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Sammanfattning  
 

Bakgrund 
I följande avsnitt redogörs för forskning inom det språkliga fältet. Talspråksutveckling, 

läsandet och skrivandets progression samt förskolan och förskollärarens roll i det hela 

synliggörs. Styrdokumentets syn på språk är också angivet. 

 

Syfte 
Syftet med undersökningen är att synliggöra förskollärares resonemang kring och arbete med 

språkutveckling för barn i förskolan, dels språkutvecklande strategier rent allmänt, dels mer 

specifikt som en förberedelse inför kommande läs- och skrivutveckling. 

 

Metod 
Metoden som använts i undersökningen är en kvalitativ ansats med intervju som redskap. De 

som intervjuades var sex förskollärare verksamma på två olika förskolor i samma kommun. 

 

Resultat 
Resultatet visar att förskollärarna lägger mycket kraft i att anlägga grundläggande språkliga 

förmågor. Det viktigaste som uttrycktes är att barnen får möjlighet att kommunicera med 

andra. Gällande läs- och skrivutveckling anses det viktigaste vara att väcka ett intresse.
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Inledning 
Under utbildningen till förskollärare har vi vid flertalet tillfällen fått kunskap om vikten av 

språkutveckling i förskolan. Vi har dessutom vid andra tillfällen, fått ta del av hur skolan ska 

arbeta för läs- och skrivutveckling. Genom det upplägget har det upplevts som två skilda 

praktiker, trots att de egentligen bör ses som två sidor av samma utveckling. Enligt 

Läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev. 2010, s.7) ska stor tyngd i förskolans verksamhet ligga 

vid att barnens språk utvecklas på ett rikt sätt samt att barnen stimuleras på så vis att de blir 

intresserade av skriftspråket. Tillägnandet av ett skriftspråk bör ses som en av livets viktigaste 

lärdomar. Saknad förståelse för skriftspråket torde ge stora problem i skolan och sedan i livet i 

övrigt. Därför borde förskolan ha en viktig roll att fylla, som förberedelse inför kommande 

utbildningar. Lpfö98 (rev. 2010, s.5) förordar att i förskolan ska grunden för ett lärande som 

pågår livet igenom skapas. Att få en god bas inför läs- och skrivutveckling i skolan skulle 

kunna ses som en del av denna grund. Frykholm (2007, s.101) menar att redan i förskolan kan 

arbetet med läs- och skrivutvecklingen påbörjas genom att barnen får möjlighet att på olika 

vis använda sitt språk. Att stimulera språket i sig är också av godo för läs- och 

skrivutveckling.  

 

En fråga som känns befogad är om förskollärare medvetet arbetar förberedande inför läs- och 

skrivutvecklingen, eller om den ses som något som endast skolan ska ansvara för. Skolverket 

(2013) meddelade i början av december i ett pressmeddelande att svenska elever enligt årets 

PISA-resultat får allt sämre läsförståelse. Endast tre av OECD-länderna har sämre resultat. 

Detta har gjort oss intresserade av att undersöka hur det i förskolan arbetas med 

språkutveckling samt läs- och skrivutveckling, som första instans i det svenska 

utbildningssystemet. 

 

Centrala begrepp 
Det finns tre för undersökningen centrala begrepp som återkommer vid ett flertal tillfällen. De 

kan behöva en närmare förklaring för att riktigt förstås på det vis som avses. 

 

Förskollärare: En förskollärare har högskoleutbildning för arbete i förskola. Titeln används 

genomgående i arbetet. Det ersätter andra vedertagna ord som till exempel “pedagog”, 

“lärare” eller liknande. När arbetet i förskola beskrivs och förskollärare nämns, kan det vara 

viktigt att påpeka att det även skulle kunna handla om barnskötare. Men då undersökningen är 

en intervjustudie där respondenterna är förskollärare, är det förskollärare och deras arbete det 

fokuseras på. När det beskrivs vad en förskollärare kan eller gör, skulle det alltså likaväl 

kunna vara en barnskötare det handlar om. 

 

Språkutveckling: Om inget annat anges med ordet språkutveckling avses allmän 

språkutveckling, huvudsakligen grundad på talat språk. 

 

Läs- och skrivutveckling: Detta begrepp nämns för att tydliggöra att det är utveckling av 

skrivet språk som åsyftas. 

 

Syfte 
Syftet med undersökningen är att synliggöra förskollärares resonemang kring och arbete med 

språkutveckling för barn i förskolan, dels språkutvecklande strategier rent allmänt, dels mer 

specifikt som en förberedelse inför kommande läs- och skrivutveckling. 
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Frågeställningar 
 Hur ser förskollärare på språkutveckling i förskolan? 

 Hur lägger de intervjuade förskollärarna grunden för att befrämja en så god 

generell språkutveckling för barnen som möjligt? 

