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Sammanfattning 

Bakgrund 

Den sociala och fysiska miljön är grundläggande för språkutveckling och lärande och 

förskolan har en stor betydelse för barnens lärande. En stimulerande språkmiljö ska vara 

under ständig förändring utifrån barnens förutsättningar och intresse. Dessutom är det viktigt 

att pedagogerna har ett mål och ett syfte med den fysiska miljön, samt att den stödjer och 

skapar möjligheter för barns samspel, utveckling och lärande. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärarnas erfarenheter och kunskaper om hur 

de arrangerar språkmiljön i förskolan för att stimulera barns språk-, läs - och skrivutveckling.  

 

Metod 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod i form av samtalspromenad som verktyg för 

datainsamlingen. 

 

Resultat 

Studiens resultat visar att förskollärarna är medvetna om miljöns betydelse för barnens 

språk-, läs- och skrivutveckling. De finns ett syfte med hur de arrangerar miljön och de är 

medvetna om vikten av förskollärarnas förhållningssätt för barnens språkutveckling, samspel 

och lärande. Förskollärarna berättade att det är viktigt att barn får erfarenheter av bilder och 

text för att skapa intresse för skriftspråket. Resultatet visar att organisation av barngruppen 

är av stor betydelse för att skapa möjligheter till samtal mellan barn och vuxna och barn och 

barn vilket berikar barnens ordförråd. 
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INLEDNING 
När språket inte räcker till för att uttrycka vad jag känner eller vill. Jag känner mig 

begränsad, tappar min självkänsla, det känns som jag försvinner. Så här kände jag, Hajrija 23 

år då jag kom till ett främmande land 1992 från Bosnien och Hercegovina. Jag, Susanne är 

född i Sverige min mamma kommer från Finland och min pappa är från Sverige. Under min 

barndom lärde jag mig inte min mammas modersmål och fick aldrig känna att min mammas 

modersmål var viktigt att lära sig. Det var då och jag fick aldrig möjlighet att lära mig det 

språket som är en del av min familj. Om jag kunde vrida tiden tillbaka så skulle jag önska att 

jag fick stöd från de vuxna till att lära mig det finska språket. Vi är två blivande förskollärare 

som har varit verksamma många år inom förskolan. Båda har vi ett annat modersmål än 

svenska och erfarenheter av hur svårt det kan vara när språket inte räcker till. Vi har 

erfarenhet av hur viktigt språkets betydelse är för samspel och kommunikation och 

identitetsutveckling. I vårt yrke i förskolan möter vi dagligen både enspråkiga och 

flerspråkiga barn som behöver mycket stöd för att utveckla sitt språk. Läroplanen för 

förskolan (Lpfö 98. rev. 16, s. 6), säger att ”förskolan ska vara en levande och social och 

kulturell miljö som stimulerar barn att ta initiativ till kommunikation och som utvecklar 

deras sociala och kommunikativa kompetens”. Vi har ett stort intresse av barns 

språkutveckling och därför vill vi bidra till forskning om förskollärarnas förhållningssätt till 

språkmiljön i förskolan, samt hur de planerar och utformar denna. Det finns tidigare 

forskning om språkmiljö som säger att pedagogens bemötande har en stor betydelse för en 

stimulerande språkmiljö (Norling, 2015). Svensson (2012) har undersökt hur förskollärare 

kan stödja barns möjligheter att utveckla sitt ordförråd. Enligt Norling, Sandberg och 

Almqvist (2015, s. 622) finns få studier om hur förskolepersonal arbetar med språkmiljön 

och om miljöns betydelse för det språkliga samspelet samt barns språkutveckling. Därför har 

vi valt att undersöka förskolans språkmiljö. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärarnas erfarenheter och kunskaper om hur 

de arrangerar språkmiljön i förskolan för att stimulera barns språk-, läs - och skrivutveckling.  
 

Frågeställning 
Vilket material använder förskollärare för att stimulera barns språk samt läs och 

skrivutveckling?  

Hur beskriver förskollärare att de använder förskolans miljö för att stimulera barns språk-, läs- 

och skrivutveckling?  
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BAKGRUND 
För att fördjupa våra kunskaper om språkmiljön i förskolan sökte vi efter vetenskapliga 

artiklar och annan litteratur om förskolans språkmiljö, pedagogernas förhållningssätt samt 

vardagliga och planerade aktiviteter som påverkar kommunikation och socialt samspel. I 

följande avsnitt presenteras först fysisk miljö och sedan social miljö. 

 

Fysisk miljö 
Den fysiska och sociala miljön är enligt De Jong (2010, ss. 253–271) grundläggande för 

utveckling och lärande och förskolan har en stor betydelse för att detta sker. En stimulerande 

miljö menar De Jong ska vara under ständig förändring utifrån barnens förutsättningar och 

intresse. De Jong belyser att Lpfö (98, rev. 16) inte konkretiserar klara riktlinjer för den 

fysiska miljön. Läroplanen anger att miljön ska vara trygg, utmanande och ska locka barn till 

lek och aktivitet, samt att barn ska kunna ha inflytande över den miljö de vistas i. Miljön ska 

inspirera barnen att utforska omvärlden och barnen ska möta engagerade vuxna som ser 

varje barns möjligheter (Lpfö, 98, rev. 16, s. 6). Dessutom anser De Jong att storlek på ett 

rum avgör hur många barn som kan leka tillsammans i rummet och hur de får möjlighet att 

utveckla sociala relationer. Hon anser att det är viktigt att pedagogerna har ett mål och ett 

syfte med den fysiska miljön, samt att den stödjer och skapar möjligheter för barns samspel, 

utveckling och lärande (De Jong 2010, ss. 253 - 259). Strandberg (2008) menar på liknande 

sätt att det för det första gäller att skapa rum som gynnar verksamheten för utveckling och 

lärande och för det andra att rummen ska se snygga ut. Vidare skriver han att det som har 

betydelse är vilken tillgänglighet barnen har till de saker som finns i rummet, samt att själva 

materialet som finns i rummet väcker barnens intresse. Rummets möblering och det material 

som finns att tillgå för barnen i rummet, samt vilka regler som finns har en betydande del i 

hur barnen agerar men även vad och hur de lär (Davidsson 2008, s. 37–62). 

Förskolepersonalens agerande och utformning av miljön påverkar barns engagemang för 

språkligt lärande och begreppsutveckling. En förutsättning för detta är att förskolan ger en 

trygg och stimulerande miljö där barn får möjlighet att engagera sig i språkliga aktiviteter 

(Norling, 2015). 

 

Barnet är kreativt och använder miljön eller de delar av miljön som är meningsfulla för dem. 

Det är av stor vikt att miljön är utformad för att stimulera barnens kreativitet och 

engagemang (Strandberg, 2006, s. 20). Tidigare forskning visar att miljön har stor betydelse 

för barns språk och skriftspråksutveckling. Förskolemiljön i svensk förskola innehåller text, 

symboler och bokstäver, som stimulerar barn till skriftspråks intresse (Norling, Sandberg & 

Almqvist, 2013). Dessutom beskriver Lpfö (98, rev. 16, s. 12) att det är barnens behov och 

intresse som barnen själva uttrycker på sina egna sätt som bör ligga till grund för 

utformningen av miljön och planeringen av verksamheten. Svenssons (2012) studie om 

fysisk miljö visar att de förskolor som har god tillgång till teckningar, affischer, bilder eller 

text på väggarna ses som en språkstimulerande miljö. Barn som har tillgång till digitala 

verktyg ges möjligheter att skriva på dator samt att lyssna på digitala sagor och sånger. 

Bokhörnan anses vara mest betydelsefull med tanke på tillgänglighet och mängd av böcker 

för barnen, samt variation av böcker på barnens modersmål. Alla dom här variationerna 

speglar hur en språkstimulerande miljö kan leda till ett ökat ordförråd. 

 

Kulttis (2014) studie bygger på tidigare forskning kring att förstå måltiden som en kulturell, 

pedagogisk och språkinlärningsaktivitet. Hon undersöker hur rutinaktiviteter i förskolan kan 

stödja flerspråkiga barns deltagande, kommunikation och utveckling av språk. Måltiden är 
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en vardaglig aktivitet i förskolan som skapar möjlighet till samspel och deltagande, och som 

är ett viktigt moment för att stödja barns språkinlärning. Måltiden i en svensk förskola 

innebär att barn och pedagoger äter frukost, lunch och mellanmål tillsammans. Dessutom 

sitter barn och pedagoger och äter tillsammans vid bord i små grupper. 

 

Förskollärares förhållningssätt är avgörande för en stimulerande språkmiljö. Dessutom ska 

de ta vara på barnens erfarenheter och skapa möjligheter för barnen att uttrycka sig efter sina 

förutsättningar, till exempel genom bild, symboler, och Tecken som Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation- TAKK. Tillgång till böcker, texter och symboler är något 

som är betydelsefullt för barns intresse av skriftspråket, där ingår också den vuxnas 

bokläsning och berättande för barnen (Norling, Sandberg & Almqvist, 2013). Böcker för 

barn i förskolan erbjuder många typer av texter, från enkla pekböcker till kapitelböcker med 

ovanliga ord och begrepp som kan ha ett ganska komplicerat innehåll. Dessutom har böcker 

ett innehåll som är värt att prata om. Det är språket vi använder när vi läser och berättar för 

barnen och med språket menas bilder och teckningar också. Bilderna stimulerar det verbala 

språket samtidigt som barnen lär sig att berätta om bilden (Sandvik & Spurkland, 2015, ss. 

72–78). 

 

Social miljö 

I en rik, utmanande och stimulerande språkmiljö i förskolan skapas möjlighet till samspel 

och kommunikation. Strukturen i den fysiska miljön har betydelse för upplevelse av 

gemenskap och att ha möjlighet att dra sig undan från andras blickar. Dessutom menar De 

Jong att det finns flera perspektiv på vad som är viktigt i en pedagogisk miljö, exempelvis 

pedagogernas planering av den vardagliga organisationen utifrån barnens förutsättningar och 

möjligheter till inflytande (De Jong 2010, s. 253 - 259). I Lpfö (98, rev. 2016, s.11) står det 

att förskolläraren har ansvar för att miljön i förskolan ska vara utmanande och 

språkstimulerande. 

 

Svensson (2005, s. 33) skriver genom att samtala om det som boken handlar om påverkas 

språkutvecklingen på ett positivt sätt. Boksamtal blir då en del av det som utökar 

textbegrepps mening, dessutom ger litteraturen ett utökat ordförråd som inte tillhör 

vardagsspråket, därför är det viktigt att förskollärare är medvetna om vikten av boksamtal. 

Dessutom anser Sandvik & Spurkland att ett rikt ordförråd är avgörande för att förstå och att 

göra sig förstådd. Barnen utökar sitt ordförråd genom sina erfarenheter och upplevelser. 

