräldrar avsåg att undersöka hur barns ordförråd påverkas av 

högläsningen, skulle användas. Vi insåg dock att vårt undersökningsområde blev för stort, med 

tanke på den tid vi hade på oss att färdigställa examensarbetet, så vi beslutade oss därför för att 

göra en avgränsning. Istället för att använda enkäter och observationer som metod valde vi att 

använda oss av enbart intervjuer med fokus på förskollärarnas perspektiv. 

 

För att besvara vårt syfte med undersökningen, att undersöka hur förskollärare främjar barns 

språk- och kommunikationsutveckling i förskolan, planerade vi att använda oss av en kvalitativ 

metod där vi med hjälp av intervjuer ställer frågor till förskollärarna på förskolan. En kvalitativ 

metod beskriver Bryman (2011, ss. 340–341) som ett tolkningsbart tillvägagångssätt där fokus 

läggs på situationer och ord. I den kvalitativa metoden används oftast tre synsätt: induktiv syn, 

kunskapsteoretisk syn samt ontologisk syn. Synsätten visar att den kvalitativa metoden innebär 

att vi människor kan tolka situationer olika, vilket i sin tur kan påverkas av den erfarenhet vi 

har sedan tidigare forskning. För att på egen hand kunna tolka de arbetssätt som förskollärare 

använder sig av, för att främja barns språk- och kommunikationsutveckling, valde vi därför att 

använda oss av den kvalitativa metoden. Med hjälp av den kvalitativa metoden kunde vi bilda 

oss en egen uppfattning utifrån de intervjusvar som vi fick fram. Därigenom kunde vi också 

kunde skapa oss en egen förståelse för hur ett främjande arbetssätt i förskolans verksamhet kan 

se ut.  

 

Bryman (2011, ss. 345–347) förklarar att det finns sex olika steg att följa för att kunna se hur 

en kvalitativ undersökningsprocess går till. Det första steget handlar om generella 

frågeställningar där lämpliga frågor till undersökningen väljs ut. Andra steget berör val av plats 

och deltagare i undersökningen, vilket bör vara bestämt redan innan genomförandet. Det tredje 

och fjärde steget handlar om hur all data först ska samlas in för att sedan, utifrån syftet och 

frågeställningarna i undersökningen, sortera ut den data som behövs för att kunna besvara dessa. 

I det femte steget visas sedan undersökningens resultat, utifrån de ursprungliga 

frågeställningarna. Skulle resultatet inte stämma överens med frågeställningarna, får ytterligare 

data samlas in genom en ny insamling. Det sjätte och sista steget i undersökningsprocessen 

handlar om hur rapporten sätts samman. Resultatet som erhålls sammanställs och kopplas 

samman med övriga delar i arbetet (Bryman, 2011, ss. 345–347).  

 

För att ta hänsyn till de sex olika stegen i en kvalitativ undersökningsprocess genomfördes i 

första hand intervjuer, utifrån relevanta frågeställningar som underlag, i en lugn miljö 

tillsammans med varje enskild, utvald förskollärare. Efter genomförandet av intervjuerna 

analyserade vi det insamlade materialet och sorterade ut relevant data, vilket motsvarar det 

tredje och fjärde steget. Detta resulterade i att vi insåg att vi uppfyllde de två sista kriterierna i 

undersökningsprocessen och därmed kunde sätta samman insamlad väsentlig data med tidigare 

insamlad litteratur.  

 

Vid användning av intervjuer i en kvalitativ undersökning finns det två alternativ – antingen 

genomförs en ostrukturerad intervju eller används en semistrukturerad intervju. Den 

ostrukturerade intervjun genomförs vanligtvis med enbart en fråga, där deltagaren utifrån den 
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frågan får samtala fritt. Den ostrukturerade intervjun liknar därför mer ett vanligt samtal mellan 

två personer. Den semistrukturerade intervjun innehåller däremot oftast fler frågor, där den som 

intervjuar ställer frågor som deltagaren får svara på i den följd de kommer. Givetvis får 

oplanerade frågor förekomma (Bryman, 2011, s. 415). För att kunna besvara undersökningens 

syfte valde vi därmed att använda oss av semistrukturerade intervjuer, vilket gjorde det möjligt 

att samla in relevant data som behövdes till undersökningen. Mot bakgrund av att 

undersökningen innehåller två frågeställningar var det mest relevant att använda den 

semistrukturerade intervjun. Skälet till det var att vi då på egen hand hade möjligheten att styra 

frågor och diskussion. Dessutom fick vi genom semistrukturerade intervjuer möjlighet att gå 

djupare i undersökningen, eftersom oplanerade frågor kunde tillkomma.  

 

5.2 Urval 

 

För att undersöka ett samband mellan högläsning och språkutveckling anser Alvehus (2013, ss. 

20–22) att en kvalitativ metod är lämpligast. Dessutom är den kvalitativa metoden tolkningsbar, 

vilket gör att undersökningsområdet kan tydas på olika sätt. Efter val av undersökningsprocess, 

där vi kom fram till att en kvalitativ undersökning skulle genomföras med hjälp av ett antal 

intervjufrågor, blev det sedan dags att välja ut de som skulle delta. I första hand valde vi ut två 

privata förskolor på västkusten i Sverige. Förskolorna som valdes ut i en och samma kommun 

var bekanta för oss sedan tidigare. Bryman (2011, s. 433) förklarar detta som ett 

bekvämlighetsurval, eftersom vi haft kontakt med dem sedan tidigare. Nästa val föll på sex 

arbetande förskollärare på de två utvalda förskolorna, där tre intervjuer genomfördes på vardera 

förskola. I undersökningen figurerade sammanlagt fyra olika avdelningar. Enligt Stukát (2011, 

s. 71) bör urvalet avgränsas till en lagom mängd intervjuer då alltför många intervjuer kan 

resultera i tidsbrist vid sammanställningen. Färre intervjuer gör att fokus kan läggas helt och 

hållet på de intervjuer som genomförts. För att undvika liknande svar valde vi att i största 

möjliga mån samla in data från så många olika avdelningar som möjligt. På avdelningarna som 

förskollärarna arbetade fanns blandade barngrupper. De utvalda pedagogerna var allihop 

utbildade förskollärare, varav en även specialpedagog. I enlighet med Brymans (2011, s. 434) 

uppfattning valde vi således att använda oss av ett så kallat målinriktat urval, med tanke på att 

vi avgränsade urvalet genom att enbart välja förskollärare som deltagare i vår undersökning. 

Med andra ord blev förskollärare på förskolan vår målgrupp.  

 

5.3 Genomförande 

 

Efter val av specifikt ämne läste vi in oss på litteratur och kom då också fram till att 

undersökningen kunde genomföras på bästa sätt med hjälp av en kvalitativ metod. Inledningsvis 

skrev vi ihop tio frågor som skulle användas i vår semistrukturerade intervju (se bilaga 2). 

Bryman (2011, s. 415) förklarar denna form som en intervju där deltagaren får svara på en rad 

olika frågor i tur och ordning. I samband med att intervjufrågorna färdigställdes författade vi 

också ett informationsbrev (se bilaga 1), för senare utlämning till de förskollärare som skulle 

medverka i den kommande undersökningen. I brevet, som även innehöll våra kontaktuppgifter, 

förklarades valet av undersökningsområde och det redogjordes också för de etiska principerna.  

 

Samtliga sex intervjuer genomfördes av oss studenter gemensamt, av den anledningen att vi 

båda två ville ta aktiv del i alla intervjuer. Skälet till detta var i sin tur att vi tänkte att intervjun 

skulle ge mer om vi genomförde den tillsammans eftersom vi då skulle få med båda 

studenternas perspektiv och infallsvinklar. På så vis föreställde vi oss att intervjun ̶ med 
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respektive förskollärare  ̶  skulle ge upphov till fler diskussioner kring barns språkutveckling, 

än om vad som annars vore fallet. Innan intervjun genomfördes lämnades informationsbrevet 

ut och vi ställde samtidigt frågan om intervjun fick ljudinspelas, detta i syfte att vi då inte skulle 

riskera att förlora någon data i våra anteckningar. Höst, Regnell & Runeson (2006, ss. 34–35) 

påpekar att detta tillvägagångssätt ger ett mer pålitligt resultat av intervjuerna eftersom 

frågeställaren då kan vara mer närvarande, och lyssna aktivt under intervjun, men också i 

efterhand kan lägga fokus på sammanställningen. I samband med detta förhöll vi oss till såväl 

informations- som samtyckeskravet. Detta skedde på så vis att samtliga deltagare fick 

information om undersökningen skriftligt och information om att de när som helst fick lov att 

avbryta sin medverkan (Löfdahl, 2014, s. 36). Därefter spelades alla intervjuer in. En av oss 

ställde våra frågor till deltagaren medan den andra förde anteckningar. I genomsnitt tog en 

intervju tio minuter att genomföra.  