 Vilka mer specifika strategier eller metoder kommer till användning, enligt de 

intervjuade förskollärarna? 
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Bakgrund 
I bakgrundsavsnittet lyfts forskning kring språkutveckling fram. Det kommer att redogöras för 

hur talspråket vanligtvis utvecklas samt läsandet och skrivandets progression. 

Styrdokumentens syn på språkutveckling kommer också att synliggöras. 

 

Språket och Läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev. 2010) 
Något som får anses som centralt i förskolans uppdrag, och som även nämns allra först under 

rubriken “Förskolans uppdrag” i Lpfö98 (rev. 2010, s.5) är att i förskolan ska basen för 

barnens livslånga kunskapsutveckling byggas. Att tillägna sig ett språk, vare sig det är ett 

talspråk eller skriftspråket, får anses som en viktig del i denna kunskapsutveckling. Det slås 

fast i Lpfö98 (rev. 2010, s.7) att språket hör samman med lärande, precis som språket och 

utveckling av den egna identiteten gör det. Därför ska det i förskolan läggas stor kraft vid att 

utveckla barnens språk och använda samt stödja barnens intresse och närmanden till 

skriftspråket. Detta är en del av uppdraget för alla som arbetar i förskolan och inget som kan 

bortses ifrån. Det finns även, under “Utveckling och lärande”, specifika mål för förskolans 

arbete med språkutveckling: 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd 

och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa 

frågor, argumentera och kommunicera med andra. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt 

förståelse för symboler och deras kommunikativa förmågor. 

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

stimuleras och utmanas i sin språk - och kommunikationsutveckling  

 

(Lpfö98 rev. 2010, ss 10-11). 

 

Det kan anses vara ett tämligen omfattande uppdrag förskolan har när det gäller arbetet med 

språkutveckling. För det första ska alltså barnen få ett rikt talat språk med flera olika 

innehållsdelar. Barnen ska genom att få tillgång till ett rikt språk få möjlighet att kunna 

använda språket i form av att kunna samtala på olika sätt. Förskolan ska även försöka få barn 

intresserade av skrivet språk och rikta uppmärksamhet mot att det finns tecken och att dessa 

har en innebörd. Slutligen ska även förskollärarna specifikt se till att det språkutvecklande 

arbetet i förskolan bedrivs så att barn sporras till att utveckla språk och kommunikation 

(Lpfö98 rev. 2010, ss 10-11). Ytterligare, som ett komplement till vad förskolan faktiskt ska 

göra beträffande språk, ska förskollärare också ansvara för att barnen i barngruppen känner att 

det är lustfyllt samt att det finns en mening med att inhämta ny kunskap (Lpfö98 rev. 2010, 

s.11). 

 

Utveckling av talspråk 
Talspråket lärs genom två centrala tillvägagångssätt, i det individuella undersökandet och med 

stöd av andra i vägledningen. Varje barns språkutveckling är delvis en individuell process och 

på så vis finns det en stor variation i hur den olika individuella språkutvecklingen ser ut. Alla 

individer har specifika kännetecken och egenskaper som gör att de tillägnar sig språk på ett 

visst sätt med hjälp av sina egna språkliga strategier. Det går inte att värdera de olika 

tillvägagångssätten för det finns för- och nackdelar med alla strategier i olika sammanhang.  

Dock finns det övervägande mönster som barn följer i sin utveckling. Några generella 

skillnader är att vissa barn har ett uttrycksfullt språk medan vissa endast benämner fåtal 

huvudord ur språket. Somliga barn testar sig fram medan andra nyttjar de ord de säkerligen 
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vet att de kan. En del barn talar i långa meningar som kan vara svåra att förstå trots att de 

ytligt sett liknar de vuxnas språk. En del tar enkelt till sig nya ord medan andra inte gör det 

(Svensson 2009, ss 57-60). 

 

Miljöns påverkan kan ge barnen en viss språkstil för att tillägna sig språket. Det beror på hur 

omgivningen, speciellt föräldrarnas bemötande ter sig i samtalen med barnet. En betydelsefull 

faktor kan vara om det finns variation i användandet av ord och meningar. Finns det frågor 

som återspeglas till barnet och upprepar det barnet uttrycker? Ovan nämnda faktorer spelar 

stor roll för hur barn språkupplevelser i den fortsatta utvecklingen kan se ut (Svensson  2009, 

s.61). 

 

Utveckling av uttal 
Barn är från födelsen inställda på att kommunicera med ögonkontakt och kroppsrörelser 

(Svensson 2009, s.74). Under spädbarnsstadiet samspelar barnet genom små läten, med 

kuttrande ljud som Söderbergh (2009, s.20) beskriver det. När barnet är omkring sex månader 

börjar användandet av stavelsejoller att uppträda. Det beskrivs som upprepningar av en 

konsonant i kombination med en vokal exempelvis da-da. Svensson (2009, s.64) förklarar att 

utifrån ett barns joller kan det redan tidigt urskiljas flertal språkljud, även om ljuden flyter in i 

varandra. 