Svensson (2009, s. 34) menar att under barns förskoletid är det viktigt att de får en variation 

av upplevelser som ger många samtal som vidare ger en språklig utveckling. 

 

Norling (2015) beskriver social språkmiljö som “varierande språk-kontexter i sociala 

sammanhang där språk, gester och symboler baserar sig på tidigare erfarenheter, 

livshistorien och processer som leder till skriftspråket”. Norling menar att språk, gester och 

samspel mellan barn och personal samverkar till detta. Personalen är en del av den sociala 

språkmiljön och det är beroende på vilka möjligheter personalen erbjuder i den sociala 

språkmiljön som påverkar barnets väg mot skriftspråket.  

 

Gjems (2011) har i sin studie som är gjord i Norge undersökt hur förskollärare arbetar för att 

uppmuntra barn att delta språkligt och vara aktiva i samtal. Hon beskriver att när barnen får 

en erfarenhet av variationer av ord som kan användas till olika sammanhang ger det barnen 

en rikare kunskap av vad ord kan betyda och en förståelse av vilka ord som används i rätt 

sammanhang. Hon beskriver att både vuxna och barn lär sig ord på samma sätt och att vi 
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använder den situation och miljö där ordet används till att tyda språket. Det hjälper oss att få 

en förståelse för de olika ordens innebörd och att koppla det till miljön (Gjems, 2011, s. 49). 

 

Svenssons (2012) studie fokuserar på hur pedagogerna arbetar med språkstimulans i 

förskolan och hur de kan arbeta med flerspråkighet. Artikeln lyfter fram hur förskollärare 

kan stödja barns möjligheter att utveckla sitt ordförråd. Svensson skriver att förskollärarna 

har ansvar för att barnen har tillgång till en god språklig lärandemiljö. Hon menar att ett rikt 

ordförråd är av stor vikt för barns samspel och kommunikation. Rikare ordförråd skapar 

större förutsättningar för att kunna uttrycka sina tankar och åsikter. Kultti anser (2014) att 

pedagogen har en viktig roll och mycket handlar om pedagogernas förhållningssätt och 

kunskaper till att skapa möjligheter för lärande och deltagande som kan stärka barnens 

självkänsla. Bland annat står det i Lpfö (98, rev. 16, s.11) att förskollärare ansvarar för att 

genomföra arbetet i barngruppen så att det stimulerar och utmanar varje barns språk och 

kommunikationsutveckling. Dessutom belyser Lpfö (98, rev.16) att arbetslaget ska 

samarbeta för att erbjuda barnen en god miljö för utveckling, lek och lärande, samt se till att 

utmana barns nyfikenhet och inledande förståelse för språk och kommunikation. Gjems 

(2011, s. 80) betonar vikten av att förskollärare stödjer barn att benämna sina upplevelser 

och erfarenheter så att barnen ska kunna gruppera och dela upp sina erfarenheter för att 

sedan tolka dem. Genom att förskollärare stödjer barns berättande med att uppmuntra och att 

ställa frågor, stöttas barnen i dessa vägledande samtal i att uttrycka sig och får då kännedom 

om lärande och vägledning i att anta andras perspektiv samt att förstå sina egna erfarenheter. 

Dessutom skapar vardagliga aktiviteter olika samtalssituationer som kallas vardagssamtal till 

exempel när vi lagar mat eller vid påklädning, samt alla andra aktiviteter som pågår 

tillsammans med andra. Ibland är aktiviteterna rent fysiska och i andra fall rent språkliga, till 

exempel när förskollärare läser högt för barnen, ofta är aktiviteter både fysiska och språkliga 

där barnen genomför en aktivitet samtidigt som de pratar med varandra eller en vuxen. 

Vidare beskriver Gjems att hon har observerat att när barn sitter tillsammans med en vuxen 

är det inte bara aktiviteten som samlar dem, det är lika mycket språkandet som aktiviteten 

(Gjems, 2011, s. 77).   

 

Genom att pedagogerna skapar en tillåtande atmosfär och låter barn samarbeta skapas goda 

förutsättningar för ömsesidigt lärande. Ahlskog-Björkman (2014) skriver i sin studie om 

förskolan som mötesplats mellan människor och anser att en viktig faktor är att barn får 

möjlighet att samarbeta och lära av varandra och att pedagoger skapar möjligheter till detta. 

Studien visar att samspelet mellan barn och pedagoger och påverkan av miljön är viktigt för 

barns lärande. Ahlskog-Björkman beskriver att en förskola med varierande aktiviteter 

erbjuder en miljö som berikar barns lärande. För att barn ska ha möjlighet till lärande och 

samspel har pedagogerna i uppgift att skapa en miljö med varierande aktiviteter. Dessutom 

ansåg Vygotskij att samspelet mellan människor inte bara är ett sätt till utveckling och 

lärande, han menade att själva samspelet skapar förutsättningar för utveckling och lärande 

(Strandberg, 2006, s. 47). 

 

Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt beskrivs den teori som vi har haft som utgångspunkt i studien det 

sociokulturella perspektivet där kommunikation och samspel är centrala begrepp. Syftet med 

studien är att undersöka miljön i förskolan genom att ta del av förskollärarnas erfarenheter 

och kunskaper om hur de arrangerar miljön i förskolan för att stimulera barns 

språkutveckling. Teorins betydelse för studien är att den hjälper till i analysarbetet av 

förskollärarnas beskrivningar om förskolans miljöbetydelse för barnens språkutveckling. 
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Dessutom beskriver teorin hur lärandet kan gå till och vi använder den för att kunna förklara 

hur förskolans miljö skapar möjligheter för barns språkutveckling. 

 

Sociokulturell teori 

Teorin lägger vikt vid det sociala samspelet och kommunikation mellan människor. Säljö 

(2000, s. 34) som också företräder ett sociokulturellt perspektiv beskriver att människor är, 

om man jämför med andra levande varelser, sällsynta i sitt slag när det gäller 

kommunikation med andra. Vi kan i samspel med andra få nya erfarenheter och insikter och 

på så sätt lära oss nya saker. Enligt Säljö (2000, s. 37) är ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande och utveckling samt kommunikativa processer helt centrala för lärande. Han menar 

att det är genom kommunikation som individen utvecklar sina kunskaper och färdigheter. 

Det är när barn lyssnar, iakttar och kommunicerar med andra som de blir medvetna och 

intresserade, detta ger upplevelser som skapar nya erfarenheter. Vygotskij poängterar vikten 

av barnets deltagande i kulturellt betingade verksamheter under ledning av en mer mogen 

och kunnig person som hjälper barnet med att öka tankeförmågan i sociala situationer. 

Många olika upplevelser skapar mer kommunikation som leder till språkutveckling. Han 

poängterar också att det språkliga samspelet leder till intellektuell förmåga (Svensson, 2009, 

s. 32 - 39). 

 

Enligt Svensson (2009, s. 30) har Vygotskij också studerat barns utveckling med fokus på 

den mentala utvecklingen. Han ansåg att det sociala samspelet var nyckeln till den mentala 

utvecklingen och att intellektet utvecklas i samspel med den sociala och materiella miljön. 

Barn utvecklas både genom att individen bearbetar erfarenheter och genom att dela sina 

erfarenheter med andra. Vygotskij ansåg att en stimulerande miljö som erbjuder barnet 

utmaningar påverkar barnets intellekt, samt att samhället och dess historiska framväxt är 

betydelsefulla delar som inte går att ignorera och att det är något som individen alltid bär 

med sig. Dessutom skriver Gjems (2011, ss. 20–22) att lärande i det sociokulturella 

perspektivet kopplas till tidigare erfarenheter av aktiviteter och det praktiska som görs 

tillsammans med andra. De aktiviteter, rutiner och samspel som vi delar med andra 

människor när vi till exempel leker, lagar mat, är tillsammans och pratar med varandra är det 

praktiska som vi skapar erfarenheter av och lär oss av varandra och därför uppfattas lärande 

som en grundläggande social process. Hon anser att kunskap och lärande erfarenheter byggs 

upp genom deltagande och erfarenheter man får in genom att arbeta med olika aktiviteter 

tillsammans med andra. Dessutom skaffar vi oss kognitiva redskap genom samtal, samspelet 

och observationen i de olika aktiviteterna. 

 

“När barn deltar i aktiviteter tillsammans med andra lär de sig något och utvecklar sin 

kognitiva kompetens.” (Gjems 2011, s. 21) 

 

Den sociokulturella teorin lägger liten vikt på barnens olika förutsättningar och deras olika 

kognitiva egenskaper, däremot är man intresserad av processer som ingår i en aktivitet där 

barnen deltar och hur barnen kan stöttas och hjälpas till att bli så fullvärdiga deltagare som 

möjligt. Lärandet kopplas till miljön och det som kan förbättras genom en aktivitet och hur 

barnen kan bidra och delta (Gjems 2011, s. 21). 

 

Strandberg (2006, s. 19) beskriver att det som är framträdande för förhållandet mellan 

individ och kultur är att den är gemensam och ständigt föränderlig. Barnets relation till sin 

miljö blir mer omfattande och varierande och förändrar sig efter den aktivitet barnet gör i sin 

miljö. Barnet skapar nya idéer om miljöns olika betydelser. Vygotskij menar att barnet på ett 



9 
 

initiativrikt sätt använder delar av miljön som är meningsfulla för dem.  Det är hur miljön 

finns till för barnen som har en stor betydelse. 

 

 

METOD 
Föreliggande studie inspireras av en hermeneutisk tolkande ansats eftersom syftet är att 

förstå människor, människors handlingar. Westlund (2004, ss. 73–76) beskriver vikten av 

forskarens egna erfarenheter tolkande och upplevelser av det som undersöks. Förförståelsen 

för det som informanten beskriver har en stor påverkan av analysarbetet. Westlund belyser 

också sambandet mellan det som beskrivs och den miljö som informanten befinner sig i och 

hur det påverkar resultatet. Det kan vara stor skillnad på om miljön är lugn och avgränsad 

jämförd med en miljö som är störande. Thurèn (2004, ss. 94–103) anser att en tolkning kan 

påverkas av tolkarens värderingar och förförståelse, och tolkning är beroende av tolkarens 

erfarenheter. En och samma bild kan tolkas utifrån olika vinklar och användas till olika 

syften. 