 

Efter att samtliga intervjuer genomförts lyssnade vi tillsammans av det ljudinspelade materialet 

för att sedan, skriftligen, sammanställa varje intervju i varsitt dokument genom det Alvehus 

(2013, s. 85) kallar för transkribering. Vi skrev därefter ut våra dokument från datorn och 

fortsatte sedan med att läsa igenom samtliga intervjuer samt markerade varje enskild deltagare 

med en siffra istället för ett namn. Detta för att hänsyn till konfidentialitetskravet, som kräver 

att fiktiva namn används i undersökningen (Löfdahl, 2014, s. 38). I nästa steg klippte vi ut 

respektive fråga och lade dem på rad på ett bord. Svaren som vi fick fram från respektive 

intervjuperson, genom transkriberingen, klippte vi sedan ut, var för sig och märkte med samma 

siffra som ifrågavarande intervjuperson. Vi delade sedan in svaren efter frågorna på så vis att 

vi under respektive fråga lade respektive, anonymiserade, svar från varje intervjuperson. De sex 

förskollärarna som deltog i intervjuerna hade svarat på samtliga frågor, vilket följaktligen 

resulterade i att det till en början låg sex stycken svar under varje fråga. Därefter bröt vi ner vår 

insamlade data genom att klippa svaren i mindre delar. Under genomförandet av de olika 

intervjuerna inträffade det nämligen vid ett flertal tillfällen att förskollärarna svarade på frågor 

innan vi hunnit ställt dem. Av denna anledning valde vi därför att klippa ner materialet i mindre 

delar för att få tydligare svar på ställda intervjufrågor. Vi granskade den insamlade data fyra 

gånger innan vi var nöjda och stoppade då ner varje fråga med tillhörande svar i varsitt kuvert. 

Därefter valde vi att kategorisera frågorna i två kategorier, en med fokus på högläsning och en 

med språk och kommunikation. Att det blev dessa två kategorier föll sig naturligt mot bakgrund 

av undersökningens huvudfrågeställningar; hur arbetar förskollärare idag med språk i 

förskolan? Respektive, kan förskollärare med hjälp av högläsning bidra till barns 

språkutveckling? Det insamlade materialet har under undersökningens gång enbart använts av 

oss och kommer, i enlighet med nyttjandekravet (Löfdahl, 2014, s. 38), efter godkännande av 

examensarbetet att raderas.  

 

5.4 Etiskt förhållningssätt 

 

Gustafsson, Hermerén & Petterson (2011, s. 16) förklarar etik och moral som människans 

oskrivna regler. Beroende på hur människan väljer att förhålla sig till etik och moral handlar vi 

antingen rätt eller fel. Löfdahl (2014, ss. 32–33) belyser att det ligger i studenternas uppgift att 

hålla sig till ett etiskt förhållningssätt både innan, under och efter en undersökning. Det etiska 

förhållningssättet handlar om vilka regler som behöver följas för att undersökningen ska få 

genomföras. Björkdahl Ordell (2007, ss. 26–27) förklarar att varje enskild individ har rätt till 

att skyddas av de fyra etiska principerna, vilket också kallas för individskyddskravet. 

Individskyddkravet består i sin tur av fyra etiska principer att ta hänsyn till: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
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Enligt Löfdahl (2014, ss. 36–38) innebär informationskravet att vi som studenter är skyldiga att 

ge information, skriftlig eller muntlig, till de individer som tänker delta i den planerade 

undersökningen. Vi ska också informera om hur undersökningen kommer gå till, vad 

undersökningen ska handla om samt vad vi vill få ut av den. Anledningen till varför denna 

informationen är viktig att dela ut är för att de medverkande individerna på egen hand ska ha 

möjlighet att bestämma om de vill delta eller ej, detta i enlighet med samtyckeskravet. I 

undersökningen har alla individer möjlighet att själva bestämma över sin medverkan, där de när 

som helst får lov att avbryta. Konfidentialitetskravet innebär i sin tur att undersökningen 

innehåller fiktiva namn på såväl förskollärare som förskolor, det vill säga att namn på personer 

och platser undanhålls för att skydda identiteter. Den information som kommer fram i 

undersökningen får heller inte offentliggöras, utan den behåller vi studenter så att ingen 

obehörig kommer åt den. Detta betyder också att när undersökning och examensarbete är 

slutfört är vi skyldiga att förstöra den information vi samlat in. Hand i hand med konfiden-

tialitetskravet går nyttjandekravet, vilket står för att den information som samlats in enbart 

används till arbetet.   

 

Björkdahl Ordell (2007, ss. 26–27) beskriver de etiska principerna som riktlinjer. Alla 

undersökningar går till på olika sätt, därför kan principerna användas som vägledning för att 

komma rätt i arbetet. Som tidigare nämnts förklarar Löfdahl (2014, s. 36) att informations- och 

samtyckeskravet uppfylls genom att lämna såväl skriftlig som muntlig information till deltagare 

i undersökningen. Därför lämnades ett informationsblad ut till de deltagande förskollärarna 

innan intervjun genomfördes. Detta för att då ge deltagarna en skriftlig information om att de 

när som helst fick lov att avbryta sin medverkan. Innan genomförandet av de olika intervjuerna 

fick deltagarna dessutom muntlig information enligt informations- och samtyckeskravet. För 

att hantera den insamlade data korrekt, enligt konfidentialitetskravet, användes därefter fiktiva 

namn på såväl förskollärare som förskolor i undersökningen. Under undersökningens gång har 

det insamlade materialet enbart använts utav oss studenter och kommer, i enlighet med 

nyttjandekravet, efter godkännande av examensarbetet att raderas (Löfdahl, 2014, s. 38). Därav 

tar undersökningen hänsyn till och uppfyller etiska förhållningssätt. 

 

5.5 Validitet och reliabilitet 

 

Vid en undersökning bör hänsyn tas till såväl validitet som reliabilitet. Validitet handlar om hur 

pass trovärdig en undersökning är, i förhållande till valt undersökningsområde. Reliabilitet 

däremot handlar om att undersökningen ska ske på ett tillförlitligt sätt, där resultatet ska bli 

detsamma om undersökningen genomförs igen (Thurén, 2007, s. 22 & 26). Vid genomförandet 

av en kvalitativ undersökning förklarar dock Alvehus (2013, s. 122) att det inte läggs mycket 

fokus på reliabilitet, utan mer på validitet.  

 

Eriksson & Wiedersheim Paul (2014, ss. 62–63) beskriver att validitet bevisar att under-

sökningen enbart undersöker vad den faktiskt är tänkt att undersöka. Dessutom beskrivs de två 

olika typerna av validitet – intern och extern. Intern validitet innebär att ord och begrepp är 

genomgående överensstämmande i arbetet. Därmed bevisar detta att undersökningen uppfyller 

de interna kriterierna för validitet eftersom intervjuerna var formulerade utifrån tidigare 

insamlad litteratur. Undersökningen kan dessutom generaliseras, det vill säga att allmänna 

slutsatser kan dras, vilket betyder att resultatet är detsamma för förskolor på västkusten såväl 

som i övriga delar av Sverige. På så vis uppfyller undersökningen extern validitet, vilket enligt 

Karlsson (2007, s. 249) uppfylles om resultatet för en kvalitativ undersökning kan generaliseras. 
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I vår undersökning uppfylls validiteten vidare genom att samma intervjufrågor ställdes till 

samtliga deltagare vid de sex olika intervjutillfällena. I undersökningen användes fiktiva namn 

på såväl förskollärare som förskolor, samt att förskollärarna fick ta del av de etiska 

förhållningssätten i förhand, vilket styrker undersökningens validitet.  

 

Om denna undersökning skulle genomföras en gång till vid ett senare tillfälle kan reliabiliteten 

prövas. Olsson & Sörensen (2007, s. 75) påstår att om en undersökning genomförs två gånger 

vid olika tidpunkter och resulterar i samma resultat, innehar undersökningen hög reliabilitet. 

Men vid en undersökning likt denna kommer resultatet förmodligen inte se likadant ut vid en 

andra mätning, då de främjande faktorerna för barns språk- och kommunikationsutveckling kan 

skilja sig åt. Därför kan denna undersökningens reliabilitet anses vara låg, vilket styrker 

Alvehus (2013, s. 122) argument om att validitet är av större fokus än reliabilitet i kvalitativa 

studier.  

5.6 Analys och bearbetning 

 

Efter genomförd transkribering separerade vi först varje enskild intervju utifrån frågorna, för 

att sedan lägga samman samtliga svar från intervjuerna på samtliga frågor. Det vill säga att vi 

samlade alla svar på fråga ett i en hög, fråga två i en annan hög och så vidare. Sammanlagt 

fanns till en början tio frågor, vilket resulterade i tio separata högar – med sex separata svar från 

de sex enskilda intervjuerna. För att bearbeta materialet ytterligare gick vi därefter igenom alla 

svar var för sig. Detta för att kunna analysera svaren ytterligare och på så sätt även ta tillvara 

på det som ansågs mest relevant för undersökningsområdet. Därefter sorterades frågorna utifrån 

de tio olika högarna in i de två kategorier som valts utifrån frågeställningarna i syftet. Thornberg 

& Forslund Frykedal (2009, s. 41) förklarar detta som en form av kodning, där kategorier 

utvecklats efterhand som materialet analyserats och bearbetats. Sammanlagt bearbetades det 

insamlade materialet fyra gånger innan vi var nöjda, vilket enligt Kihlström (2007, s. 163) 

beskrivs som en bearbetning där mer relevanta svar uppkommer i förhållande till de två utvalda 

kategorierna.  