 

Söderbergh (2009, ss 20-21) förklarar att vuxna människor som vistas runt barnet oftast gör 

en egen tydning av vad barnet kan vilja förmedla utifrån de ”barnspråksord” barnet använder, 

eller protoord som de även kallas. Den vuxne gör utifrån protoorden sin tolkning av vad 

barnen vill säga, antingen protoorden påminner om det sedvanliga vuxenspråket eller ej. 

Tolkningarna kan vara felbedömda men det kan skapa ett vidare spår för barnet att fortsätta 

utveckla talspråket. Detta med hjälp av att ordförrådet utvidgas då den vuxne inför nya ord i 

samspelet. Det finns en stor variation till när dessa ord börjar användas från barn till barn. 

Dock finns en ordförståelse långt före orden väl anländer. Vuxnas ord i faktiska sammanhang 

gör att barnet kan tyda de vuxnas språk och utveckla sin ordförståelse. Söderbergh (2009, 

s.22) framhåller att barn också med sitt kroppsspråk kan förmedla sig och sin ordförståelse 

även om talet ännu ej är med. 

 

Utveckling av ordförråd 
De ord som vuxna använder behöver inte nödvändigtvis vara barnens första ord. Det kan vara 

ett eget sammansatt ord som nu används för att benämna ett objekt. Exempelvis kan det vara 

ett ord som utgör ljudet från en bil, ”brrrhm”. När barnet börjar använda sig av ord kopplas 

det oftast samman med saker och händelser som har anknytning till ordet (Svensson 2009, 

s.65). 

 

Det är vanligast att utvecklingen av ordförrådet börjar kring då barnet är ett år. Jollret byter 

skepnad och börjar likna yttrandet av ord. I början är det en osäker utveckling som sedan tar 

en bråd vändning. Barnet möter fler och fler nya miljöer och människor som ger barnet en 

variation i sina språkupplevelser och tillfälle till en bredare ordbank (Svensson 2009, s.78). 

Barnets växande förmåga till att använda språket i samspel med andra är kopplat till 

ordförrådets ökning och kunskapen att sätta samman ord. När ordförrådet ökar blir det en 

ingång för barnen i en språkvärld som gör det möjligt att kunna benämna och sätta ord på sin 

egen verklighet (Söderbergh 2009, s.23). 

 

Barn omges dagligen av återupprepade situationer i sin vardag, i de dagliga rutinerna som 

finns i hemmet och på förskolan. De situationerna kan skapa en naturlig anledning till 
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upprepning av de ord som den vuxne använder sig av för att beskriva den återkommande 

situationen och handlingen. Om den vuxne kontinuerligt benämner saker som sker och ska 

ske kan barnet göra en koppling mellan orden och verkligheten och på så vis utveckla sitt 

ordförråd. Även betydelsefullt är att använda sig av olika begrepp för att få en bredd av ordval 

(Söderbergh 2009, s.28). Det är viktigt att uppmärksamma hur barnet kommunicerar med 

andra för att kunna stödja dem i deras talspråksutveckling. Att observera hur barnen bildar 

meningar, hur stort deras ordförråd är och hur deras talspråk ter sig är betydelsefulla 

indikationer för den senare läsförståelsen menar Westlund (2012, s.134). 

 

Förutsättningar för god talspråkutveckling  
Prioritering av tiden för den sociala samvaron är av stor vikt i utvecklingen av barnets språk. 

Barnet måste få tid att uttrycka sig och tid måste finnas till att lyssna på dem för att tyda det 

som sägs. På det viset ökar även lusten att fortsätta pröva sig fram i talspråkets värld om det 

ges respons på det som uttrycks (Svensson 2009, ss 74-75). 

 

Barnet förstår mycket av språket men har ibland svårigheter att uttrycka sig så att andra ska 

förstå vad de vill förmedla. De vuxna runtomkring barnet kan uppfatta deras intentioner 

medan andra utomstående kan ha svårt att koppla det barnet försöker uttrycka till ett specifikt 

budskap. Svårigheterna i kommunikationen kan skapas då utomstående saknar kunskap kring 

barnets erfarenheter och begreppsvärld (Svensson 2009, s.79). Det kan ske en försening i 

talspråksutvecklingen hos de barn som får för lite ögonkontakt framhåller Svensson (2009, 

s.74). Det spelar stor roll i samspelet hur den vuxne är i sättet för att kommunicera. Röstläget 

har stor betydelse och kan ge möjlighet till att skapa djupare samspel. En barsk röst kan å 

andra sidan avbryta samspelet. Det är av stor vikt att kommunikationen innehåller en god 

ögonkontakt och medvetenhet om vad tonlägets egenskaper kan förmedla (Svensson 2009, 

s.74). Med ömsesidiga intressen skapas glädje och det är vad Söderbergh (2009, s.30) 

framhåller som den viktigaste delen i ett samspel. Om inte den gemensamma glädjen och ett 

givet intresse finns hos de medverkande blir inte samspelet så pass stimulerande som det kan 

vara om en gemensam utgångspunkt finns där. 