 

I studien kommer vi att använda oss av kvalitativ metod med samtalspromenad som verktyg 

för datainsamlingen. Vi är intresserade av respondenternas erfarenheter och upplevelser då 

är det den kvalitativa metoden som passar för att få svar på undersökningens syfte 

(Björkdahl, Ordell, 2007, s.193). Samtalspromenad är ett verktyg där forskaren har möjlighet 

att inta och dela deltagarens perspektiv och med detta få ta del av deras berättelse om sin 

vardag. Genom att noggrant undersöka deras beskrivning kommer studien att bidra till att 

belysa den pedagogiska verksamheten utifrån förskollärarnas perspektiv. Enligt Klerfelt 

(2016, s. 27) har metoden utvecklats genom inspiration från Haudrup Christensens 

banbrytande walk-and-talk-intervjuer som har en grund i dialogiskt perspektiv på 

kommunikation. Det är en metod där forskaren går med respondenten och samtalar under en 

promenad. En yrkesverksam pedagog som vill undersöka sin egen verksamhet eller en 

lärarstuderande inför examensarbete har en begränsad tid till datainsamling, då kan 

samtalspromenad som metod vara ett tidsbesparande metodologiskt verktyg. Metoden kan 

tillvarata de etnografiska grunderna tillsammans med forskarens erfarenheter. Klerfelt 

(2007) har vidareutvecklat metoden till samtalspromenad och använt den i flera av sina 

studier både tillsammans med barn och yrkesverksamma pedagoger. I samtalspromenader 

används kamera och kamerans produktbild. Istället för att forskaren fotograferar och filmar 

får respondenten en kamera som verktyg för att komplettera sin berättelse med bilder 

(Klerfelt, 2016, ss. 27–45). Med samtalspromenad som metod får vi möjlighet att skapa 

lärdom om respondenternas tankar och erfarenheter om sin arbetsplats genom att observera 

dem i deras arbetsmiljö. Vi har valt samtalspromenad som verktyg eftersom studiens syfte 

utgår från förskollärarnas erfarenheter och uppfattningar om språkmiljö. Med vald metod 

kommer vi att få ta del av förskollärarnas berättelser utifrån deras perspektiv. 

 

Urval 

När vi gjorde urval av pedagoger valde vi att fråga förskollärare för att de har en hög grad av 

kunskap när det gäller att arrangera förskolans miljö och barns språkutveckling. På en 

förskola arbetar en förskollärare och en lärare med barn i ålder 1–5 år. På de andra 

förskolorna arbetar förskollärare med barn i ålder 1–3 år respektive 3–5 år. Anledningen till 

att vi valde att intervjua en gymnasielärare är att läraren är verksam i förskolan. Urvalet i 
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studien bestod av sex förskollärare och en lärare. Vi skickade en förfrågan till de närmaste 

förskolorna om förskollärarna var intresserade av att delta i studien om språkmiljö. Två av 

förskollärarna som jobbade i samma arbetslag valde att delta tillsammans i intervjun. Patel & 

Davidsson (2011, s 74) anser att det är av stor vikt att de personer som är utvalda är 

motiverade och intresserade att delta i studien. Förskollärarnas/lärares erfarenhet varierade 

från sju till trettiofem år. Tre av förskolorna arbetar efter en traditionell inriktad pedagogik 

och en förskola arbetar efter en montessori-inriktad pedagogik. 

 

Pilotstudie 

Enligt Dalen (2008, s. 36) ska man i en kvalitativ intervjustudie alltid göra en eller flera 

pilotintervjuer för att kontrollera intervjufrågor och sig själv som intervjuare (Bilaga 2). 

Dessutom anser författaren att man under provintervjuer får värdefulla reaktioner när det 

gäller frågornas utformning och hur man beter sig som intervjuare. Vidare är det viktigt att 

testa hur den tekniska utrustningen fungerar och man får en möjlighet till detta under 

pilotintervjuer. Eftersom vi inte har någon tidigare erfarenhet av samtalspromenad som 

verktyg har vi valt att göra en pilotstudie. Patel och Davidson (2003, s. 58) beskriver att 

genom att göra en pilotstudie kan forskaren utföra prov på ny teknik inför undersökningen. 

Den som vi valde att genomföra pilotstudien på har betydande likheter med den verkliga 

undersökningsgruppen, och pilotstudien gav oss möjlighet att förbättra frågornas innehåll i 

förhållande till syftet, vilket vi gjorde med en av frågorna (Patel & Davidson, ss. 58 - 83). En 

förskollärare med lång erfarenhet deltog i pilotstudien med sin berättelse. Vi upplevde att 

pilotstudien var till stor hjälp för den fortsatta undersökningen då ingen av oss hade tidigare 

erfarenheter av samtalspromenad som verktyg till kvalitativ forskningsmetod. De svaren som 

vi fick på frågorna visade att respondenten har uppfattat frågeställningarna och studiens 

syfte. 

 

Genomförande 

Metoden samtalspromenad kompletteras med förskollärarnas egna bilder som hör till 

berättelsen. Under intervjun har förskollärarna tagit bilder på utvalda material i förskolemiljön 

som de anser språkstimulerande. Samtliga förskollärare har kompletterat sina berättelser med 

bilder på olika material som de berättade om. Bilderna blev en inledning till förskollärarnas 

berättelser om språkstimulerande miljö, samt en avslutning av intervjun, där de efter samtalet 

själva tittade på sina bilder och fick möjlighet att komplettera sin berättelse. 

 

Vi informerade om studiens syfte muntligt och via informationsbrev (Bilaga 1). Intervjuerna 

varade mellan femtio minuter och en timme och genomfördes på informantens arbetsplats. 

Intervjun genomfördes efter avslutad verksamhet då klockan blev 18.00. Kvale (2014 s. 174) 

menar att vanligen formuleras forskningsfrågor i ett teoretiskt språk men att man ska tänka 

på att uttrycka intervjufrågor i vardagsspråk som intervjupersonen förstår. För att framkalla 

spontana och rika beskrivningar måste de akademiska forskningsfrågorna få en lättsam 

talspråklig form. För att få med så många intervjuer och därmed också mer empiri till 

studien valde vi att genomföra intervjuerna var för sig efter avslutad verksamhet. 

Intervjuerna spelades in och respondenterna tog bilder som stöd till sina berättelser. Vi 

lyssnade på det inspelade materialet och tittade på bilderna tillsammans samt transkriberade 

berättelserna. Vi har bearbetat och skrivit hela texten tillsammans i Google Dokument 

samtidigt som vi pratade i telefon med varandra. Det gjorde att vi hela tiden reflekterade 

över det insamlade materialet och den text som skulle skrivas. 
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Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om trovärdighet och tillförlitlighet vilket exempelvis innebär att studien 

är genomförd rätt och noggrant. Vi är två studenter som genomför ett examensarbete vilket 

ökar tillförlitligheten då vi hela tiden diskuterar och reflekterar studiens innehåll och resultat 

relaterat till studiens syfte. Tillförlitligheten ökar eftersom intervjumetoden 

(samtalspromenad) passar bra till studiens syfte och kommer att göras efter pågående 

verksamhet, vilket skapar en lugnare miljö och bättre förutsättningar för respondenten att 

uttrycka sig utan att bli avbruten. Urval av respondenter stärker trovärdigheten genom att 

samtliga respondenter har kunskaper och erfarenheter kring undersöknings ämnet 

(Kihlström, 2014, s. 49). Genom att spela in samtalet och att låta informanten fotografera 

miljön kan vi som intervjuare titta på bilderna och lyssna på berättelserna flera gånger för att 

vara säkra på att det vi har uppfattat är riktigt. Eftersom de inspelade berättelserna och 

bilderna är tillgängliga under hela analysen ökar tillförlitligheten i undersökningen. Genom 

att göra en pilotstudie har vi övat oss i rollen som intervjuare. På detta sätt drog vi slutsatser 

och förbättrade de kommande intervjuerna. Dessutom är det en förutsättning för god 

reliabilitet att intervjuaren och observatören är tränade att genomföra intervju. Både 

intervjuaren och observatören granskar svaren och flera olika granskningsfel kan dyka upp 

(Patel & Davidson, 2011, s. 104). 

 

Validitet 

Validitet eller giltighet innebär att forskaren undersöker det hen ville undersöka och inget 

annat. Det är viktigt att respondenterna förstår vad studien handlar om och att de förstår 

frågorna som de ska besvara. Validitet innebär att de som utför studien vet vad de gör att de 

har valt metod och frågor som kan ge svar på studiens syfte. Genom att en handledare 

kontrollerar och ger uppslag på förbättringar av undersökningen ökar validiteten menar 

Kihlström (2007, s. 231). Vidare beskriver Kihlström att en parallell validitet betyder att 

man gör en förstudie där man provar sina intervjufrågor på en liknande grupp som ska 

intervjuas. Här kan problem uppmärksammas och rättas till inför den faktiska studien. 

Eftersom vi inte har mycket erfarenheter av den här forskningsmetoden har vi gjort 

pilotstudie där vi gjorde ett provsamtal för att öka vår förförståelse och träna på våra 

erfarenheter som intervjuare. På detta sätt har vi tränat på vårt förhållningssätt och tagit reda 

på om frågorna passar till syftet. Dessutom har vi reflekterat över frågorna tillsammans med 

respondenten som deltog i pilotstudien och fått respondentens synpunkter om frågorna, 

vilket ökar giltigheten (Patel & Davidson, 2011, ss. 107–108). 

 

Analys/bearbetning 

I en kvalitativ analys arbetar forskaren aktivt med sitt insamlade material, sorterar, 

kategoriserar och analyserar för att få fram det som är lika eller olika och på så sätt hitta ett 

mönster (Fejes, Thornberg, s. 35, 2009). Analysarbetet påbörjades med att lyssna igenom det 

inspelade materialet för att transkribera materialet genom att skriva ner allt det sagda på 

papper. Den inriktning vi antog var att analysera vårt material genom att kategorisera de svar 

som förskollärarna gav i sin berättelse. Därefter läste vi igenom textmaterialet flera gånger 

och jämförde hur förskollärarna beskrev sina upplevelser och erfarenheter om förskolans 

språkmiljö. Svaren på frågorna jämfördes med varandra för att hitta likheter och skillnader. 

När vi hade kategoriserat berättelserna utefter frågorna så kunde vi jämföra allt material och 

se det som var gemensamt för berättelserna och det som skiljde dem åt. På det sättet såg vi 
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att berättelserna handlar om materialet som finns i förskolans miljö. Med hjälp av 

hermeneutiken såg vi, i en andra analysomgång, sedan hur förskollärarna använder 

materialet som hjälpmedel för att stimulera barns språkutveckling. När det gäller det 

konkreta materialet kategoriserade vi det till fysisk miljö, sedan kategoriserade vi hur 

förskollärarna beskrev att de använde materialet för att stimulera barns språkutveckling till 

social miljö (Fejes & Thornberg 2016, ss. 16 - 43). Sociokulturell teori visar hur den 

mänskliga utvecklingen har förbindelse med det sociala. Enligt Vygotskij går barnets 

språkutveckling från det sociala till det individuella. Språket är till en början socialt och 

inriktat på kommunikation, senare utvecklas även ett egocentriskt språk som används som 

tankeredskap. Han anser att språket har två funktioner. Den ena funktionen har betydelse för 

att socialt samordna människors verksamhet och den andra funktionen är ett redskap för 

tänkande. I vår analys hade vi användning av detta perspektiv eftersom det handlar om 

lärande och hur ett lärande kan ske i ett socialt sammanhang. Vygotskij anser att vi lär oss av 

varandra och lägger vikt på att vuxna och lärare är lyhörda och förmedlar nya kunskaper       

(Svensson, 2009, ss. 32-39).  