 

Precis som Thornberg & Forslund Frykedal (2009, s. 41) beskriver handlar analys och bear-

betning om att försöka förstå den data som samlats in, tillämpat i denna undersökningen handlar 

det om att förstå hur de deltagande förskollärarna i undersökningen såg på bland annat 

främjande faktorer för barns språk- och kommunikationsutveckling. Det som till en början 

ansågs vara främjande faktorer för oss studenter behövde ju inte stämma överens med vilka 

faktorer som ansågs främjande för de deltagande förskollärarna, därför genomfördes en analys 

och bearbetning för att förstå främjande faktorer utifrån deras perspektiv.  
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6. RESULTAT 
 

6.1 Inledning  

 

Som ovan beskrivits genomfördes intervjuer med sex olika förskollärare på två förskolor, 

Förskola A och Förskola B. Deltagande förskollärare var ”Lena”, ”Berit” och ”Olivia” från 

Förskola A, medan ”Anna”, ”Johanna” och ”Elvira” tillhörde Förskola B. Som framgår är 

samtliga namn fiktiva. För att återknyta till vad som inledningsvis har nämnts är syftet med 

undersökningen att undersöka hur förskollärare främjar barns språk- och kommunikations-

utveckling i förskolan. Vidare har vi, för att närmre kunna besvara den övergripande 

problemformuleringen, även använt oss av två mer precisa frågeställningar; Hur arbetar förskol-

lärare med språk i förskolan? Kan förskollärare med hjälp av högläsning bidra till barns 

språkutveckling? Nedan följer citat och resultat från sex genomförda intervjuer utifrån språk 

och kommunikation respektive högläsning.  

 

6.2 Språk och kommunikation 

 

6.2.1 Förskola A  

 
“[…] allt från det här från början, de här med babblarna och nonsensord och 

sånt. Jollret även när de är små. Inte bara det verbala mycket även med 

kroppsspråket. När de börjar upptäcka att man kan forma ord med munnen och 

rösten, då blir det mer och mer, det blir det en tvåvägskommunikation som innan 

kanske bara var en envägskommunikation.” (Lena)  

 

Citatet ovan är från ”Lena” på Förskola A, där hon svarar på frågan ”[V]ad anser du att språk 

och kommunikation är?”. Som framgår är det alltså ett begrepp som inrymmer en mängd 

aktiviteter. Under intervjun uppgav ”Lena” även att hennes avdelning uppfyller strävansmålen 

i Lpfö 98 (rev. 2016), om utveckling av barns språk, genom att använda sig av rim och ramsor, 

sång och tal. Dessutom menade hon att barnen skulle utmanas och att förskollärarna främst 

skulle hjälpa till och lotsa dem på vägen. 

 
”I princip allt som man gör dagarna i ända, från det att man tar emot barnen tills 

de åker hem framåt kvällen. Man pratar hela tiden, ska vi gå ut då tar vi på skor, 

då plockar vi ner mössan. Samlingarna, det spelar ju ingen roll vad man gör för 

allt blir ju språk – men framförallt rim och ramsor. Det jobbar vi med mycket, 

nästan varje dag vid olika tillfällen. När vi äter, och så pratar man ju när vi är 

ute, vi räknar barnen innan vi går in och vi räknar frukt när vi äter det efter maten, 

delar i halvor och kvartar. När man byter blöja framframförallt, då pratar man ju 

mycket. Man säger ju hela tiden vad man gör till barnen.” (Berit) 

 

Som framgår av citatet från ”Berit”, på Förskola A, ges ett brett svar på intervjufrågan om vad 

språk och kommunikation var för henne. ”Berit” uttalade därutöver att språket tränas hela tiden. 

Som konkreta exempel på detta angav hon även att genom att till exempel barn får klappa sina 

namn övar de olika stavelser samtidigt som det också kan utgöra ett tillfälle för att öva på olika 

bokstavsljud.  

 
”Det är ju hela biten, hela det dagliga, när man möts i hallen, när man sitter vid 

matbordet, när man leker, när man sitter med, när man läser, det är så oerhört 
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mycket. Det är ju inte bara det här med böcker, utan även det med vardagliga 

pratet. Beskriva saker, svara på frågor, samtala, kommunikationen 

överhuvudtaget.”  (Olivia) 

 

Det citerade uttalandet från ”Olivia”, på Förskola A, visar på vad språk och kommunikation är 

för henne, det vill säga något som tränas dagligen i alla möjliga situationer och som alltid är 

närvarande. ”Olivia” nämnde även att språk och kommunikation är mer än bara bokläsning. 

Enligt henne är det alltså minst lika viktigt, för barnens språkutveckling, att samtala, diskutera 

och svara på barns frågor.   

 

6.2.2 Förskola B  

 
”Det är ju många sätt att uttrycka sig på, både att prata, kroppsspråk och tecken 

samt tecken som stöd”. (Anna) 

 

Den citerade texten återger ett svar från ”Anna”, på Förskola B, på intervjufrågan ”[V]ad anser 

du att språk och kommunikation är?”. Som framgår handlar det för henne i huvudsak om att 

uttrycka sig. Därutöver anförde hon även att barn kan kommunicera genom kreativitet. Med det 

sistnämnda menade hon att barn, via exempelvis bild och skapande, kan uttrycka sina känslor 

och tankar utan att kommunicera verbalt.   

 
”För mig är det, det finns väldigt många sätt att uttrycka sig på. Vi har lite reggio-

emilia-tänk här, och då tänker vi att man kan uttrycka sig på många sätt, inte bara 

språkligt utan bild och skapande, lera med för att uttrycka sig. Sen läser vi ju 

väldigt mycket för barnen, och det är ju klart att det utvecklar dom med.” 

(Johanna) 

 

Citatet från ”Johanna”, på Förskola B, visar att kommunikation för henne är något brett och inte 

endast har med språket att göra. ”Johanna” nämnde också att de yngre barnen ofta tar lärdom 

av flanosagor, eftersom de då får bild och tal samtidigt. En flanosaga handlar om att med hjälp 

av olika bilder berätta en saga och på sätt kan barnen koppla ihop bilden med ordet. Även 

sagopåsar främjar språkutvecklingen genom att barn på så vis kan koppla ihop ting med 

begrepp.  

 
”Allt det vardagliga, hur vi pratar med barnen överhuvudtaget är språk-

utvecklande tänker jag. Bokläsning är absolut nyttigt, men jag jobbar mycket med 

rim och ramsor och sånger framförallt.” (Elvira) 

 

Ovanstående citat är från ”Elvira”, från Förskola B, och visar  ̶  liksom är fallet med flera av de 

ovan intervjuade personerna  ̶ också att kommunikation är något vardagligt och ständigt 

närvarande. Hon nämnde även att bokläsning, där samtal med barnen kan ske i samband med 

läsningen, är en viktig och språkutvecklande aktivitet i förskolans verksamhet. 

 

6.2.3 Övergripande resultat  

 

Utifrån den genomförda undersökningen kan konstateras att samtliga intervjuade förskollärare 

ansåg att språk och kommunikation handlar om allt det vardagliga som händer och sker i 

verksamheten. De förklarade att kommunikation sker i samspel med barnen från det att de 

kommer på morgonen tills dess att de går hem på eftermiddagen. Den kommunikation som från 

början är en envägskommunikation utvecklas efterhand till en tvåvägskommunikation genom 
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barnens egna funderingar, frågor och diskussioner. Detta sker både mellan barn och barn samt 

mellan barn och förskollärare.  

 

Alla deltagande förskollärare i studien var eniga om att det finns en mängd olika arbetssätt för 

att främja och utveckla barns språk och kommunikation i förskolan. En gemensam uppfattning 

bland de intervjuade förskollärarna var också att samtal överlag är främjande för språket. 

Genom att använda olika frågeställningar kan barnen därigenom få möjlighet att uttrycka sig, 

vilket på ett enkelt sätt kan leda till samtal mellan barn och förskollärare. Vid samlingar finns 

möjlighet att använda sig av såväl sånger som instrument, rim och ramsor samt sagor. Detta för 

att sträva efter ett främjande hos barns språkutveckling 

 

Under intervjuerna framkom även att flertalet av förskollärarna upplevde att barnen ofta tycker 

att bokstäverna i alfabetet är väldigt roliga. Genom att låta barnen vara nyfikna och ställa frågor 

kring dessa menar förskollärarna att barnen själva bidrar till sin egen utveckling. Det som 

barnen tycker är roligt och intressant utvecklas de mer än gärna vidare inom.  

 

Samtliga förskollärare menade att såväl planerad som spontan inlärning har betydelse vid barns 

språkutveckling. När barnen kommer med önskemål och reflektioner kring de planerade 

aktiviteter som genomförts blir förskollärarna medvetna om vilka upprepningar barnen tycker 

är roliga och kan på så sätt gynna utvecklingen. Även spontana aktiviteter såsom att lyssna på 

olika uppdrag, instruktioner och utmaningar ansåg förskollärarna att barn tycker är roligt och 

bidrar till språkutvecklingen. I sammanhanget kan dock nämnas att ”Olivia” och ”Elvira” 

påpekade att det inte alltid är lätt att bidra till ett främjande, speciellt om inte barnen tycker att 

det är roligt. Vid sådana tillfällen uppgav dem att verksamheten får anpassas utefter de 

utmaningar som finns. Exempelvis kan användandet av tecken, samt tecken som stöd, 

kommunikationsmöjligheterna med barn och därmed även bidra till deras egen språk- och 

kommunikationsutveckling.  