 

Söderbergh (2009, s.62) förklarar de möjligheter som ligger i att barnen redan innan 

skolstarten kan få chans att lära sig skriftspråk. En stor hjälp och kunskapskälla är 

användandet av högläsning. För att den stunden ska bli utvecklingen till lags krävs det att den 

vuxne vet hur högläsningen kan göras till den breda lärandesituation som den faktiskt kan 

vara. Den vuxne måste ha ett tålamod och låta barnen få ta tid, lyssna på barnen och svara på 

deras frågor. Visa med hjälp av fingret var i texten de befinner sig. Då visas även 

läsriktningen och barnet ges en chans att inse att det är texten som läses och inte bara bilden 

som förmedlar ett budskap i boken. 

 

Läsandets och skrivandets utveckling 
Inom läs- och skrivprogressionen brukar ett antal stadier utkristallisera sig. Dessa beskrivs 

nedan utifrån två författares perspektiv. 

 

I början av barnets läs- och skrivprogression dyker allt som oftast ett stadium som kallas 

preläsande och preskrivande upp. Liberg (2006, ss 43-44) beskriver preläsande som ett 

läsande där barnet går in i en roll som läsare, men hanterar tecknen tämligen godtyckligt. 

Oftast sitter barnet och “läser” i en bok, men det som läses är ofta något som hittas på eller 

berättas något från en text som är välbekant för barnet. Preskrivande menar Liberg (2006, ss 

44-45) är när barnet formar olika former av klotter, siffror och även korrekta bokstäver till 

skrift i en salig blandning. Siffror och bokstäver blandas till en början men allteftersom lär sig 
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barnet skillnaden dem emellan och använder dem på ett mer korrekt sätt. Liberg (2006, s. 45) 

framhäver vikten av att vuxna accepterar denna typ av skriftspråkande för vad det är, just en 

form av skriftspråk och uppmuntrar barnens utforskande. Att göra det ger nämligen barnen 

självförtroende i sin roll som skrivare och läsare. 

 

Del två i läs- och skrivprogressionen kallas situationsläsande och situationsskrivande. Denna 

form av läsande innebär att barnet läser ord utifrån kontexten ordet går att läsa i. Tas ordet ur 

sin ursprungliga kontext brukar barnet inte kunna läsa det (Liberg 2006, s.46). Ett exempel är 

att i staden Borås, kan många barn läsa att på fotbollslaget Elfsborgs logotyp står just 

Elfsborg. De ser detta utifrån sammanhanget, färgerna och hela logotypen. Skrivs ordet 

“Elfsborg” ut rätt och slätt i en vanlig text, behöver de inte känna till det. Att läsa på detta vis 

gör att barnet ofta klarar att läsa olika bekanta logotyper, etiketter och märkningar (Liberg 

2006, s.47). Detta stadium kallar Lundberg (2010, s.46) för pseudoläsning. Barnet 

uppmärksammar inte alltid skriften och dess funktion utan tar hjälp av ledtrådarna 

runtomkring, de läser närmast av omgivningen istället för skriften i detta stadium. Vad gäller 

preskrivande påpekar Liberg (2006, s.48) att barnet skriver av texter. Det behöver inte betyda 

att barnet kan läsa vad det skrivit, oftast är det till och med så att barnet inte kan läsa sin text. 

Barnet skriver oftast enskilda ord, men har inte längre några bekymmer med att särskilja 

korrekta bokstäver med klotter, som på det tidigare stadiet preskrivande. 

 

Efter situationsläsandet och situationsskrivandet kommer en fas som Liberg (2006, ss 48-49) 

kallar helordsläsande och helordsskrivande. Den här sortens skriftspråkande innebär att 

barnet är bekant med skriften som sådan. Beroendet av att känna till sammanhanget skriften 

förekommer i finns inte längre. Just orden helordsläsande och helordsskrivande kommer av att 

barnet läser och skriver skrift som en hel enhet, skriften segmenteras inte ner i bokstäver. 

Även på detta stadium är namn det som är absolut mest frekventa ämnet i barnets skrift. 

Andra ämnen förekommer, men namn verkar vara populärast. Enligt Lundberg (2010, ss 48-

49) når barnet detta stadium när de väl känner igen ord och ser ord som bilder. Lundberg 

kallar detta för en logografisk-visuell läsning. Barnet har inget behov av att se bokstävernas 

ordning i ordet men första bokstaven är oftast en viktig del att koppla till. 