 

Forskningsetik 

Forskare ska ta hänsyn till fyra grundkrav vid forskning. Dessa krav är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Löfdahl, 2014, ss. 32–38). 

 

Informationskravet medför att deltagarna får information om studien som de deltar i. Vi har 

skickat ett missivbrev till deltagare med beskrivning av studiens syfte och informerat 

deltagarna muntlig vid vår presentation. 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagare får information om att de kan avbryta sitt deltagande 

när som helst. De fick ett informationsbrev om sitt deltagande och att deltagandet i studien är 

frivillig. Om deltagarna vill avbryta sin medverkan i studien så ska insamlat material från 

respektive deltagare inte användas i studien. Information fick deltagarna genom missivbrev 

och muntlig information innan intervjun. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att det datamaterial som är insamlad till studien är skyddad 

mot att obehöriga tar del av uppgifterna. Deltagare ska känna trygghet med att resultaten från 

studien inte avslöjar deras identitet. Allt material efter avslutad studie kommer att raderas. Vi 

kommer inte att skriva namn på pedagoger eller förskolor. Vi kommer istället att använda 

oss av fingerade namn för att det inte ska gå att ta reda på vem som har deltagit i studien. 

 

Nyttjandekravet betyder att materialet under studien ska användas bara i forskningssyfte. 

I studien har materialet analyserats av oss två studerande, och obehöriga hade ej tillgång till 

materialet eller till uppgifter om någons identitet. 

 

Dessa fyra kraven finns till för att skydda de som deltar i studien. Därför är det viktigt att de 

studenter som ska genomföra studier på sin egen förskola är väl insatta i de krav som gäller 

skriver Björkdahl, Ordell (2007, ss. 26 - 27). Hon skriver också att studenten har ett stort 

ansvar att förutse de konsekvenser studien kan ge för respondenterna av studien. 
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RESULTAT 
Resultaten visar hur förskollärare använder förskolans miljö för att utveckla barns språk. 

Först tittade vi på materialet som förskollärarna fotograferade och berättade om, sedan tittade 

vi på hur förskollärarna beskrev att de använder materialet för att det ska bli 

språkstimulerande. Vi har valt att presentera studiens resultat genom att dela in den i den 

fysiska och den sociala miljön. Samtliga förskollärare har valt att ta bilder på material som 

skapar möjligheter till barns utveckling av skriftspråket. Dessutom har bilder tagits på 

lekmaterial som skapar möjlighet att utvecklas i samspel och kommunikation, där barnen ges 

stöd och möjlighet att öka sitt ordförråd. De har också tagit bilder som visar hur de arrangerar 

en språkstimulerande miljö som till exempel läshörnan, som är en plats för lugn och ro och 

lockar till läsning. Tillgängligheten av en mängd olika böcker med och utan text. Olika bilder 

som skapar varierande samtal om ämnen utifrån barnens erfarenheter. 

 

Den fysiska miljön 
I den fysiska miljön redovisar vi det visuella materialet som förskollärarna berättar om. Vi 

redovisar för hur de organiserar föremål och barngrupper, samt vilka språkstimulerande 

hjälpmedel de använder och där ingår digitala verktyg. 

 

Organisering av föremål  

Förskollärare berättar om olika rum som uppmuntrar barnen till lek. Särskilt berättar de om 

familjerum där det finns mängder av olika material som dockor, kökstillbehör, 

utklädningskläder, bilar, klossar, bondgårdsdjur och lego. Den fysiska miljön är viktig för 

barnens språkutveckling. Resultatet visar på vilka sätt det är viktigt att utgå från barnens 

intresse och behov, vid möblering, placering av material så att leken utvecklas. Karin anser 

att hela miljön är språkutvecklande och Alva säger att miljön bör ändras hela tiden beroende 

på barnens intresse och hur gruppen ser ut. 

 

Alva: ”Vi arrangerar och tänker på att den fysiska miljön anpassas efter barnens 

behov, till exempel med myshörna att skapa lugn och ro som lockar till bokläsning och 

avslappning. Legoland som behövde en matta på golvet för att dämpa ljudnivån och 

skapa möjlighet till samtal och kommunikation.” 

 

Fem av sex förskollärare berättar om hur de använder digitala verktyg för att stödja barnens 

språkutveckling. I-pad och projektor är det verktyg som förskollärare berättar om. Digitala 

verktyg används till att lyssna på sånger, sagor och att dansa, titta på och reflektera över 

egna bilder, att skriva ord till språklådan. Alva beskriver att de förstärker skriftspråket med 

UR -bästa bokstaven från SVT-barnkanalen och att de tillsammans med barnen söker 

information om olika fakta med hjälp av digitala verktyg. 

 

Alva: ”Att använda begrepp som “forska” när vi söker information tillsammans med 

barnen i I-paden. Vi använder I-pad mycket som ett lärande verktyg som det står i 

Lpfö 98/16, att barn ska få möjlighet att använda olika medier/digitala hjälpmedel. Vi 

söker information, lyssnar på sånger, tittar på filmsnuttar, läser böcker med bilder och 

använda projektor.” 
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Sara och Lina: ”Vi använder I-pad till att tolka bilder och barnens egna upplevelser 

om vad de själva varit med om, men däremot skulle vi kunna använda I-pad ännu mer 

för att utveckla barnens språk.” 

 

Organisering av barn  

Organisering av barngruppen och gruppens storlek har en betydelse för barnens talutrymme, 

och att kunna anpassa projekt efter varje barn. Dessutom ökar möjligheten till verbal 

kommunikation när barnen delas i mindre grupper. Samtliga förskollärare lyfter fram 

matsituationen som en språkstimulerande aktivitet där pedagoger och barn sitter tillsammans 

i mindre grupper. 

 

Stina: ”Vid matbordet försöker vi placera barnen så att alla ska få prata så att inte dom 

som är lite tysta inte bara hamnar vid dom som pratar mycket, vi pedagoger roterar 

mellan de olika borden.” 

 

En av förskolorna har matsal med buffébord där alla barn och pedagoger sitter och äter 

tillsammans. Även om ljudnivån är mycket hög när alla barnen sitter och äter, anser 

pedagogerna att möjligheten till språkutveckling överväger detta. Ytterligare finns det 

skriftspråk och bilder på väggarna som skapar samtalsämnen under måltiderna. 

 

Språkutvecklande hjälpmedel 

Matramsor är lärandematerial som samtliga förskollärare använder sig av. De beskriver 

matramsor som ett material som ger barnen möjlighet att leka med språk och träna 

munmotorik, samt språkrytm. Ibland kan ramsan vara väldigt svår med krångliga ord men 

barnen lär sig språkmelodin och rytmen i orden. Dessutom lär sig barn med ett annat 

modersmål som inte har utvecklat det svenska språket ramsorna väldigt fort. Karin berättar 

att barnen är med och skriver egna matramsor och att ramsorna inte behöver handla om mat, 

barnen kan hitta en rolig mening i en bok som de vill använda till matramsor. 

 

Två förskolor använder Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation-TAKK, 

vid matborden. Förskollärarna där beskriver att de tecknar till olika maträtter för att stärka 

språket. De försöker att få in TAKK som ett komplement till språket. Vidare beskriver 

förskollärarna att det finns text och bilder på väggarna som skapar samtalsämnen under 

måltiderna. Dessutom finns det ord på olika språk/modersmål som finns på avdelningen. Vid 

matbordet finns ord lappar på olika språk som till exempel mjölk, vatten, och grönsaker och 

bilder med TAKK som stöd för att stärka språket. 

 

Alva: ”Med olika språk i hallen och matsalen får barn en förståelse att barn kan ha 

olika språk och kan lära sig vad det heter på olika språk. Alla kan ta del av det och vi 

kan lära oss, det är vårt mål.” 

 

Visuellt material är en viktig del av den fysiska miljön som hjälper barnen att förstärka 

språkutvecklingen. Dessutom poängterar Lotta att tillgänglighet av olika material väcker 

barnens intresse och engagemang. Vidare beskriver Stina att de arrangerar miljön så att det 

finns böcker med eller utan text, olika variationer av bilder, bokstäver och text på väggarna, 

TAKK-som stöd, lekmaterial och digitala verktyg för att stimulera barnens språkutveckling. 

Frida berättar om språklådor som ett konkret material som stimulerar barnens 

språkutveckling. 
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Frida: ”Språklådor är ett material där barnen tillsammans med pedagoger klippt ut och 

bestämt vilka ord som ska ligga i de olika lådorna. Barnens deltagande möjliggör för 

barnen att öka sitt begrepp och ordförråd. Orden från lådorna ger barnen möjlighet att 

leka med ord och bygga upp meningar.” 

 

Stina berättar att de har text med ord på det mesta av alla saker och inredning, på så sätt lär 

sig barnen hur ordet ser ut när de ser det ihop med objektet. Vidare berättar hon om alfabetet 

på väggen med stora och små bokstäver och att under varje bokstav finns en burk med saker 

som börjar på den bokstaven. Barnen brukar få lägga ur alla sakerna från burken i en rad och 

sedan träna att skriva med rörliga bokstäver, vokalerna är röda och konsonanterna är blåa. 

Barnen lär sig att det är något speciellt med de röda bokstäverna. 

 

Stina: ”Vi har text med ord på det mesta av alla saker och inredning, barn lär sig hur 

ordet ser ut och lär sig vad det betyder när dom ser det ihop med objektet.” 

 

Samtliga förskollärare berättar om alfabetet som finns uppsatta på väggen i barnens höjd, för 

att barnen ska kunna titta och peka på vilken som är deras bokstav. De berättar att det är det 

första barnen blir intresserade av och anledningen till bokstäver på väggarna är att väcka 

intresse för skriftspråket. Till varje bokstav finns en bild som är kopplad till bokstaven och 

TAKK som stöd som beskriver bilden. Dessutom beskriver Karin vikten av att böckerna är 

tillgängliga för barnen och bilder på sagor uppsatta på väggen i barnens nivå. Vidare berättar 

hon att det handlar om att fånga barnen där de är och att vara på barnens nivå fast utmanande 

för att göra saker och material språkutvecklande. 

 

Karin: ”Bilder är viktiga då barnen kan stå och titta, prata, befästa och reflektera där vi 

pedagoger försöker att vara närvarande och skapa en dialog om det barnen ser och 

pratar om. Det skapar möjligheter för barnen att upptäcka saker på bilderna som 

kanske inte står i texten och de kan dra paralleller med sina egna erfarenheter. Detta 

skapar många möjligheter till samtal.” 