 

Hälften av de berörda förskollärarna önskade att de vore bättre på rim och ramsor överlag. Även 

en förbättring av sång, musik och instrument i verksamheten var önskvärt. I sammanhanget 

ansåg ”Berit” och ”Elvira” att de borde ha arbetat djupare i vissa ämnen än vad de gjort under 

terminens gång, under vilken detta endast skedde ytligt. Som exempel uppgav dem att de kunde 

använt sig mer av både bokstäver och ljud. Nämnda förskollärare uppgav också att de önskade 

att de hade hunnit med mer eftersom tiden är en begränsande faktor. Emellertid instämde de 

båda att barngrupperna idag är för stora för att detta skulle vara praktiskt genomförbart. De 

aktuella förskollärarna nämnde också att de hade velat arbeta mer med tema kring sagoböcker, 

mer drama, äventyrspedagogik och rollspel samt mer teknik i verksamheten. De önskade dels 

mer kunskap om teknik överlag och dels fler arbetssätt för att väva in tekniken i utvecklingen 

hos barnen. Likaså önskade de sig förbättringar i barngruppen på så vis att alla barn ska kunna 

vara med och känna sig inkluderade, vilket inte alltid var fallet idag.   

 

 

6.3 Högläsning 

 

6.3.1 Förskola A 
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”Man sitter och pratar, pratar om alla världens problem. Barnens undringar är 

också språk och kommunikation. Allt som barnen kommer med som man försöker 

diskutera och prata om. Jättesvårt att dokumentera sånt” (Lena) 
 

Citatet från ”Lena”, på Förskola A, beskriver hur hon ser på aktiviteten högläsning. Som fram-

går är aktiveten bredare än vad ordet högläsning intuitivt förknippas med, men speglar hur en 

praktisk verklighet på en förskola kan se ut. 

 
”Nu på sommartid läser vi lite mindre eftersom vi då är ute mer. Men på vintern 

läser vi mellan 5–10 böcker per dag”. (Berit) 

 

”[…] ju roligare ett barn tycker att en aktivitet är, desto lärorikare blir 

aktiviteten”. (Berit) 

 

De citerade texterna är från ”Berit”, från Förskola A, och visar på hur mycket förskolan arbetar 

med högläsning respektive hur viktigt det är att barn har roligt i sin utveckling. ”Berit” nämnde 

dessutom att om barn själva får välja böcker får de automatiskt stå i centrum, vilket ger en 

delaktighetskänsla.  

 
”Ja, absolut. Högläsning bidrar till främjandet av barns språk- och 

kommunikationsutveckling, finns inga tveksamheter kring det”. (Olivia) 

 

Citat ovan är från ”Oliva”, på Förskola A. Hon var, som framgår, av uppfattningen att det 

huvudsakliga syftet med högläsning visserligen är det språkliga. ”Olivia” förtydligade dock och 

förklarade vidare att syftet med högläsning trots detta inte alltid är glasklart, utan enligt henne 

fyllde olika tillfällen olika syften. Hon förtydligade och uttryckte att den spontana högläsningen 

inte alltid hade något direkt syfte. Spontan läsning kunde ibland handla om så primära saker 

som att till exempel trösta ett barn. Dessutom nämnde ”Olivia” att många barn behöver närhet 

av en förskollärare eller vuxen som stannar upp och hinner sitta ner en stund med barnet. Vid 

andra tillfällen förklarade hon att högläsningen kunde innebära en lugn stund och ett tillfälle 

för barnen att vila. Närhet och anknytning spelade enligt henne en stor roll för barns utveckling.  

Avslutningsvis nämnde hon också att olika sagor kan innehålla olika budskap, vilka de sedan 

kan samtala med barnen om både under och efter högläsning 

6.3.2 Förskola B 

 

”Vi läser efter maten. Sen funderar vi på om vi skulle ha det som en aktivitet, att 

barnen ska ha möjligheten att välja det. Aktivitetskort som man väljer efter 

frukosten. Sen läser vi spontant om barnen kommer med nån bok.”(Anna)  

 

Det ovanstående citatet är från ”Anna”, från Förskola B och svarar på frågan om hur de arbetar 

med högläsning på förskolan. ”Anna” förklarade att de både hade planerade högläsnings-

situationer och spontana situationer med barnen. 

 
”Med de stora barnen läser vi oftast en bok, sen får de återberätta vad boken 

handlar om. Vi sitter då i grupp på 6–7 barn. Sen går man till ateljén och målar 

något eller skapar något som har med boken att göra. Detta gör vi med de större. 

Med de yngre använder vi mycket bilder och flanosagor. De klarar ju oftast bara 

en kort stund, men det är fortfarande planerat. Vi använder både böcker och cd-

saga, då som avslappning också. Även här återberätta vad de handlar om.” 

(Johanna)  
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Det ovanstående citatet är från ”Johanna”, från Förskola B och beskriver arbetet med 

högläsning. ”Johanna” menade, som framgår av citatet, att högläsning inrymmer mer än att bara 

läsa en bok. Dessutom nämnde ”Johanna” att högläsningssituationerna är av stor vikt för 

barnen, eftersom de bland annat lär sig att lyssna. Hon kopplade sedan detta till och poängterade 

vikten av att barn behöver klara av att lyssna på information när de sedan börjar i skolan.  

 
”Det förekommer väldigt sällan, vilket är synd. Men vi strävar efter att bli bättre  

på det, jag tycker det är viktigt att högläsningen fungerar i verksamheten”. 

(Elvira) 

 

Citatet är från ”Elvira”, på Förskola B, vilket uppenbart skiljer sig från resterande intervjuade 

förskollärare eftersom högläsning alltså enbart förekom någon gång då och då på deras av-

delning. ”Elvira” var dock medveten om att högläsning utgör en viktig aktivitet för att främja 

barns språk- och kommunikationsutveckling och av denna anledning fanns också en strävan 

efter att försöka väva in mer av detta i förskolans verksamhet. ”Elvira” underströk också att just 

deras barngrupp gjorde att högläsningen var svår att få in. Detta eftersom det fanns barn med 

särskilda behov. För att få högläsningen att fungera menade ”Elvira” att de därför var tvungna 

att bryta sina nuvarande rutiner, vilket i sin tur skapade kaos för barnen med särskilda behov. 

Av den anledningen förekom högläsningen väldigt sällan i barngruppen. 

 

6.3.3 Övergripande resultat  

 

Som framgår av det ovanstående var samtliga förskollärare i undersökningen eniga om att 

högläsning bidrar till främjandet av barns språk- och kommunikationsutveckling. För att främja 

barns språkutveckling använde sig majoriteten av de deltagande förskollärarna sig av 

högläsning som ett främjande hjälpmedel. För att involvera föräldrar i barns språkutveckling 

nämnde ”Berit” och ”Anna” särskilt att de arbetade med så kallade ”bokpåsar”. Förskollärarna 

skickade då hem en påse med ett informationsblad där de önskade att föräldrarna tillsammans 

med barnen skulle välja ut en bok som de tyckte om, för att sedan ta med tillbaka till förskolan. 

Förskollärarna använder sedan denna bok i en högläsningssituation. Syftet med detta var att ge 

barnen inflytande, vilket även skulle leda till en språkutvecklandesituation. 

 

Majoriteten av de berörda förskollärarna använde sig av högläsning varje dag, både spontant 

och vid planerade tillfälle. Den planerade högläsningen skedde oftast efter lunch medan den 

spontana högläsningen istället skedde under förmiddagar och eftermiddagar när barnen kom 

och frågade. De deltagande förskollärarna förklarade också, vilket även de presenterade citaten 

visar, att spontan högläsning inte alltid fungerade i praktiken eftersom det ibland var svårt att 

sitta ner ostört med några barn. De nämnde också att lite personal och stora barngrupper ibland 

satte stopp för bland annat spontana högläsningssituationer.  

 

I fyra av fem verksamheter, där det förekom planerad högläsning varje dag, valde förskollärarna 

oftast att dela upp barngruppen i mindre grupper i syfte att alla barn skulle få möjlighet att vara 

delaktiga i högläsningen. Enskild högläsning kunde dock ske spontant för barn som själva tog 

initiativet, men de ville trots detta gärna väva in mer av den spontana högläsningen i verk-

samheten än vad de gjorde idag. I de verksamheter som hade blandade åldrar i sin barngrupp 

delades gruppen oftast in efter åldern på barnen. I största möjliga mån valdes anpassade böcker 

ut, efter barnens åldrar. Förskollärarna förklarade att böckerna fanns tillgängliga för barnen i 

deras nivå men i vissa fall låg de i lådor och var då mindre synliga eftersom förskollärarna ville 

undvika att de yngre barnen tuggade sönder böckerna. Vidare nämnde förskollärarna att de 

yngre barnen oftast bara klarade av att sitta ner en kortare stund. På förekommen anledning 
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använde de sig därför av så kallade flanosagor när de läste för de yngre barnen. De äldre barnen 

fick däremot lyssna på högläsning från böcker varje dag och efteråt fick de oftast reflektera och 

återberätta genom skapande i bild och form. På så sätt blev förskollärarna medvetna om barnen 

hade haft ro att lyssna på sagan eller inte. De barn som inte lyssnat hade följaktligen svårt för 

reflektion och återberättande av boken. Förskollärarnas uppfattning var att ju mer de samtalade 

med barnen kring böcker desto mer lärdom tog dem.  