 

Liberg (2006, s.51) redogör slutligen för det som kallas utvecklat effektivt läsande, Lundberg 

(2010, s.50) benämner det som alfabetisk-fonemisk läsning. Enligt Liberg (2006, ss 51-53) 

gestaltar sig denna typ av läsande i att barnet nu klarar av att läsa mer omfattande texter utan 

att fastna flertalet gånger för att bokstavera sig igenom. Läsningen kan ha blivit mer eller 

mindre flytande. Lundberg (2010, s.50) menar att det på detta stadium gäller att kunna se att 

språket omfattas av ord som uppdelas i minsta beståndsdel av språkljud, fonem. Fonemen som 

översätts till grafem, som är de olika bokstavstecknen i alfabetet, gjuts samman och ord 

bildas. Liberg (2006, ss 53-54) lyfter även på detta stadium utvecklat effektivt skrivande, som 

liknar utvecklat effektivt läsande i mångt och mycket. Nu kan barnet skriva längre texter på 

en gång, behovet av att pausa vid mer än ett fåtal tillfällen finns inte riktigt längre. 

 

Lundberg (2010, s.46) hävdar att alla barn inte går igenom alla stadier inom läs och 

skrivutvecklingen och gör det inte på samma sätt. Det gäller att se på stadierna utifrån tanken 

att det sker stora enskilda variationer hos varje individ inför läs- och skrivutvecklingen. 

Svensson (2009, ss 114-115) betonar att för att bli bra på att läsa och skriva är det inte en 

nödvändighet att barnet genomgått alla dessa stadier, utan det kan likaväl ha hoppats över ett i 

utvecklingen. 
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Förskolan och förskollärarens roll 
Fokus på den väsentliga läsundervisningen sker i skolan. Lundberg (2010, s.30) redogör dock 

för att barnen idag påverkas informellt i sin vardag redan före skolåren, från både hemmet och 

förskolan i en socialisering till skriftspråket. Även om de inte har förståelsen för att kunna 

läsa så fångar barnen upp skriftens olika regler som exempelvis namnet på bokstäverna eller 

läsriktningen. Dessa regler kan barnen stöta på då de tillsammans med en vuxen läser en saga. 

Högläsning är bra då barnet får höra språket i en annan egenskap än det talspråk som används 

i de vardagliga samtalen som förs. Skriftspråket har oftast ett bredare ordförråd (Lundberg 

2010, s.31). 

 

Brown, Scull, Nolan, Raban och Deans (2012, s.315) har gjort liknande iakttagelser i sin 

studie och belyser att “literacy”, översatt till “läskunnighet”, är något som barn kan utveckla 

långt tidigare än i skolan, redan som riktigt små. Läskunnighet kan utvecklas som ett resultat 

av sociala processer i de relationer de dagligen ingår i. Barnet ser sina föräldrar och syskon 

använda skriftspråket på olika sätt och socialiseras på det viset in i skriftspråkets värld. 

Liknande resonemang förs av Frykholm (2007, s.109) som menar att språkutveckling sker 

genom språkanvändning. Detta sker genom samtal, lyssnande, läsning och skrivning. Lindö 

(2009, s.253) lyfter att barnets språk utvecklas när det får använda det kontinuerligt, enskilt, 

med kompisar och med exempelvis förskollärare. Därför bör såväl talat språk som skrivet 

språk ha en särställning i förskolan, då det är så basalt för framtida kunskapsutveckling. 

 

Frykholm (2007, s.101) argumenterar för vikten av att barnen i förskolan förbereds inför läs- 

och skrivprogressionen som sker i skolan. Detta verkar vara en faktor som underlättar för 

barnen sedan. Lundberg (2010, ss 111-112) förklarar att det är till fördel att redan arbeta med 

skriften som viktig och betydelsefull med barnen långt innan den formella läs- och 

skrivinlärningen sker i skolmiljön. I förskolan kan barnen som tillägg till det talade språket 

exempelvis få ett extra perspektiv med hjälp av lappar med text som benämner olika saker i 

barnens omgivning. För att kunna starta med läs-och skrivinlärningen redan i förskolan gäller 

det att fästa texten och läsningen till det barnen har intresse och är nyfikna inför. Detta kan 

utföras med hjälp av att förskollärarna är lyhörda och har gott om tid och tålamod till vad 

barnen visar intresse för att kommunicera. Det finns en fruktan för den tidiga läsinlärningen. 

Diskussioner kretsar kring att det blir ökade krav på barnen och vad de ska prestera i dagens 

samhälle. Det finns å andra sidan i diskussionen en tanke om att barnen har resurser inom sig 

som det inte dras nytta av i den utsträckning som skulle kunna vara möjligt (Lundberg 2012, 

s.113). 