 

Frida: ”Bilder är språkstimulerande för att det öppnar för samtal som varierar efter 

bildens motiv och utifrån det som finns på bilden och det barnet upptäcker.” 

 

Stina och Frida berättar att de regelbundet brukar gå till bokbussen tillsammans med barnen 

och låna böcker. 

 

Frida: ”Det är viktigt att barnen får se att det finns olika böcker och de får bekanta sig 

med miljön och träffa bibliotekarien.” 

 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar resultatet att miljön används för att stimulera barns 

språkutveckling. De betonar vikten av en miljö i ständig förändring och att den ska utgå från 

barnens intresse, behov och erfarenheter. Det vill säga att organisering av föremål och 

barngruppen samt en variation av språkutvecklande hjälpmedel som till exempel matramsor 

som alla pratade om är både skriftspråksstimulerande och ger barnen möjligheter att bygga 

ordförråd genom att leka med ord och få erfarenhet av språkmelodin. 
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Den sociala miljön 

I följande text redovisas resultat av hur förskollärarna använder materialet som presenterades 

under fysisk miljö som hjälpmedel till att stimulera barns språkutveckling. Social miljö delar 

vi in i flera underrubriker som handlar om olika språkstimulerande aktiviteter som 

förskollärarna berättade om, förskollärarnas förhållningssätt. 

 

Språkstimulerande aktiviteter  

Resultatet visar hur förskollärarna lägger grunden för språkstimulerande aktiviteter i 

förskolan. Lotta anser att det är viktigt att försöka vara nära barnen och sätta ord på saker 

och allt man gör så att barnen får en förståelse av att ord har en betydelse. 

 

Lotta: ”Språket är A och O för att kunna lära sig det sociala, för att kunna leka med 

andra, skapa nya relationer, har man inte språket så bli det svårt att kommunicera.” 

 

När det handlar om den sociala miljön framkommer att matsituationen är en 

språkstimulerande aktivitet där pedagoger och barn sitter tillsammans i mindre grupper. 

Exempelvis berättar Lotta att matsituationen är ett bra tillfälle till samtal för att kunna träna 

språk och bygga ordförråd. Vidare beskriver Stina att pedagoger roterar mellan de olika 

borden, och att alla pedagoger pratar på olika sätt och använder olika ord som de anser 

berikar barnens ordförråd. 

 

Stina: ”Vi uttrycker oss på olika sätt, till exempel karaff, vattenkanna, tillbringare. På 

så sätt lär sig barnen fler ord.” 

 

Samtliga förskollärare berättar att de använder matramsor innan maten för att de anser att det 

är ett lärande material som kan stimulera barnens språkutveckling. Där får barnen en 

möjlighet att leka med ord och bygga ordförråd, de får en känsla för språkrytmen samt tränar 

munmotorik. Vidare berättar Lotta att matramsor tränar språk och att barn som har ett annat 

modersmål lär sig ramsorna fort. 

 

I resultatet visas att skriftspråket har en stor del i barnens språkutveckling. Alfabetet, ord och 

namnlappar på väggarna bidrar till att inspirera barnen till att bli intresserade av 

skriftspråket. Alva beskriver att syftet med bokstäver på väggarna är att barnen ska bli 

inspirerade av bokstäver och siffror. det ger barnen möjlighet att prata med varandra om sina 

bokstäver samt att öva sig att skriva, många barn är intresserade att skriva och många kan 

skriva sina namn. Hon nämner UR-s bästa bokstaven som ett material de använder för att 

bidra till barnens språk och skriftspråksutveckling. Dessutom beskriver Stina att de 

uppmuntrar och stöttar barnen att skriva sina namn på teckningar själva. Om barnen inte kan 

skriva själva får de hjälp av en pedagog. Vidare beskriver Stina att de använder sig av 

förebyggande ritramar som innehåller alla former som finns i bokstäver där barnen kan lära 

känna formen på olika bokstäver. Karin säger att barn blir inspirerade av varandra. 

 

Karin: ”Alla barn behärskar inte att läsa men alla barn är medvetna om att symbolerna 

har ett värde, de blir intresserade och vill gärna se om de känner igen någon bokstav. 

Vi har ganska många barn som kan ljuda ihop bokstäver till ord. De brukar hjälpa till 

att läsa vad som står på fiskarna1, det gör de yngre barnen intresserade att försöka att 

lära sig bokstäver och att kunna läsa, det skapar en nyfikenhet till läsning. Att lyckas 

med tydandet är en väldig läsutveckling.” 
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Sånger, rim och ramsor används dagligen både till planerade och vardagliga aktiviteter. 

Karin beskriver att barnen tidigt upptäcker sina egna bokstäver och hur de ser ut. Barnen kan 

sedan hitta sina bokstäver på andra ställen som till exempel på mjölkpaketet eller i böcker. 

Det är två förskolor som har barn med olika modersmål i gruppen. Lotta och Alva berättar 

att ord på olika språk som de har på väggarna stimulerar barn att lära sig ord på olika språk 

och att det väcker intresse för språket. Orden “hej och hejdå” i hallen för att synliggöra de 

olika modersmål som finns i gruppen samt att kunna lära sig att hälsa på olika språk. 

Namnlappar i hallen som sitter på barnens plats är till för att barnen ska lära känna igen 

ordbilden av sitt namn. Sara och Lina beskriver att de använder sig av familjeordbilder som 

sitter vid barnens platser i tamburen för att väcka barnens intresse för skriftspråket och 

budskap om vad skriftspråket kan betyda. 

 

Samtliga förskollärare beskriver att böcker och bilder är av stor vikt för barns 

språkutveckling. Bilder är ett verktyg som förskollärare använder sig av både för att 

kommunicera och för att utveckla barns ordförråd samt att stimulera barnen att berätta. Det 

finns en mängd variation av olika bilder både från böcker och bilder på teckningar som 

barnen själva har gjort, TAKK- som stöd. Aktivitetstavla med bilder som finns för att skapa 

möjlighet för barn som inte har språket att kommunicera. Känslobilder som hjälper barnen 

att sätta ord på sina egna och förstå andras känslor. De barn som inte har det verbala språket 

kan peka på bilden för att göra sig förstådd. Lotta beskriver att de använder sig av bilder på 

flera olika sätt, till exempel bilder på väder, bilder på konkret material som finns på hyllor 

som sitter högt upp, bilder med TAKK som stöd på olika frukter. Bilder/dokumentation på 

olika aktiviteter med barnen, bilder från Pinoböcker som är kopplade till olika 

vardagssituationer och aktiviteter, bilder på mjölk, vatten och olika grönsaker med text på 

olika språk. Dessutom beskriver Lotta att alla bilder är ett verktyg för att tillsammans med 

barnen få igång olika samtal om bilden, samt att hjälpa barnen att kommunicera och göra sig 

förstådda genom att peka på bilden. 

 

Sara och Lina berättar om familjeböcker med bilder i som är till för att barnen ska känna 

trygghet när de ser sin familj. Barn lär också känna varandra genom att titta i varandras 

böcker, pedagoger lär känna barns familj, allt detta skapar samtalsämne. Sara och Lina 

berättar att de använder bilder, symboler och ordbilder för att hjälpa barnen att kommunicera 

tydligt och för att de ska veta vad som finns i skåpen vilket är viktigt för barns 

språkutveckling. Dessutom berättar Lotta om en bild på en hand som de använder för att 

stimulera barn att räkna till fem på olika språk. Hon berättar också om bilder på det konkreta 

material som står på hyllor som är till hjälp för barn som inte har det verbala språket. 

 

Frida beskriver att förskolans miljö kan gynna barns språkutveckling genom att erbjuda 

mängder av böcker att läsa för barnen. Vidare berättar hon att böcker, I-pad med QR koder 

där pedagoger har läst in sagor ger barnen möjlighet att lyssna på berättelser och få 

erfarenhet om hur en berättelse är uppbyggd. Dessutom arbetar en förskola med ett 

litteraturprojekt “Bilderbok Salongen” i samarbete med biblioteket. Det är ett projekt med 

barnens berättelser utifrån bilder från boken. Stina och Frida berättar att de har böcker som 

de lånar tillsammans med barnen från bokbussen. De har också böcker utan text för att 

barnen ska kunna berätta med sina egna ord och kunna prata om bilderna tillsammans. 

Vidare poängterar Stina att varje pedagog berättar med sina ord vilket gör att barnen lär sig 

många olika ord. På det sättet lär sig barnen också hur en berättelse är uppbyggd. 
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Stina: ”Vi har också tredimensionella sagor till exempel pojken som går i skogen och 

tappar sin vante, barnen kan plocka fram sagan och berätta för varandra eller be en 

pedagog att berätta sagan.” 

 

Lina och Sara berättar att de har bokläsning efter maten, de sitter i soffan tillsammans med 

barnen och läser. Detta för att barnen ska få en nyfikenhet för texter, bilder och dess 

budskap. Barnen ska ha en chans att prata kring böcker och höra barns tankar samt att tolka 

sagor och texter. Lotta säger att bokläsning är viktigt. 

 

Lotta: “Sitta och läsa är viktigt för språkutveckling, titta på bilder och prata om bilder, 

fråga barnen så att de också får berätta. Till exempel idag läste vi en bok om pottan, vi 

frågade barnen om de hade en potta hemma? Vilken färg har du på din potta?” 
 

Vidare berättar hon om böckerna om Pino och hur de använder sig av bilderna från boken. 

Dessutom är bilderna i böckerna ett bra material till att få barnen intresserade eftersom 

böckernas handling är något som barnen känner igen från sin egen vardag och detta skapar 

möjligheter till samtal om barnens egna erfarenheter. 

 

Lotta: “Pino böcker och bilder kan vi koppla till verksamheten, barnen har stort 

intresse för Pinos böcker. Det är ett tacksamt material som kan kopplas till olika 

årstider och aktiviteter.” 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi se att förskollärare använder sig av olika material som bilder, 

böcker och lekmaterial för att stimulera barns språkutveckling. Samtliga förskollärare 

beskriver matsituationen som en språkstimulerande aktivitet där de får möjlighet att samtala 

med barnen i mindre grupper. Förskollärare berättar att de använder matramsor innan maten 

för att de anser att det är ett lärande material som kan stimulera barnens språkutveckling. Där 

får barnen en möjlighet att leka med ord och bygga ordförråd, de får en känsla för språk 

rytmen samt tränar munmotorik. Dessutom beskriver de läsning för barnen som en viktig del 

i språkutvecklingen, både när det gäller att bygga ordförråd och för skriftspråket. Vidare 

noterar vi att de barn som har fått intresse för skriftspråket får stöd och uppmuntran av 

förskollärare till att skriva. Barn som behöver stöd till att kommunicera får möjlighet till 

detta genom bilder och TAKK som stöd. 