 

Majoriteten av de deltagande förskollärarna ville dessutom skapa ett lugn med hjälp av 

högläsningen, där de redan på morgonen ville fånga barnen med en bok. Syftet var att göra 

barnen så pass intresserade av böcker och högläsning att de självmant valde högläsning som en 

spontan aktivitet. ”Elvira” fann det problematiskt att barn idag inte är vana vid att lyssna på 

böcker. Hon upplevde att det var svårare att fånga barns, som inte fick högläsning i hemmet, 

intresse för högläsning i verksamheten jämfört med de som fick det hemma. ”Elvira” menade 

dessutom att intresset hos barnen oftast låg på tekniken, därför förklarade hon att högläsningen 

med fördel kunde genomföras via en projektor. På så sätt kunde barns intresse för tekniken 

vävas samman med läsningen och förhoppningsvis fånga deras intresse.  

 

Utöver de kunskaper förskollärarna hade kring högläsning, nämnde alla på Förskola B att de 

önskade att få lära sig mer om teknik. Detta för att kunna använda det som ett hjälpmedel när 

de läste böcker för barnen. Förskollärarna ”Berit, ”Johanna” och ”Elvira” påpekade även att de 

var rädda att högläsningen skulle försvinna eftersom tekniken idag är så pass populär och lockar 

barnen allt mer. Som en reaktion på detta ville förskollärarna bland annat fånga barnen mer via 

högläsningen genom att samtala och diskutera efteråt och på så vis få ta del av barnens åsikter. 

För att komplettera högläsningen uppgav även fyra förskollärare att de använde sig av sagor på 

cd-skivor. Fördelen med detta var då att barnen kan få en lugn stund tillsammans med 

förskolläraren samtidigt som de efteråt får möjlighet att återberätta med hjälp av egna ord.  

 

”Johanna” uppgav att de i hennes verksamhet sammankopplade olika teman med hjälp av 

böcker. Eftersom det kan vara svårt att välja en bok i egenskap av förskollärare, då den inte 

alltid tilltalar och fångar barnen, menade hon att det är viktigt att barnen får inflytande över 

detta. I hennes fall gav förskollärarna dem det genom att de bland annat fick välja böcker att 

låna i bokbussen. Kopplat till detta uppgav majoriteten av de intervjuade förskollärarna att 

använde sig bokbussen. I bokbussen får barnen tillgång till en mängd böcker där de gemensamt, 

i grupp, får välja ut ett antal att låna med sig tillbaka till förskolan. På bokbussen finns också 

sagor på cd-skivor att låna. Genom att lyssna på sådana får barnen skapa sig en egen bild i 

fantasin som de sedan kan samtala om i grupp. 

 
”Vi hade velat ha lite information om nya böcker, för det finns mycket nytt. Det är 

inte bara Alfons-böckerna som gäller längre”. (Johanna)  

 

Som framgår av citatet uppgav flera förskollärare att de ville få mer kunskap kring nya barn-

böcker, så att de kan variera böckerna de vanligtvis väljer att läsa. En önskan för att komma till 

rätta med detta var att bokbussen skulle utöka och variera sitt utbud av böcker bättre. 

 

Överlag uppgav nästintill samtliga förskollärare att de var nöjda med sitt arbetssätt kring 

högläsning, men det kom ändå upp en rad olika förslag på hur de skulle kunna arbeta på ett 

annat sätt. En förskollärare av den äldre generationen stack dock ut genom att anse sig vara 

nöjd med nuvarande verksamheters upplägg.  
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7. DISKUSSION 
 

7.1 Disposition  

  

I diskussionsavsnittet följer tre delar som inleds med en resultatdiskussion som presenterar 

diskussioner kring de resultat vi fått fram genom undersökningen. Resultatdiskussionen kopplas 

till den litteratur och den teoretiska ram som presenterats tidigare. Därefter följer en 

metoddiskussion innehållande reflektioner kring vald metod, följt av ett avsnitt om didaktiska 

konsekvenser. I sistnämnda avsnitt drar vi slutsatser kring hur de olika verksamheterna skulle 

kunna arbeta på ett annat sätt jämfört med det resultat vi samlat in, men vi för också ett eget 

resonemang kring högläsning.   

 

7.2 Resultatdiskussion  

 

7.2.1 Främjandet av språk- och kommunikationsutveckling   

 

Genom vår undersökning ville vi få fram hur förskollärare kan arbeta för att främja barns språk- 

och kommunikationsutveckling i förskolan. Enligt Lpfö 98 (rev. 2016, ss. 10–11) ligger det i 

förskollärares ansvar att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas 

i sin språk- och kommunikationsutveckling. Förskollärare ska sträva efter att varje barn 

utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp. De ska dessutom sträva efter att 

utveckla barns förmåga att uttrycka tankar, idéer samt ställa frågor, argumentera och kommun-

icera med andra. Resultatet av vår undersökning bekräftar att förskollärare idag främjar barns 

språk- och kommunikationsutveckling på olika sätt. Detta genom att exempelvis arbeta mycket 

med rim och ramsor, sånger samt högläsning. Det här är något som både Svensson (2005, s. 13) 

och Wedin (2011, s. 109) nämner som främjande hjälpmedel vid barns språkutveckling.  

 

7.2.2 Språk och kommunikation 

 

I undersökningen ställdes frågan om vad förskollärare anser att begreppen språk och kommun-

ikation innebär. Frågan kommer av att det i Lpfö 98 (rev. 2016, s. 11) anges att det i 

förskollärares ansvar ingår att utmana och stimulera barn i deras språk- och kommunikation-

sutveckling. För att förskollärare ska kunna arbeta utefter strävansmålet på rätt sätt, och där-

igenom kunna stimulera och utmana barnen, måste förskollärare vara medvetna om begreppens 

innebörd. Förskollärarna som deltog i undersökningen var alla eniga om att språket är ett viktigt 

verktyg som tar oss framåt i samhället, med andra ord är det tack vare språket som barn främst 

kan uttrycka sig. Vi använder språket som ett hjälpmedel för att förmedla det vi vill ha sagt, 

antingen verbalt eller med hjälp av exempelvis kroppsspråk. Andra sätt att kommunicera 

förklarades som joller och nonsensord samt teckenspråk och tecken som stöd. Det finns alltså 

olika sätt att kommunicera, men precis som Wedin (2011, ss. 15–17) förklarar, är språket ett av 

de hjälpmedel som kan användas vid kommunikation. I enlighet med Lev Vygotskijs (2007, s. 

302) sociokulturella teori är barn kompetenta från början. Allt handlar egentligen om att 

föräldrar, förskollärare och andra vuxna måste låta barnens utveckling ta den tid det tar. 

Svensson (2009, s. 11) menar, likt Bowlbys anknytningsteori (Hwang & Nilsson, 2011, s. 61), 

att språkutvecklingen tar olika lång tid eftersom alla barn inte utvecklas i samma takt. Vid en 
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vidare diskussion om begreppen språk och kommunikation förklarade förskollärarna att de 

uppfattade begreppen som allt det vardagliga, de menade följaktligen att språket används hela 

tiden för att kommunicera med andra. Även om många förskollärare i undersökningen anser att 

språket faller sig naturligt i verksamheten är det viktigt att inte bara se förbi språket och ta det 

som en självklarhet, utan att faktiskt också arbeta aktivt med det. Trots att mycket i verk-

samheten genomsyrar språket är det viktigt att inte glömma av att barnen egentligen behöver 

specifika aktiviteter, som främjar språkutvecklingen, precis som när de arbetar med matematik 

och naturkunskap. Exempelvis menade förskollärare ”Berit” att det i verksamheten ofta fanns 

olika tillfällen för vidare utveckling i språk och kommunikation. Genom att låta barnen klappa 

sina namn och på så sätt träna olika stavelser och bokstavsljud med hjälp av motoriken 

förklarade hon språkutvecklingen främjas. Även detta beskrivs som språkutvecklande utifrån 

Piagets fyra stadier i den konstruktivistiska teorin (Hwang & Nilsson, 2011, s. 62).  

 

Att arbeta främjande med språk- och kommunikation i förskolan kan ske på olika sätt. Svensson 

(2009, s. 11) belyser hur viktigt det är att anpassa sin påverkan utefter barnets ålder när strävan 

efter en utveckling finns. Rim och ramsor beskrivs nämligen som ett främjande arbetssätt där 

barnen får möjlighet att leka sig fram i språket. Även sånger är en aktivitet som bidrar till 

språkutveckling samtidigt som barnen får en rolig stund med positiva intryck (Svensson, 2005, 

s. 13). Förskollärarna i undersökningen beskrev främjande faktorer som rim och ramsor samt 

sång och instrument. Dessa aktiviteter betonades som bra, även för de som känner att de inte 

bemästrar dem. Med detta menas att tidigare erfarenheter som människan bär på inte ska stoppa 

den från att testa något nytt, utan på så vis kan förskollärare utvecklas tillsammans med barnen. 