 

Idag fokuserar forskning inom skriftspråksfältet på vikten av att se dynamiskt på språket och 

kommunikationen (Liberg 2007, ss 7-8). Med detta menas att det måste tas hänsyn till 

föränderligheten som finns idag och i framtiden vad gäller vårt sätt att kommunicera. Därför 

är det av stor vikt att redan förskolan på så många sätt som möjligt främjar och arbetar för 

språkutveckling. Om barnet får delta i språkligt främjande kontexter, får de större chanser att 

få en optimal språkutveckling, som kan utveckla deras kognitiva förmåga, självinsikt samt 

kunnande om sin omvärld (Liberg 2007, s.8). Det får anses viktigt att påpeka att förskolan 

inte bör vara på egen hand i detta arbete. Barnets hemmiljö har en stor och viktig del i 

utvecklingen av språket, både vad gäller tal- och skriftspråk (Frykholm 2007, s.115). Men 

trots detta, fann Marjanovic Umek, Kranjc, Fekonja och Bajc (2006, s.131) i sin studie, att 

trots att hemmiljön spelade den oerhört stora roll för språkframgången som den ändå gör, så 

var deltagande i en högkvalitativ förskola av stor positiv effekt för barnets språkutveckling. 

Särskilt viktigt var detta deltagande i en högkvalitativ förskola för barn med mindre stödjande 

hemmiljö. Gustafsson och Mellgren (2005, ss 20-21) hävdar bestämt att skicklighet hos 
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förskollärare är det som på allra flest vis ger avtryck i barns möjlighet till goda 

utvecklingsmöjligheter. Och vad gäller skriftspråk blir det då av stor vikt att förskollärare 

besitter djupa ämneskunskaper. 

 

Språkstimulans i förskola 
För att barn ska få ett rikt och allsidigt språk, och få en chans till gynnsam läs- och 

skrivutveckling, är det av vikt att språkstimulansen är allsidig (Svensson 2009, s.106). 

Exempel på dessa allsidiga sätt att stimulera språk angående talspråk är att förskollärare 

uttrycker vikten av att läsa, skriva och att tala. Att förskollärarna på ett bra sätt samarbetar 

med hemmen och delger dem sina kunskaper för att på bästa sätt stötta barnen är också av 

godo. Får barnen frågor var dag är även det en faktor som är utvecklande, särskilt om det är 

frågor som kan väcka tankar hos barnen och inte är faktafrågor där det avkrävs ett korrekt 

svar. Ytterligare en viktig faktor för talspråkets utveckling är att förskollärarna är goda 

förebilder som använder ett omväxlande och korrekt språk (Svensson 2009, ss 219-220). 

 

Lundberg (2010, s.29) menar, att för att utveckla språket krävs det att barnen ges situationer 

och samtal som får dem att tänka utöver det nuvarande sammanhanget, utöver den 

situationsbundna kommunikationen. Om arbetet syftar till att utveckla barns språk ska fokus 

vara bortom här och nu och istället använda sig av andra tidsperspektiv. Med hjälp av denna 

typ av kommunikation får de ett bredare ordförråd då det finns olika begrepp som beskriver 

olika sammanhang och kopplas till olika tidsperspektiv. Sätt att använda sig av i det 

språkstimulerande arbetet kan vara att ställa frågor som får barnen att reflektera utifrån 

fenomenet och den aktuella situationen. 

 

Lundberg (2010, ss 31-32) redogör för högläsningens betydelse i samband med barnens 

språkutveckling. I högläsningen ges barnen möjlighet till en annan värld och ett annat 

språkbruk. Beskrivande text och begrepp som inte används på samma vis i det vardagliga 

samtalet aktualiseras vid högläsning. I användandet av sagostunden kan barnen bjudas in till 

andra situationer som ger dem en skillnad från det som är här och nu (Lundberg 2010, s.30). 

 

En annan strategi att använda är att ge barnen möjlighet till tillfällen då dem själva får berätta 

om något, samt att uppmuntra sådana tillfällen (Lundberg 2010, s.29). Det finns en vinning i 

att ta tillvara på situationen som infinner sig här och nu. Att benämna, och på så vis bekräfta, 

det barn och förskollärare gör, ger barnen möjligheter att se naturliga situationer att utöka sitt 

ordförråd och använda nya ord (Lundberg 2010, s.29). 
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Teoretisk ram 
I följande avsnitt kommer den teori som undersökningen utgått ifrån att presenteras. 

 

Vi har valt att utgå från den så kallade Utvecklingspedagogiska teorin.  

Utvecklingspedagogisk teori har utifrån flertalet olika teorier och forskningsprojekt vuxit 

fram som ett tankesystem kring hur barn leker och lär i en förskolekontext (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s.17). Utvecklingspedagogisk teori fokuserar på 

pedagogikens roll för barnens kunskapsutveckling. Hur förskolläraren agerar och skapar 

förutsättningar för lärande är centralt (Pramling Samuelsson 2008, s.55). Denna teori måste 

ses som relevant för undersökningen och syftet då intresset är riktat mot hur förskollärares 

arbete samt resonemang kring detsamma skapar språkutveckling hos barnen. 