 

Förskollärares förhållningssätt 

Samtliga förskollärare har beskrivit pedagogens förhållningssätt som en viktig del av barns 

språkmiljö. Dessutom anser de att bemötande av varje barn på rätt nivå är viktigt för att 

barnen ska känna trygghet och ha förtroende för pedagoger. Att ställa öppna frågor och inte 

“ja och nej” frågor, samt att själv vara språkligt utmanande genom att låta barn bada i ord 

och ge dem variationer av ord med samma betydelse. Vidare berättar samtliga förskollärare 

att det är viktigt att vara nyfikna på vad barnen berättar och att utgå från barnens erfarenheter 

och intresse. Dessutom tycker de att det är viktigt att sätta ord på det man gör. Lotta berättar 

att pedagoger har väldigt stort ansvar så att barnen hela tiden får höra orden, att man 

upprepar det under dagen och att de får en uppfattning, en förförståelse bakom orden. Hon 

menar att det är viktigt för ett och tvååringar, att de ska förstå begrepp och att visa med 

kroppen till exempel “Står du bakom mig”? 
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Lotta: ”Tycker att det är viktigt att man sätter ord på det man gör. Samma med 

tamburen att benämna olika klädesplagg, kroppsdelar. Hela tiden prata om vad man 

gör, sätta ord, låta barnen bada i ord, tänka på i matsituationen till exempel kan du ge 

mig mjölken som står bredvid…? (prepositioner). Det är att försöka vara nära barnen 

och sätta ord på saker och stötta dom så de kommer igång med att leka med kompisar. 

Vi har stor uppgift att jobba med, jag tycker att mycket omsorg och att vara nära barn 

hela tiden är viktigt.” 

 

Karin berättar att förskollärare måste hela tiden vara på tårna och vara medvetna, hon menar 

att de inte kan slå sig till ro och känna att de har språk omkring sig och att det räcker med 

det, så är det inte. 

 

 Karin: ”Vi måste hela tiden utveckla språkmiljön. Vi försöker att anpassa barngruppen 

och dela in den så det blir grupper där alla känner sig trygga och kommer till tals och 

utvecklas”. 

 

Alva berättar att det handlar om pedagogernas erfarenheter och att förstå vad det är barnen 

behöver och att våga släppa taget och inspirera barnen. I själva verket handlar det om att 

förskollärare är lyhörd för vad barnen intresserar sig av och utforskar tillsammans med 

barnen. 

 

 Alva: ”För att man ska göra ett bra jobb är det viktigt att det gynnar barnen och att man 

är en medforskare. Vi är med barnen i leken och hjälper dom som har svårt att komma 

in i leken genom att stötta. Viktigt att pedagogerna ställer öppna frågor som utvecklar 

barnens språk” 

 

Frida säger att förskollärarens förhållningssätt är det viktigaste, att prata med barnen, ställa 

öppna frågor, små grupper ger bättre stimulans till språkutveckling. Det är viktigt med en 

varm relation samt att lita på varandra och att visa intresse för barns erfarenheter och stödja 

barnen i deras kommunikation. 

 

Sara och Lina berättar att pedagoger är som stöd och hjälper till att benämna, till exempel 

benämna kroppsdelar så att barnen får en kroppsuppfattning. Att använda olika ord till 

samma sak tex. shorts, kortbyxor för att öka ordförråd, prepositioner upp och ner, höger och 

vänster, samt räkna tillsammans. Att de dessutom tänker på att ställa öppna frågor och att 

inget är rätt eller fel. De beskriver också att det är viktigt att stödja och hjälpa barnen att 

komma på samtalsämnen, det bästa är om barnen själva har ett intresse att prata om och 

hjälpa dem att komma vidare där. De anser att det är förskollärarens uppgift att hitta barnens 

intresse och att bli nyfikna på vad de tycker om och utgå därifrån. Dessutom är det 

förskollärarens ansvar att använda rummen, hitta material och böcker för att locka ännu mera 

och skapa glädje. Samt skapa tillfällen för samtal och samspel så barnen kan utveckla leken. 

Förskollärare ska ge barnen förutsättningar och stödja och stötta om barnen behöver extra 

stöd. 

 

Sara och Lina: ”Vi försöker lyfta att man får tänka olika och att det gör inget, inget är 

rätt eller fel. Våga säga sina åsikter, tankar. Stå för sin åsikt även om man gjort något 

fel, våga berätta och säga att det inte var mening. Ge barnen fraser för att de ska 

använda ”Får jag låna, får jag var med och leka?” 
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Stina säger att förskollärare har en jättestor betydelse och att det är viktigt att de är med 

barnen hela tiden och arrangerar miljön, tar fram material, sätter ord på saker. 

 

Stina: ”Vi försöker att inte använda situationsbundet språk utan istället sätta ord på 

alla saker till exempel kan du hämta kannan i köket? Vi måste hela tiden tänka på hur 

vi använder språket.” 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att alla förskollärare som vi intervjuade betonade 

vikten av förskollärares förhållningssätt. Det handlar om hur de bemöter barns olika behov 

och hur de utmanar genom att ställa öppna frågor för att ge barnen möjlighet att utveckla 

språket. Detta innebär att allt material som finns i miljön kräver en närvarande och medveten 

pedagog för att det ska bli en språkstimulerande miljö.  

 

 

DISKUSSION 

I denna del presenterar vi vår diskussion rörande metod och resultat. Vidare i texten kommer 

vi att skriva om didaktiska konsekvenser och förslag på vidare forskning, samt presentera en 

slutsats. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärarnas erfarenheter och kunskaper om hur 

de arrangerar språkmiljön i förskolan för att stimulera barns språk-, läs - och skrivutveckling. 

Genom förskollärarnas berättelser har vi fått fram studiens resultat om förskolans fysiska 

och sociala miljö. Resultatdiskussionen utgår från olika delar av det som vi presenterade i 

studiens resultat. 

 

Fysisk miljö 

I studiens resultat framkommer det att alla förskollärarna är medvetna om den fysiska 

miljöns betydelse för barns språk-, läs - och skriftspråksutveckling. De beskriver vikten av 

att ständigt förändra miljön utifrån barnets och barngruppens intresse och behov. Det 

bekräftar De Jong (2010, ss. 253 - 271) där hon säger för att den fysiska miljön ska vara 

stimulerande måste den vara i ständig förändring utifrån barnens förutsättningar och intresse. 

Hon anser att den fysiska och sociala miljön är grundläggande för utveckling och lärande. 

Den fysiska arrangeringen av miljön och tillgängligheten av material för barnen är av stor 

vikt för att kunna inspirera och stimulera barnen till lek och att leken utvecklas, vilket leder 

till språkutveckling. Förskollärarna som arbetar på avdelningar med yngre barn använder sig 

av bilder och ord lappar som visar det material som finns i skåpen och hyllor som sitter 

högre upp. De anser att materialet är tillgängligt för barnen för att barnen kan peka på bilden 

och på så sätt visa vad de vill ha från skåpen. Utifrån våra erfarenheter tolkar vi det som att 

materialet är enbart tillgängligt till en viss del och kräver mycket från barnen för att kunna ta 

initiativ till att få tillgång till det material som barn är intresserade av. Vi ser det också som 

en möjlighet till ökad kommunikation mellan barn och vuxna, samt att det kräver närvarande 

och lyhörda pedagoger som ser situationen som en lärande process. Vi anser att yngre barns 
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lärande och de erfarenheter de får skapas genom alla deras sinnen. Barn behöver känna och 

utforska med både händer och munnen, därför anser vi att tillgängligt material särskilt för de 

yngre barnen skapar nyfikenhet och lust att utforska. Dock kan det bero på att det är många 

små barn och få pedagoger då kan det bli en säkerhetsfråga. Eftersom små barn utforskar 

saker med munnen är det lätt att sätta i halsen. En annan anledning till att de inte har så 

mycket material direkt tillgängligt för barnen kan vara att med mycket material framme kan 

det bli rörigt och skapar oreda samt mycket förmaningar. Utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv är lärande kopplat till miljön och hur miljön kan förbättras och hur den bidrar till 

att barnen kan delta. Det är processen som är viktig när barn deltar i en aktivitet samt den 

stöttning och hjälp de får till att bli så fullvärdiga deltagare som möjligt (Gjems, 2011, ss. 

20–22). Vygotskij ansåg att barnet på ett initiativrikt sätt använder delar av miljön som är 

meningsfulla för dem. Det är hur miljön finns till för barnen som har en stor betydelse, 

dessutom skapar barnet nya idéer om miljöns olika betydelser (Strandberg, 2006, s. 19). 

 

Materialet som förskollärare visade och berättade om är bilder, olika texter, böcker, bilder 

från olika sagor på väggen, lekmaterial som dockor, bilar, lego, bondgårdsdjur, språklådor, 

sagopåsar, olika pennor och papper, bokstäver och olika spel. Allt detta anser de vara 

språkstimulerande material vilket överensstämmer med Norling, Sandberg & Almqvist 

(2013) studie där de beskriver att förskolemiljön i svensk förskola innehåller text, symboler 

och bokstäver, som stimulerar barn till skriftspråks intresse. Det överensstämmer även med 

Svenssons (2012) studie om fysisk miljö som visade att de förskolor som har god tillgång till 

teckningar, affischer, bilder eller text på väggarna ses som språkstimulerande verksamheter. 

 

En del av den fysiska miljön beskrivs som den fysiska organiseringen av barngruppen. 

Samtliga förskollärare anser att dela in barnen i mindre grupper under aktiviteter samt leken 

skapar utrymme och möjligheter till att samtala och samarbeta med barn och vuxna, vilket 

skapar möjligheter för varje barn att komma till tals utifrån sina förutsättningar. Utifrån det 

förskollärare berättar om organisationen av grupper ser vi att det arbetssättet skapar 

möjligheter till barns lärande och deltagande som kan stärka barns självkänsla, vilket också 

Kultti (2014) bekräftar. Dessutom speglar detta Lpfö (98 rev 2011) där det står att 

förskollärare är ansvariga för att genomföra arbetet i barngruppen så att det blir stimulerande 

och utmanande för varje barns språk och kommunikationsutveckling. Enligt Säljö (2000, s. 

37) är det genom kommunikation som barnen utvecklar sina kunskaper och färdigheter. Det 

är när barn lyssnar, iakttar och kommunicerar med andra som de blir medvetna och 

intresserade, detta ger upplevelser som skapar nya erfarenheter. 