Förskollärarna menade även på att barn oftast tycker att rim och ramsor, men också sång och 

instrument är roliga aktiviteter. Även i Lpfö 98 (rev. 2016, s. 7) poängteras vikten av sång och 

instrument i förskolans verksamhet då dessa inslag har stor inverkan på barns utveckling och 

lärande. Förskollärarna nämnde dessutom att glädjen i aktiviteterna ofta smittar av sig vilket 

bidrar till en lärorik situation. De underströk dessutom att samtal överlag är viktga för språk-

utvecklingen. Specifika tillfällen de hade i åtanke var bland annat matsituationer, blöjsituationer 

och fruktstunder av det skälet att samtal då kan falla sig naturligt. Dessa specifika tillfällen blir 

situationer att ta vara på i syfte att främja barns språkutveckling. Matsituationen är ett exempel 

på ett tillfälle där det hela tiden sker spontana samtal, vilket blir en hjälp på vägen i barns 

språkutveckling. Av den anledningen belyser förskollärarna olika samtalssituationer som 

viktiga att lägga fokus på, detta i enlighet med förskolans uppdrag att ge barn ett mångsidigt 

lärande genom bland annat sociala samspel och samtal i interaktion med andra barn och vuxna 

(Lpfö 98 rev. 2016, s. 7).   

 

Majoriteten av de deltagande förskollärare uttryckte att de samtal som skedde i förskolans 

verksamhet oftast var spontana. Wedin (2011, ss. 15–17) belyser samtal som ett sätt att 

samspela med varandra, vilket även Vygotskij påpekar då han i sin sociokulturella teori framför 

att de sociala samspelen bidrar till barns utveckling (Svensson, 2009, s. 32–35). Kopplat till 

detta uppgav förskollärarna i undersökningen att de spontana samtalen var bättre än de 

planerade, av den anledningen att de vid förstnämnda tillfällen uppfattade barnen som mer 

frispråkiga än vid de senare. Dessutom får barnen i de spontana samtalen på egen hand visa sitt 

intresse och engagemang i de olika samtalsämnena. Även om förskollärarna menade att de 

planerade samtalssituationerna, exempelvis de efter högläsning, är givande är också de 

spontana givande på så sätt att barnen får möjlighet att diskutera och samtala på ett lättare sätt. 

Med detta förstås ett mer fritt och anpassat samtalsämne efter barnens egna intressen. Dessutom 

menar Bowlby i sin anknytningsteori (2010, s. 156) att barn samspelar bättre ju mer de känner 

varandra – vilket betyder att om barn får spelrum att fritt välja samtalsämne i spontana samtal 

har de också lättare för att på egen hand utvecklas i språket.  
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Intervjuade förskollärare i undersökningen är överlag nöjda med sitt arbetssätt, kring främjandet 

av barns språk- och kommunikationsutveckling, även om de flesta ansåg att det finns flera 

utvecklingsområden. De menade framförallt att det är viktigt att tänka på att alla barn är olika 

och likaså barngruppernas sammansättning. Detta är något Bowlby också tar upp i sin 

anknytningsteori (Hwang & Nilsson, 2011, s. 61), när han framför att vuxna måste ta hänsyn 

till barns olika kompetenser. För att ta ett konkret exempel ligger exempelvis ett barn med 

språkstörning självklart inte lika långt fram i utvecklingen som ett barn som har lätt för språket. 

Till dessa barn kan det alltså följaktligen också krävas olika förhållningssätt, vilket kan betyda 

att utvecklingen ibland går långsammare än vad som anses normalt. Detta ställer stora krav på 

förskollärarna i verksamheten, eftersom dessa måste bidra till alla barns utveckling – oavsett 

hur långt fram respektive barnen är i sin utveckling. Detta fastslås också i Lpfö 98 (rev. 2016, 

s. 7) vari det anges som förskolans uppdrag att bidra till barns sociala och kommunikativa 

kompetens.  

 

7.2.3 Högläsning 

 

Samtliga förskollärare i undersökningen var eniga om att högläsning bidrar till främjandet av 

barns språkutveckling och precis som Wedin (2011, s. 109) förklarar har högläsningen en stor 

påverkan på barns språkutveckling. Även Svensson (2009, ss. 79 & 143) beskriver i sin tur att 

högläsningen bidrar till ett främjande av barns språk, men även till barns olika upplevelser som 

de tar lärdom av. Förskollärare ”Berit” förklarade i sammanhanget att ju roligare en aktivitet i 

verksamheten är desto lättare har barnen för att lära sig mer. Med andra ord undviks det som 

det individen inte tycker är roligt. Det medför att om inte förskollärarna fångar barnens intresse 

vid högläsningssituationerna kommer inte heller barnen att delta. Intresset måste följaktligen 

finnas för att barnen ska lära sig något. Detta är också något som får stöd i Lpfö 98 (rev. 2016, 

s. 7) där det framgår att det ligger i förskollärarens ansvar att se till att fånga barnens intressen 

så att utvecklingen kan fortskrida.  

 

Majoriteten av de förskollärare som deltog i undersökningen använde sig av högläsning 

dagligen, både spontant och i planerade situationer. Precis som Lawson (2012) beskriver har 

vuxna personer ett ansvar när det gäller barns språkutveckling, eftersom dessa har så stort 

inflytande i barns liv. Ett konkret exempel från de båda förskolorna som deltog i 

undersökningen på hur de arbetade konkret med detta var när de använde de sig av så kallade 

bokpåsar. Med hjälp av dessa fick barnen först och främst möjlighet till inflytande i 

verksamheten, samtidigt gjordes alltså även ett försök att involvera föräldrarna i barnen. Detta 

eftersom de vid denna aktivitet då ”tvingades” att vara aktiva och hjälpa barnen att välja ut 

lämplig litteratur. Saracho & Spodek (2010) nämner bland annat att föräldrars engagemang i 

barnen har stor betydelse för deras språkutveckling.   

 

Under intervjun med förskollärare ”Elvira” framkom det att hon tyvärr upplevde att de barn 

som inte fick högläsning i hemmet var svårare att göra intresserade än de barn som fick det. 

Hon menade därför att det var synd att föräldrar generellt inte längre läser lika mycket för sina 

barn som förr i tiden. Här kan åter en koppling till Lpfö 98 (rev. 2016, s. 13) göras då det av 

denna framgår att förskolan egentligen bara ska komplettera hemmet. Detta kan tyckas som en 

liten skillnad men fastslår i själva verket att huvudansvaret ligger på föräldrarna för att se till så 

att barnen går framåt i utvecklingen. Förskollärarna kan därmed endast i princip inta en 

stödjande roll. Även Broberg, Hagström & Broberg (2012, s. 22) instämmer i detta och menar 
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att förskolan inte ska ersätta föräldrarna. Alltså måste föräldrar tänka på, likt Lawson (2012) 

nämner, att ju tidigare de involverar sig i sina barn desto bredare kompetens får barnen. Redan 

innan barnet föds har föräldrar tagit på sig ett väldigt stort ansvar, där de ska stå för barnets 

fostran och utveckling. Följaktligen är detta inte endast isolerat till språk- och kommunikations-

utveckling utan inbegriper samtliga delar av barns utveckling, alltså allt ifrån exempelvis gott 

uppförande till räknekunskaper. När det kommer till just främjandet barns utveckling i såväl 

språk som kommunikation stödjer dock forskning att högläsning är ett ytterst bra exempel för 

föräldrar att använda sig av. Även Damber & Nilsson (2015, s. 15) beskriver att föräldrar idag 

engagerar sig mindre i sina barns språkutveckling. Detta får stöd av tidigare nämnda redo-

görelse om att förskollärarna i undersökningen förklarade att bokpåsen var ett hjälpmedel där 

de ville få barn och föräldrar att samspela med varandra för en fortsatt utveckling.  

 

Till skillnad från majoriteten av de förskollärare som använde sig av högläsning varje dag fanns 

förskollärare ”Elvira” som skiljde sig från gruppen genom att använda högläsning mer sällan. 

Anledningen till detta beskrevs som en icke fungerande barngrupp vid högläsningssituationer, 

där barn med särskilda behov krävde andra aktiviteter än just högläsning. Även om detta 

säkerligen fungerar bra i praktiken kan det dock sägas stå i strid med Lpfö 98 (rev. 2016, s. 7), 

där det beskrivs att barngruppen istället för ett problem ska ses som en viktig och aktiv del i 

utveckling och lärande hos barnen. Istället för utesluta högläsning poängterar också Domin-

ković, Eriksson & Fellenius (2006, s. 87) vikten av högläsning, då både tal och ord utvecklas. 

Det är en fördel för alla barn men hade sannolikt mest varit till fördel för barnen med särskilda 

behov. Lpfö 98 (rev. 2016, ss. 5 & 7) kan också tolkas som att hänsyn ska tas till alla barns 

olika förutsättningar och behov, där barn dessutom ska vägledas för att på så sätt öka sin egna 

kompetens. Mot bakgrund av att ”Elvira” också omfattas av läroplanen och strävansmålen i 

dessa kan därför det agerande som hon beskrev starkt ifrågasättas. Som tidigare nämnts behöver 

barn enligt Bowlbys anknytningsteori även trygghet för att utvecklingen ska fungera (Broberg, 

Hagström & Broberg, 2012, s. 18). En reflektion är därför om det var tryggheten som saknades 

hos de aktuella barnen, eller om det fanns andra faktorer kring varför högläsningen vanligen 

uteslöts?  