Utvecklingspedagogiken lyfter det viktiga i att barnen ska utveckla förståelse för sin omvärld, 

det är en process som pågår hela skoltiden och livet (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson 2003, s.59). Inom utvecklingspedagogiken finns några centrala begrepp som 

definierar teorin. Dessa begrepp är metasamtal, riktadhet, erfarande, lärandets objekt, 

variation och urskiljning (Pramling Samuelsson 2008, s.55). 

 

Metasamtal innebär samtal som kan användas för att få barnen att kommunicera och reflektera 

kring det förgivettagna. Det handlar om hur och varför vi tänker som vi gör. Det krävs av 

förskollärarna att inta barnens perspektiv för att få dem att uttrycka sig. För att nå dit gäller 

det att med hjälp av samtalet låta barnen förklara vad de tänker kring ett fenomen. Barnet får 

på så sätt en tydligare bild av vad de själva kommit fram till med uppgiften. Nästa fas blir att 

göra det tydligt att det finns många olika tankar och sätt att se på ett fenomen med hjälp av 

variationen i barnens tankar. Barnen får i metasamtalet möjlighet att se att det finns flertal 

olika sätt att kategorisera och gruppera föremål i olika grupper. Avslutningsvis kan frågan i 

samtalet vara vad de upplevt och om det är något nytt de kommit underfund med av den här 

aktiviteten (Pramling Samuelsson 2008, ss 56-58). 

 

Riktadhet syftar till att förskolläraren på skilda vis låter barnen få sin uppmärksamhet riktad 

mot ett fenomen genom att använda olika vinklar och verktyg. I en förskolepraktik kan detta 

exemplifieras genom att barnen ska uppmärksammas på något som de ska få förståelse för 

eller få ny kunskap kring (Pramling Samuelsson 2008, ss 58-59). Riktadhet måste dock inte 

vara något som barn endast erfar i av förskolläraren planerade situationer. Även i den fria 

leken kan förutsättningar för en riktadhet ges mot olika aspekter. Detta kan uppnås genom de 

erfarenheter barnen gör i sin lek, genom den faktiska lekmiljön, saker barn får ha med sig i sin 

lek. Det kan även ske via den stöttning eller de sporrar som förskolläraren kan ge (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson 2003 s. 98). Begreppet riktadhet kan jämföras och delvis ses 

som synonymt med begrepp som koncentration eller fokus. 

 

Begreppet erfarande nämns ofta i samband med erfarenheter inom utvecklingspedagogiken. 

Skillnaderna mellan erfarande och erfarenheter är att barnen får erfarenheter utifrån en 

aktivitet de är med om medan erfarande är det barnen får med sig från det de gjort i 

aktiviteten (Pramling Samuelsson 2008, s. 56). Att erfara något är att se det, lägga märke till 

och notera, på det sätt som det ger sig tillkänna i barnets medvetenhet. Erfara är något som 

görs och känns i hela kroppen. Det kan alltså sägas att erfara är ett perspektiv på erfarenheten 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s.71). Det kan sägas att det inte enbart 

handlar om erfarenheterna, utan också om vad erfarenheterna gör med barnens förståelse. Vad 

har de erfarenheter barnen varit med om utvecklat för medvetenhet? Detta är, enligt detta 

synsätt, det som faktiskt innebär ett lärande (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, 

s.81). 



10 

 

 

Lärandets objekt berör de förmågor förskolebarn antas skapa sig (Pramling Samuelsson 2008, 

s.60). Vad barnet lär är tätt sammanbundet med det stoff och de förutsättningar förskollärare 

erbjuder och presenterar. Förutsättningarna kan ses som målet, processen och resultatet. Målet 

utgår från det läroplanen beskriver i strävsansmålen för praktiken, förskollärare tolkar och 

omformar dessa. Det måste omformas till den aktuella barngruppen för att kunna bli 

genomförbart. Målet kan vara att barnen ska utveckla ett varierat språk. Vad det finns för 

redskap och aktiviteter som kan ge barnen ett varierat språk är en central fundering i syfte att 

närma sig målet (Pramling Samuelsson 2008, s.60). 

 

Nästa fas inom ”lärandets objekt” är då barnen ska bli involverande i arbetet. För att de ska ha 

möjlighet att utveckla förmågor krävs det att de får medverka i aktiviteter som tydliggör 

lärandet. Denna del kallas för process och här ligger fokus på det barnen ska erfara av 

aktiviteterna och hur. Om barnen ska utveckla ett brett och varierat språk kan de förmågorna 

utvecklas med exempelvis hjälp av högläsning, och ge möjlighet med möten i olika genrer. I 

samtal med barnen om händelser och känslor i boken ges tillfälle att sammanväva handlingen 

till dem själva. Med reflekterande samtal kan aktivitetens budskap och intentioner synliggöras 

för barnen då läraren via samtalet kan uppmärksamma vad de har erfarit (Pramling 

Samuelsson 2008, ss 60-61). 