 

Förskollärarna beskriver att de anpassar olika rum för att stimulera barns lärande och 

språkutveckling, en av dem lyfte fram myshörnan och Legoland. Vidare beskrev hon att de 

möblerar med mjuka kuddar, bilmatta, dämpad belysning och böcker som skapar lugn och ro 

och lockar till bokläsning, samtal och avslappning.  Här ser vi att pedagogerna har ett mål 

och ett syfte med den fysiska miljön och att den stödjer och skapar möjligheter för barns 

samspel och lärande (De Jong, 2010, ss. 253–259).   

 

I resultatet fann vi att matsituationen är en språkstimulerande aktivitet där barn och 

pedagoger sitter tillsammans i mindre grupper. Detta ökar möjligheten till verbal 

kommunikation och att alla kan komma till tals. Förskollärare berättar att de medvetet 

placerar barnen vid borden så att alla får möjlighet att prata. Personalen roterar mellan de 

olika borden och detta ger en variation i språket vilket leder till att barnen får tillgång till en 

språkvariation, då alla pratar på olika sätt. Med detta ser vi att det ökar möjligheten för 

barnen att utveckla språk och utöka sitt ordförråd, vilket också Kultti (2014) beskriver i sin 
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studie. Hon menar att måltiden är en vardaglig aktivitet i förskolan som skapar möjlighet till 

samspel och deltagande, och som är ett viktigt moment för att stödja barns språkinlärning. 

 

I resultatet framkom det att matramsor är ett av de språkstimulerande material som 

förskollärarna använder sig av. Samtliga förskollärare berättar att matramsor stimulerar barn 

att leka med språket och tränar munmotorik samt språk rytmen. Förskollärarnas erfarenhet är 

att flerspråkiga barn som inte har utvecklat det svenska språket lär sig ramsorna väldigt fort. 

Barn som är intresserade av bokstäver får möjlighet att skriva egna matramsor eller ta en 

rolig mening från en bok som de tycker om. Vi anser att matramsor på ett lustfyllt sätt 

hjälper barnen att utöka ordförrådet och utveckla språket. Svensson (2012) menar att ett rikt 

ordförråd är av stor vikt för barns samspel och kommunikation. Rikare ordförråd skapar 

större förutsättningar för att kunna uttrycka sina tankar och åsikter. 

 

Resultatet visar att fem av sex förskollärare berättar om hur de använder digitala verktyg för 

att stimulera barnens språkutveckling. De berättar att de använder I-pad och projektor som 

verktyg för att lyssna på sagor, titta på bilder, lyssna på sånger och dansa, de använder också 

I-pad till att söka information kring barnens frågor och funderingar. Två av förskollärarna 

berättade att de skulle vilja använda I-pad mera för att utveckla barnens språk. Vi är 

övertygade om att I-pad är ett verktyg som kan användas mer i daglig aktivitet i förskolan 

därför att barn har en erfarenhet där de dagligen använder digitala verktyg i hemmet, de är 

vana att titta på film, spela spel och lyssna på musik. Barnens erfarenhet har gett dem 

kunskapen att använda sig av digitala verktyg. Det handlar om att vi förskollärare är 

medvetna om hur vi använder digitala verktyg för att stimulera barns samspel och 

språkutveckling. Gjems (2011, s. 20–22) bekräftar detta när hon skriver att det är i aktiviteter 

och samspel som vi delar med andra människor i det praktiska, och när vi pratar med 

varandra som skapar erfarenheter och att vi lär oss av varandra. 

 

Social miljö 

Resultatet i studien visar hur förskollärare använder det konkreta material som de berättade 

om för att stimulera barns språkutveckling. Samtliga förskollärare berättar att förskollärarnas 

förhållningssätt är viktigt för barns lärande och språkutveckling. De anser att språket är 

avgörande för kommunikation och samspel, dessutom menar de att språket är av stor vikt för 

att skapa nya relationer och kunna samspela med andra. Så som vi ser det är det 

förskollärarnas förhållningssätt som är avgörande för hur språkstimulerande materialet är 

och hur barn tränar samspelet samt lär sig att kommunicera. Dessutom ansåg Vygotskij i sin 

sociokulturella teori att det sociala samspelet var nyckeln till den mentala utvecklingen och 

att intellektet utvecklas i samspel med den sociala och materiella miljön. Barn utvecklas 

både genom att individen bearbetar erfarenheter och genom att dela sina erfarenheter med 

andra (Svensson, 2009, s. 30). När det gäller barnens erfarenheter och intresse som är 

grundläggande till barns engagemang till lärande anser samtliga förskollärare att de har ett 

stort ansvar för att barnen ska få höra ord hela tiden för att få en uppfattning och en 

förförståelse för orden. När det gäller de yngre barnen eller de barn som inte har det verbala 

språket menar förskollärare att det är viktigt att använda kroppen för att tydliggöra språket. 

Vi anser att detta vidgar barnens språkförståelse och skapar flera möjligheter för barnen att 

koppla ord till situationen de befinner sig i, och som i förlängningen leder till ett ökat 

ordförråd. Svensson (2012) bekräftar detta i sin studie och anser att barn som inte själva tar 

initiativ till att utforska språket behöver engagerade förskollärare som stimulerar och väcker 

deras intresse för språket. 

 



23 
 

Resultatet visade att matsituationen är en språkstimulerande aktivitet där förskollärare 

organiserar för att få möjlighet att samtala med barn i mindre grupper. Innan maten läser de 

en matramsa som de anser är språkstimulerande där barnen får leka med ord samt får en 

möjlighet att utöka ordförrådet, de får en känsla för språkrytmen och tränar munmotorik. 

Dessutom roterar pedagogerna mellan de olika borden för att barnen ska få en variation av 

språket då alla pedagoger uttrycker sig på olika sätt och använder olika ord som kan ha 

samma betydelse. Utifrån det förskollärarna berättade ser vi att det ger barnen en möjlighet 

att få ett berikat ordförråd och förståelse för att olika ord kan ha samma betydelse. Detta 

överensstämmer med Gjems (2011, s. 49) som skriver att när barnen får en erfarenhet av en 

variation av ord som kan användas till olika sammanhang ger det barnen en rikare kunskap 

av vad ord kan betyda samt få en förståelse av vilka ord som används i rätt sammanhang. 

 

Samtliga förskollärare som deltog i studien berättar att bokläsning för barnen är en aktivitet 

som de anser vara språkstimulerande. Mängden och variation av böcker är ett sätt att 

inspirera barnen till språkutveckling och skriftspråket. Dessutom berättar två förskollärare att 

de har böcker utan text för att barnen ska kunna berätta med sina egna ord och kunna prata 

tillsammans om bilderna. På det sättet lär sig barnen att berätta själva och får en erfarenhet 

om hur en berättelse är uppbyggd, vilket innebär att berättelsen har en början och ett slut. 

Vidare berättar en förskollärare att varje pedagog berättar med sina ord och detta ger barnen 

möjlighet till ett rikare ordförråd. En av förskollärarna lyfte fram ett samarbete med 

biblioteket där pedagogerna läser för barnen och därefter får barnen välja en bok och 

återberätta händelsen i boken med stöd av bilder. Två förskollärare berättade att de 

tillsammans med två barn åt gången lånar böcker på bokbussen. Dessutom får barnen 

möjlighet att bekanta sig med bokbussens miljö som påminner om biblioteksmiljö och så får 

de träffa bibliotekarien. Vi anser att det är viktigt att det finns en stor variation av böcker i 

olika genrer som väcker barns intresse till bokläsning, samt att det finns böcker på barns 

modersmål. Med en variation av böcker menar vi att det ska finnas böcker som barnen kan 

koppla till sin egen vardag och intressen, böcker på olika modersmål inkluderar de olika 

språken samt ger en erfarenhet av olika skriftspråk och läsriktning. Detta väcker en 

nyfikenhet hos barnen över olika språk samt stärker barns identitet och skapar en stolthet 

över barns modersmål. Detta bekräftar Svensson (2012) i sin forskning där hon skriver att ett 

inkluderande arbetssätt i förskolan betyder att flerspråkiga barn känner att deras modersmål 

är en tillgång i den dagliga verksamheten. Dessutom menar Sandvik & Spurkland (2015, s. 

76) att det är viktigt att lärare synliggör skriftspråket på alla språk som är representerade i 

barngruppen. Författarna anser att språklig mångfald bör synliggöras och att man kan göra 

det genom att ha flerspråkig litteratur tillgänglig på avdelningen. 

 

Två förskolor har en erfarenhet av flerspråkighet och förskollärare där berättade att de 

synliggör de olika språken med att de översätter olika vardagliga ord och sätter upp lappar på 

väggarna med bild och text. Detta stimulerar barn och vuxna att lära sig ord på olika språk, 

samt väcker intresse för de olika språken. Utifrån våra egna erfarenheter håller vi med 

förskollärarna att det är av stor vikt att förskollärare visar intresse och respekt för alla olika 

språk och att deras förhållningssätt är avgörande för att barn ska kunna känna stolthet över sitt 

modersmål. Dessutom skapar det trygghet och stärker barnens självkänsla vilket leder till en 

ökad lust att lära sig det nya språket. Svensson (2009, s. 197) menar att motivation är viktig 

för lärande av andraspråksinlärning. Vidare anser hon att språk har en stark identitetsfaktor 

och att det är viktigt att barn upplever det positivt att tala och lära det nya språket.  Dessutom 

är förskollärarnas förhållningssätt och omgivningens reaktioner när det gäller barns 

modersmål en viktig faktor för lärandet. 
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Det framgår i resultatet att förskollärarnas förhållningssätt är av stor vikt. Det visade sig 

också att förskollärarna anser att de har ett stort ansvar när det gäller barns språkutveckling. 

Det de tänker på är vilka frågor de ställer till barnen och hur de gör det. De pratar om att vara 

en närvarande pedagog och utgå från barnens erfarenheter, de nämner också vikten av att 

skapa trygghet och ge barnen en bra omsorg. Detta anser förskollärarna vara grundläggande 

för barns engagemang och lärande. Vi är säkra på att det hela handlar om medvetna 

förskollärare och deras förhållningssätt samt hur de använder sig av det material de visade 

för att engagera och stimulera barn till språkutveckling. Norling, Sandberg & Almqvist 

(2013) bekräftar också att förskollärarnas förhållningssätt är avgörande för en stimulerande 

språkmiljö och att de ska ta tillvara barns erfarenheter samt skapa möjligheter för barnen att 

uttrycka sig efter sina förutsättningar. Detsamma bekräftar Kultti (2014) när hon menar att 

det handlar om pedagogens förhållningssätt och kunskap när det gäller att skapa möjligheter 

till lärande och deltagande som kan stärka barns självkänsla. 