 

Bland de förskollärare som använde sig av högläsningen som ett främjande hjälpmedel vid 

barns språkutveckling förekom såväl planerad som spontan högläsning. Tengberg (2015, s. 11) 

förklarar högläsningen som ett uppmärksammat ämne i såväl förskola som skola. Samtliga 

verksamheter i undersökningen, både Förskola A och B, försökte arbeta med högläsningen så 

ofta de kunde eftersom de menade att högläsningen ger barnen väldigt mycket. Förskollärarna 

delade ofta in barngrupperna i mindre grupper vid högläsningssituationer för att kunna anpassa 

böckerna efter barnens åldrar. I enlighet med Lpfö 98 (rev. 2016, s. 11) kan det ses som en 

vidtagen åtgärd för barn ska få möjlighet att känna sig trygga i gruppen, samt kunna bygga upp 

relationer med andra barn. Dessutom valde förskollärarna att arbeta på detta sätt för att göra 

alla barn delaktiga samt ge alla barn plats kring boken för att både kunna se och höra bokens 

innehåll. En positiv aspekt med delade barngrupper, utefter barnens åldrar, framfördes också i 

form av att förskollärarna då kunde välja hur de ville använda tiden, både under och efter 

högläsningen. Till skillnad från de yngre barnen fungerar det med äldre barn att sitta en längre 

stund vilket också betyder att de efteråt kan reflektera över bokens innehåll genom att exem-

pelvis återskapa innehållet i bild och form. Whorrall & Cabell (2015) förklarar detta som ett 

främjande arbetssätt för barns språkutveckling. De yngre barnen har oftast inte ro att sitta ned 

en längre stund, därför är det positivt med delade barngrupper även för deras skull med tanke 

på att de på så vis kan avrunda aktiviteten när det känns lägligt.  
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I undersökningen hade förskola A blandade barngrupper i sin verksamhet där förskollärarna 

valt att ha böckerna mindre synliga, men fortfarande tillgängliga i barnens nivå då de låg i olika 

lådor i en hylla. Förskola B hade däremot sina böcker synliga för alla barn. Norling (2015) 

förklarar tillgängliga böcker som något positivt eftersom barnen då själva får möjlighet att 

spontanläsa en bok samt återberätta böcker för de andra barnen. Hon menar också att barn som 

suger och tuggar på böckerna läser boken på sitt sätt, vilket beskrivs som en lärprocess. 

Eftersom böcker och högläsning ger barnen så mycket i deras språkutveckling är det viktigt att 

låta barnen använda böckerna. I enlighet med Lpfö 98 (rev. 2016, s. 5) blir det en lärprocess för 

barnen då de får lov att använda böckerna så mycket de vill. En bok eller två som går sönder 

gör ju ingenting eftersom allt egentligen handlar om att förskollärare ska bidra till barns 

utveckling. Även Whorrall & Cabell (2015) instämmer i detta då de menar att bokläsning 

exempelvis bidrar till ett utökat ordförråd. Med andra ord kan tidigare forskning i relation till 

undersökningens resultat konstatera att högläsningen bidrar till språkliga kompetens – därför är 

det viktigt som förskollärare att inte glömma av hur viktig högläsningen faktiskt är att använda 

i den praktiska verksamheten.  

 

Förskollärarna i undersökningen menade bland annat att syftet inte alltid är glasklart kring 

högläsning, utan att olika tillfällen kan ha olika syften. Det beskrivs även i Lpfö 98 (rev. 2016, 

s. 7) då lärandet kan ske utifrån olika perspektiv. Precis som förskollärarna nämnde kan ibland 

spontan högläsning ske för att exempelvis trösta ett barn eller få barnet på andra tankar. Många 

gånger beskrev förskollärarna att en högläsningssituation inte alltid handlar om att ge barnen 

en språkutveckling, utan också om att stanna upp och på så sätt ge barnet närhet. De förklarar 

att närhet spelar stor roll för barns utveckling, därför ser de också anknytningen till barnen som 

väldigt viktig. Precis som Bowlby (2010, s. 156) redogör för i sin anknytningsteori krävs en bra 

anknytning mellan barn och förskollärare för att barnet ska våga utvecklas i förskolan. Även 

Broberg, Hagström & Broberg (2012, s. 20 & 23) förklarar att ett barn måste känna sig tryggt 

för att våga engagera sig i en aktivitet. Som förskollärare kan därför högläsningssituationen 

vara ett bra tillfälle till att fånga de barn som behöver extra trygghet och närhet i förskolan. 

Precis som förskollärare ”Lena” nämnde under intervjun handlar det hela tiden om att ta vara 

på olika situationer i förskolan, för att främja barns språkutveckling. Att enbart samtala om 

några bilder i en bok ger så mycket för barnen vilket också betyder att det lilla kan vara värt så 

mycket.   

 

Piagets konstruktivistiska teori och Vygotskijs sociokulturella teori går ut på att barns 

språkutveckling går framåt genom att barnet får undersöka saker och ting i dess närhet (Linell, 

1982, s. 92). Piaget (2013, s. 31) menar också att ju mer barnen undrar och funderar över något, 

desto mer samspelar och kommunicerar barnet med en vuxen vilket i sin tur betyder att de 

utvecklas. Även förskollärare ”Lena” instämde i detta under intervjun, då hon menade att barn 

behöver få svar på sina frågor och funderingar för att kunna utvecklas vidare i sitt språk. De 

svar vuxna ger barnen bidrar till att de lär sig nya ord och begrepp. Förskollärarna i 

undersökningen önskar bidra mer till barns språkutveckling genom samtal och diskussioner, i 

samband med högläsningen. Ett sammanhang mellan både Piagets konstruktivistiska- och 

Vygotskijs sociokulturella teori och förskollärarnas arbetssätt är tydligt. Samtliga vill sträva 

efter barns utveckling genom kommunikation och samspel. Förskollärarna är därmed medvetna 

om att högläsningen är en viktig del i främjandet av barns språk. Samtidigt är dem dock oroliga 

för att högläsningen ska dö ut på grund av att tekniken tar över allt mer. Av den anledningen 

vill förskollärarna, speciellt ”Elvira”, komma på mer attraktiva sätt att arbeta med högläsningen, 

då väva ihop läsning med någon form av teknik. Förslagsvis föreslår hon att läsa böcker via en 

projektor, för att på så sätt fånga barnens intresse i samband med den gamla och traditionella 

högläsningen. Dock menar hon på att detta faktiskt kan ställa krav på förskollärare i förskolans 
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verksamhet, de måste utvecklas för att kunna använda tekniken på ett lärorikt sätt i 

verksamheten. Å andra sidan beskrivs det i Lpfö 98 (rev. 2016, s. 7) att det förskolans uppdrag 

just ingår att använda tekniken som hjälpmedel. Detta skulle därmed kunna betyda att vidare 

argument emot användning av teknik i förskolans verksamhet inte är gångbara.  

 

7.3 Metoddiskussion 

 

För att genomföra undersökningen valde vi att använda oss av intervjuer som kvalitativ metod. 

Då tiden var knapp ville vi samla in vår undersökningsdata så fort som möjligt och då ansåg vi 

att intervjuer var den metod som var smidigast att använda. I nästa steg valde vi att använda oss 

av semistrukturerade intervjuer, där vi med hjälp av en rad olika frågor ville besvara vårt syfte 

(Alvehus, 2013, s. 83). Innan genomförandet var vi noga med att informera förskollärarna om 

hur lång tid intervjun skulle ta, cirka 15 minuter. Vi tror att detta skapade ett lugn och bidrog 

till att förskollärarna kände att de hade tid till att sitta ner en stund. Vid genomförandet av 

samtliga intervjuer valde vi att delta båda två, där den ena då ställde frågor och den andra förde 

anteckningar samt spelade in ljudet. Anledningen till varför vi valde att delta i intervjuerna båda 

två var för att vi dels ville ta del av svaren direkt, men också för att vi skulle hjälpas åt att samla 

in data. Om vi istället hade delat upp intervjuerna och genomfört dem var för sig tror vi att det 

varit svårare att vara delaktiga i de samtal vi hade med förskollärarna i de olika intervjuerna. 

Detta på grund av att mycket av tiden då istället hade ägnats åt att ställa frågor och anteckna. 

Hade vi valt att dela upp intervjuerna tror vi inte heller att den insamlade data varit lika lätt att 

gå igenom som den nu blev eftersom vi båda var med under samtliga intervjuer.   

 

Majoriteten av intervjuerna genomfördes i enskilda rum, vilket vi fann som positivt för att 

underlätta genomförandet av intervjun. Även Kihlström (2007, s. 51) förklarar att just platsvalet 

är viktigt vid en intervju, av den anledning att deltagaren inte ska bli störd. De två första 

intervjuerna genomfördes däremot ute i verksamhetens lokaler, vilket gjorde att barnens 

ljudnivå distraherade förskollärarna. Inte mycket, men ändå märkbart. Om vi någon gång i 

framtiden kommer att genomföra en intervju kommer vi därför se över valet av plats extra noga.   

 

En fråga vi ställde oss efteråt var om förskollärarna ansåg att det var svårt att bli intervjuad av 

två studenter samtidigt. Vi märkte när vi renskrev resultatet att en av intervjuerna gav mindre 

än alla andra, därför slogs vi av också av tanken att personen i fråga kanske inte var så bekväm 

vid intervjun. Kanske berodde det på att vi var två som genomförde intervjun. Förskol-

läraren, ”Anna”, var även specialpedagog i grund och botten och därför hade vi på förhand 

högre tankar om hennes svar än vad vi fick ut. Förhoppningarna vi byggt upp innan 

genomförandet av just den intervjun var stora, mot bakgrund av dennes specialistkunskap. Med 

andra ord hade vi hoppats på att få ett mer utförligt svar kring främjandet av barns 

språkutveckling. Majoriteten av de deltagande förskollärarna var bekanta sedan tidigare, men 

just den här personen i fråga var relativt ny på avdelningen och därmed inte så känd för oss. 

Det är tänkbart att det också var den bidragande faktorn till att just den intervjun gav ett mindre 

tillfredsställande resultat än resterande. En annan förklaringsmodell, att se intervjun utifrån, är 

att vi avbröt ”Anna” mitt i ett planeringstillfälle. ”Anna” hade själv valt att delta i intervjun och 

fick även välja tidpunkten på egen hand, men i efterhand känns det som att förskollärare ”Anna” 

inte var så närvarande under vår intervju. Kanske fanns tankarna fortfarande kring hur 

verksamheten skulle planeras. Med tanke på att ”Anna” själv valde tidpunkt för genomförandet 

känner vi dock att vi inte kunde gjort så mycket mera för att underlätta intervjun vid detta 

tillfälle.   
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De flesta av förskollärarna gav oss hur som helst informativa och tydliga svar, med undantag 

för den sista intervjun som vi genomförde. Vi tyckte båda två att det var väldigt svårt att veta 

när förskollärare ”Anna” svarat klart på frågorna vi ställde, därför har vi också funderat på om 

vi kunde formulerat frågorna annorlunda eller om de otydliga svaren berodde på något annat. 

Vid sammanställningen av resultatet lade vi märke till att de flesta frågorna överlappade 

varandra och kanske då också upplevdes som otydliga, således fick vi också en del upprepade 

svar. Om vi hade fått göra om intervjun igen hade vi därför planerat att göra en pilotstudie innan 

vi genomfört intervjuerna på riktigt. På så vis hade vi kunnat upptäcka sådana brister i förväg, 

där vi då också kunde upptäckt otydliga frågor. En pilotstudie går ut på att i förväg testa de 

intervjufrågor som sedan ska användas i kommande undersökning och i samband med detta 

även kontrollera så att frågorna stämmer överens med syftet (Bryman, 2011, s. 258). För att 

vara säker på om förskolläraren i fråga är klar med sitt svar, skulle vi till nästa gång också 

kunnat ifrågasätta om det fanns något att tillägga innan vi ställde nästa fråga. 

 

7.4 Didaktiska konsekvenser 

 

Efter genomförandet av undersökningen, där vi undersökt hur förskollärare främjar barns språk- 

och kommunikationsutveckling i förskolan, kan vi konstatera att det finns olika tillväga-

gångssätt att använda sig av för att främja barns utveckling i språk och kommunikation. Genom 

att intervjua sex olika förskollärare på två olika förskolor har resultatet av undersökningen visat 

att förskollärarna använder sig av såväl rim och ramsor som sånger samt gåtor och vitsar, som 

främjande aktiviteter i förskolans verksamhet. Dessa förklarar även Svensson (2005, s. 13) som 

främjande faktorer för barns språkutveckling. Utöver dessa visar också resultatet att samtliga 

förskollärare anser att det är viktigt att lägga stor vikt vid högläsningssituationer, då de menar 

på att en högläsningssituation ger barnen så mycket om de arbetar med den på rätt sätt. Som 

förskollärare är det viktigt att hela tiden låta de didaktiska frågorna vad, hur och varför 

genomsyra verksamheten. Detta för att på så sätt kunna ge allt som händer och sker en mening. 

Tänker förskollärarna ett steg längre så ser de också att något så enkelt som en bokläsning ger 

barnen mer än enbart en lugn och mysig stund.  

 

I Lpfö 98 (rev. 2016, s. 11) anges att det ligger i förskollärarens ansvar att se till så att barn 

stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling. Genom att då använda sig 

av de främjande faktorer som tidigare nämnts, och samtidigt ha en baktanke till varför, finns 

också de didaktiska frågorna med i planeringen av en aktivitet. Tar vi en högläsningssituation 

som exempel finns det fortfarande många pedagoger som enbart läser boken från början till 

slut. Men en förskollärare bör ha både medvetenheten om strävansmålen i läroplanen samt 

medvetenheten om de didaktiska frågorna, på så vis blir även de enkla aktiviteterna givande för 

barnen. Ett positivt resultat från just denna undersökning är att majoriteten av de deltagande 

förskollärarna faktiskt arbetade aktivt med högläsningen. Istället för att endast läsa böcker från 

början till slut valde de ofta att arbeta vidare med böckerna för att främja barns språk- och 

kommunikationsutveckling. Förskolläraren ”Johanna” nämnde exempelvis i sin intervju att hon 

ofta återskapar de böcker hon läst tillsammans med barnen i form av lera, vilket innebär att hon 

inte enbart tar hänsyn till strävansmålet kring barns språk- och kommunikationsutveckling – 

utan då också låter barnen utveckla sin skapande förmåga (Lpfö 98 rev. 2016, s. 10). Allt 

handlar ju egentligen om hur kreativa förskollärarna är, det är bara fantasin som sätter stopp för 

de olika arbetssätten. Aktiviteter i förskolans verksamhet blir desto lärorikare för barnen om det 

hela tiden finns tankar bakom varför de gör som de gör. Därför är det viktigt att tänka till, vad 

ska vi göra, hur ska vi göra och varför ska vi göra det här?  
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Sammanfattningsvis ville vi genom denna undersökning ta reda på hur förskollärare främjar 

barns språk- och kommunikationsutveckling i förskolan. Vi ville få allmänheten att förstå 

vikten av högläsning eftersom högläsningen främjar barns språkutveckling mer än vad många 

tror. Utöver detta ville vi komma fram till hur förskollärare kan främja språket i verksamheten, 

inbegripet vilka tillvägagångssätt som kan användas för barns utveckling. Av tidigare 

erfarenheter har vi upplevt att många förskollärare tar språk- och kommunikationsutveckling 

för givet. Mot denna bakgrund ville vi genom detta examensarbete upplysa om detta problem 

genom att synliggöra vikten av att arbeta aktivt med barns språk- och kommunikations-

utveckling. Utan möjlighet till språk- och kommunikation med andra människor vore vi 

ingenting och vi hade inte kunnat ta oss framåt i samhället. Därför måste förskollärare i 

förskolan lägga stor fokus på hur och varför de arbetar med barns språk- och kommunikations-

utveckling – så att även kommande generationer har möjlighet att ta sig framåt och föra 

samhället vidare.  
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BILAGA 1 

 

 

 
 

Informationsbrev  

Vi är två tjejer, Felicia Havagård och Johanna Herrlund. Vi studerar till förskollärare vid 

Högskolan i Borås, vid Campus i Varberg.   

Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 

undersökas. Vi har valt att fokusera på barns språk- och kommunikationsutveckling. För att 

samla information till vårt arbete planerar vi att genomföra ett antal intervjuer, då med 

förskollärare från olika avdelningar på förskolan.  

Det är viktigt att ni förskollärare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de forskningsetiska 

principerna, vilka innebär att:  

• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga 

obehöriga kan ta del av dem.   

• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings 

syfte.   

• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. Fiktiva 

namn på barn/elever, förskollärare och för/skola används så att allas identiteter 

skyddas.   

• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på:  

XXXX-XX XX XX / sXXXXXX@student.hb.se 

XXXX-XX XX XX / sXXXXXX@student.hb.se 

Med vänliga hälsningar, 

Felicia Havagård & Johanna Herrlund 



 

 

 

BILAGA 2 

 

Intervjufrågor 

 
Vårt syfte med undersökningen är att undersöka hur förskollärare i förskolan främjar barns 

språk- och kommunikationsutveckling. Vi undrar om förskollärare med hjälp av högläsning 

kan bidra till barns språkutveckling.  

 

• Vad anser du att språk- och kommunikation är?  

 

• Enligt läroplanen ska förskolan se till så att barnen utvecklar sitt språk, hur går ni tillväga för 

att sträva efter detta? 

 

•  Har ni speciella aktiviteter för att främja barns språk- och kommunikationsutveckling? 

- Om ja, kan du beskriva en aktivitet/några?  

 

• Hur arbetar ni med högläsning?  

 

• Hur ofta läser ni? När läser ni?  

 

• När ni har högläsning, vad har ni för syfte då?  

 

• Hade du velat arbeta med högläsningen på ett annat sätt än ni gör idag?  

 

• Tror du att högläsning bidrar till främjandet av barns språk och kommunikationsutveckling? 

 

• Hur hade du velat arbeta mer eller på ett annat sätt med språk- och 

kommunikationsutveckling i förskolan?  
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