 

Metoddiskussion 
Studien genomfördes på fyra olika förskolor i västra Sverige. Valet av förskolor gjordes 

utifrån att de låg nära där vi är verksamma. En orsak till valet av förskolor är vår valda 

metod som begränsar våra möjligheter att hitta tid till intervjuer då verksamheten inte var 

igång och genomfördes efter förskollärarnas arbetstid. Studiens undersökning genomfördes 

med kvalitativa intervjuer i form av samtalspromenad som verktyg. Vi upplever att metoden 

passar bra till syftet där vi vill ta del av förskollärarnas erfarenheter och kunskaper. Enligt 

Kihlström (2007, s. 49) handlar kvalitativa intervjuer om att intervjua någon som har 

erfarenhet om det ämne som rör forskningsområdet. Respondenternas berättelser och svar 

utifrån sina egna erfarenheter som de har varit med om är förmodligen mer tillförlitliga. 

Vidare menar Kihlström att berättelser som grundar sig på egna erfarenheter är 

förhoppningsvis inte bara en åsikt eller synpunkt. Vi använder hermeneutiken som ansats där 

vi vill förstå förskollärarnas perspektiv och kunna tolka deras berättelser. Dessutom är 

hermeneutiken lämplig att använda i studien då syftet är att ta del av förskollärarnas 

erfarenheter och kunskaper, samt där förskollärarna själva får bestämma vad de vill berätta 

om (Westlund, 2015, s. 71). Hermeneutiska ansatsen hjälpte oss också i analysen då vi först 

såg helheten och övergripande komma fram till ett resultat kring den fysiska miljön, för att 

därefter gå tillbaka och utläsa vad som framkommer som social miljö.  

 

Då vi inte har någon tidigare erfarenhet av samtalspromenad som metod valde vi att 

genomföra en pilotstudie för att få en förståelse för hur metoden går till. Vi genomförde 

pilotstudie tillsammans då den ena av oss intervjuade och den andra av oss observerade och 

antecknade. Det hjälpte oss att hitta våra brister, vilket förbättrade våra frågor och 

förhållningssätt (Fejes och Thornberg, 2015, s. 33). Dessutom anser författarna att forskaren 

ska ta vara på de möjligheter till övning som ges för att utveckla sin roll som intervjuare och 

observatörer. Vi ändrade frågorna till att bli mer tydliga och utförligare, i och med att 

respondenten inte hade någon erfarenhet av samtalspromenad var vi mer tydliga med 

information om metoden. Från början tänkte vi att båda två tillsammans skulle genomföra 

alla intervjuerna. Efter pilotstudien upplevde vi att hade möjlighet att samla in mer material 

om vi delade på oss och genomförde intervjuerna en och en. Metoden kräver en lugn miljö 

och därför valde vi att genomföra intervjuer när verksamheten är avslutad. Det skapade 

tidsbegränsningar både för respondenterna och för oss. Eftersom vi spelade in intervjuerna 

och respondenterna tog bilder på miljön som de berättade om hade vi tillgång till ett sex 

timmar långt material som vi kunde lyssna på många gånger samt jämföra med bilder. 

Dessutom lyssnade, tittade vi på bilder och transkriberade materialet tillsammans. Detta var 

mycket tidskrävande men vi upplevde att det var mycket givande och lärorikt för oss som 
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blivande förskollärare att få ta del av de erfarenheter och kunskaper som förskollärarna 

delade med sig av i sina berättelser. Klerfelt (2016, ss. 27 - 45) skriver att samtalspromenad 

som metod skapar möjligheter till lärdom om respondenternas erfarenheter och tankar 

genom att observera dem i deras arbetsmiljö. En annan fördel är att intervjuerna 

genomfördes på respondentens egna arbetsplats, vilket skapar en trygghet. 

 

Samtalspromenad som metod upplevdes av förskollärare som en bra metod och de kunde 

tänka sig att använda metoden i arbetslaget för att utveckla verksamheten. Utifrån de 

erfarenheter vi fått från studien kan vi rekommendera metoden då man vill ta del av 

pedagogernas erfarenheter och kunskaper för att utveckla förskolans verksamhet. 

 

Didaktiska Konsekvenser 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärarnas erfarenheter och kunskaper om hur 

de arrangerar språkmiljön i förskolan för att stimulera barns språk-, läs - och skrivutveckling. 

Undersökningen visade att förskollärare är medvetna om språkets betydelse för barns 

kommunikation och samspel. Dessutom visade de att de har en erfarenhet om hur den 

fysiska miljön kan utformas för att stimulera barns språkutveckling. Utifrån det resultat som 

vi har fått upplever vi att förskollärare är medvetna om att deras förhållningssätt och 

bemötande har en stor betydelse för en stimulerande språkmiljö. Genom samtalspromenad 

och de bilder som förskollärare tog kan vi konstatera att det finns en mängd av olika material 

som kan stimulera barn att utveckla sitt språk. Vi är övertygade om att det är ett bra material 

men det är bara en mängd material som först blir betydelsefullt när förskollärare är medvetna 

om hur det ska användas. Förskollärare som deltog i studien arrangerar miljön utifrån barns 

intresse och utmanade och stöttade barnen till att komma vidare i sitt lärande. Dessutom kan 

vi konstatera att förskollärarna är medvetna om Lpfö (98. rev. 16) krav om att förskolan ska 

ge barnen ett livslångt lärande och att förskolan ska erbjuda en miljö som är trygg rolig och 

lärorik. De förskolor som hade barn med ett annat modersmål synliggjorde alla språk som 

var representerade på avdelningen och det fanns ett intresse för att lära sig det nya språket 

både svenska och andra modersmål. Det framkom att kroppsspråket är viktigt för 

språkutveckling och att förskollärare ska vara medvetna om detta samt att barn ska bada i 

ord för att berika sitt ordförråd. Vi konstaterar att material som bilder, TAKK- tecken som 

stöd är ett bra material för att hjälpa barn att kommunicera, samt för att stimulera 

språkutvecklingen vilket visas i resultatet. 

 

Studiens resultat visar att matsituationen är en språkstimulerande aktivitet där pedagoger 

sitter vid bord tillsammans med barn i mindre grupper. För att matsituationen ska bli 

språkstimulerande är det viktigt att pedagogerna tänker på organisation av gruppen utifrån 

barnens förutsättningar vilket framkom i resultatet. Återigen är förskollärarnas 

förhållningssätt och medvetenhet grundläggande för att barn ska få möjlighet till 

språkutveckling. Dessutom är det viktigt att förskollärare ställer öppna frågor och skapar 

utrymme för alla att ska kunna komma till tals, samt visar en nyfikenhet över vad barnen 

berättar och tar tillvara barnens erfarenheter och engagemang. 

 

Förskollärarnas utbildning visade sig ha betydelse för den kunskap och medvetenhet 

förskollärare har om hur en språkstimulerande miljö ska arrangeras. Det är av stor vikt att 

pedagoger får tid och möjlighet till reflektion för att kunna utveckla språkmiljön i förskolan 

och på så sätt hålla språkmiljön under en ständig förändring. Genom att pedagoger får ta del 

av varandras kunskaper och erfarenheter skapas möjligheter till ett kollegialt lärande där 
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pedagoger lär av varandra. Kompetensutveckling för pedagoger kan bidra till en ökad 

kunskap om hur förskolans miljö ska planeras och arrangeras för att stimulera barns 

språkutveckling. 

 

Slutsatser 

Utifrån resultatet har det framkommit att i en språkstimulerande miljö i förskolan ingår den 

fysiska miljön och den sociala miljön. Den fysiska miljön visade sig vara allt material och 

möblering av olika rum, samt tillgänglighet av materialet. I den sociala miljön ingår 

förskollärarnas förhållningssätt och medvetenhet om materialets användningar till att 

stimulera barnen till språkutveckling. En slutsats som kan dras är att förskollärarna medvetet 

arbetar med språkutveckling i förskolan och att förskollärarnas utbildning kan ha inverkan 

på synen på miljöns betydelse för barnens språkutveckling. De Jong (2010, s. 255) kritiserar 

Lpfö (98, rev. 16) för att inte konkretisera klara riktlinjer för den fysiska miljön vilken vi 

anser vara befogad. Det visas i undersökningen att förskollärarnas mångåriga erfarenheter 

och kunskaper bidragit till en stimulerande och utvecklande miljö som medverkar till barns 

språkutveckling. 

 

Förslag till vidare forskning 
I undersökningens studie var det förskolans miljö som ansågs vara språkstimulerande. 

Förskollärarnas erfarenheter och kunskaper har bidragit till att svara på studiens syfte. 

Eftersom förskollärarna skulle berätta om förskolans miljö som de anser vara 

språkstimulerande och hur de arrangerar miljön till att utveckla barnens språk fanns det inga 

begränsningar i berättelsen. Förskollärarna valde att berätta om det i miljön som de ansåg 

vara språkstimulerande. Undersökningsområdet är brett och handlar om hela förskolans 

miljö vilken är viktig för barns lärande. Vårt förslag till vidare forskning är att det vore 

intressant att fördjupa sig mer i olika delar av miljön och mest intressant skulle det vara att 

använda samma metod och forska mer om vilka delar av miljön barnen använder mest eller 

minst till lek. I vår undersökning har leken inte nämnds så mycket. 
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BILAGA 1 
 

 

 

Informationsbrev 
 

Hej! 

Vi heter Hajrija och Susanne och vi studerar vid Högskolan i Borås där vi har påbörjat vår 

sista termin på förskollärarprogrammet och har börjat skriva vårt examensarbete. Du 

tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning som handlar om språkmiljön i 

förskolan. Undersökningen vänder sig till förskollärare som är verksamma i förskolan. Syftet 

med studien är att vi vill ta del av din erfarenhet kring språkmiljön i förskolan. Det kommer 

vi undersöka genom att genomföra intervju/samtalspromenad. Du kommer att få använda en 

kamera som verktyg. Intervjun tar upp till 60 minuter och genomförs på din förskola. För att 

vi ska kunna samla in data på ett ostört sätt kommer vi att behöva genomföra intervjun efter 

avslutad verksamhet. 

Det insamlade materialet kommer att vara tillgängligt endast för oss förskollärarstudenter 

och vår handledare. Undersökningen följer Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer 

vilket innebär att varken den som deltar eller förskolan inte känns igen. Ditt deltagande är 

frivilligt och du kan när som helst besluta dig för att avbryta ditt deltagande utan att behöva 

förklara varför du väljer att avbryta. 

 

 

Vid eventuella frågor hör gärna av dig till oss. 

 

Med vänliga hälsningar: 

Hajrija Duracak Susanne Ekermann 

Telefon: xxxxxxxxxx Telefon: xxxxxxxxxx 
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BILAGA 2 
 

 

 

 

Intervjufrågor Samtalspromenad 
 

 

1. Berätta och visa konkret var och hur förskolans miljö främjar barns språk-, läs- och 

skrivutveckling.  

2. Hur använder ni förskollärare förskolans miljö för att utveckla barns språk-, läs-och 

skrivutveckling? 

3. På vilket sätt har förskollärare betydelse för barns språkutveckling? 
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