 

Sista delen när det gäller begreppet lärandets objekt, består av vad resultatet blivit utifrån mål 

och process. För att få en förståelse för vad barnen varit med om och utvecklat förmågor 

kring, krävs en ny aktivitet. Den ska innehålla moment inom vilka barnen övat sin förmåga, 

det ska dock finnas nya inslag. Förslagsvis kan det innehålla ett moment då barnen 

tillsammans ska skriva en egen berättelse. Det blir då ett nytt tillfälle för barnen att använda 

sig av språket och tillsammans bygga ihop en saga. Språket används på ett nytt varierat sätt 

(Pramling Samuelsson 2008, s.61). 

 

Variation är en grund i lärandet. Genom variation av olika händelser, sätt att uppleva saker, 

till exempel betydelsen av ord, utvecklar barn sin förståelse. Alltså behöver barn varierande 

typer av upplevelser för att utveckla förståelse (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 

2003, s.90). Med hjälp av variation får barnen fler möjligheter till att urskilja och uppleva 

mångfald. Med hjälp av variationer är det enklare att bemöta nya situationer och sammanhang 

som dyker upp senare i livet (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s.94). 

 

En viktig del för den förskollärare som vill arbeta utvecklingspedagogiskt är att ta tillvara på 

barnens tankar och erfarenhetsvärld, och att synliggöra dessa för barnen, för att kunna 

åstadkomma utveckling. Förskollärarens fallenhet för att genom kommunikation få barn att 

formulera sig är en stor del i ett utvecklingspedagogiskt arbete. Likaså förmågan att på olika 

sätt kunna få förståelse för vad barnen uttryckt (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 

2003, ss 57-58). 
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Metod 
I metodavsnittet synliggörs hur arbetet med undersökningen gått till. Valet av ansats, 

ansatsens art, urvalsgrupp, tillvägagångssätt, forskningsetiska principer, validitet och 

reliabilitet samt analysprocessen kommer att beskrivas. 

 

Kvalitativ ansats 
Syftet med undersökningen är att synliggöra förskollärares resonemang kring och arbete med 

språkutveckling för barn i förskolan, dels språkutvecklande strategier rent allmänt, dels mer 

specifikt som en förberedelse inför kommande läs- och skrivutveckling. Vi är intresserade av 

olika förskollärares resonemang och arbetssätt. Det handlar således i mångt och mycket om 

människors resonemang kring och uppfattningar av ett fenomen och därmed om att tolka 

resultatet. Detta innebär att arbeta och tänka hermeneutiskt, för att skapa en djupare förståelse 

för det som undersöks (Thurén 2007, ss 94-95). Ett naturligt nästa steg i processen för att 

bestämma undersökningens metod var att välja en kvalitativ ansats. Det innebär att svaren 

som söktes var av sådan art att de kunde ge ökad förståelse för hur respondenterna uppfattar 

språkutveckling. Kvalitativa ansatser ger även möjlighet att redogöra för språkutveckling på 

flera vis (Lantz 2007, s.34). Då vi intresserar oss för uppfattningar, tankar och resonemang 

var kvalitativ ansats ett adekvat val. 

 

Intervju 
Som redskap har den kvalitativa intervjun valts. En kvalitativ intervju innebär att de som ska 

intervjuas är erfarna inom den disciplin intervjuerna kretsar kring. Dessutom är denna 

intervjuform lik ett vardagligt samtal, men skiljer sig på det viset att det finns ett avgjort fokus 

(Kihlström 2007a, ss 48-49). Det är fokus på ett visst fenomen och hur respondenten i fråga 

definierar det. Med hjälp av de öppna frågorna som ställs ges en stor bredd i svaren då det kan 

bli olika svar från de medverkande (Lantz 2007, ss 30-31). I vårt fall har respondenterna varit 

förskollärare med skiftande erfarenhet kring språkutveckling i förskolan, och det sistnämnda 

får ses som det på förväg avgjorda fokus. Vårt syfte är, som nämnts ovan, att undersöka hur 

förskollärare resonerar och arbetar med språkutveckling i förskolan. Lantz (2007, s.5) menar 

att det enklaste viset att få svar på hur någon förstår ett fenomen är att fråga vederbörande. 

 

Trost (2010, ss 66-67) belyser att det kan ses som en förmån för en oerfaren intervjuare att 

arbeta i par med någon som är erfaren. För att det ska bli en bra intervju krävs det att paret är 

samspelt och kompletterar varandra, annars kan det troligtvis ge en motsatt verkan. Ett annat 

riskmoment kan vara att respondenten får en känsla av att vara i underläge. Det bästa är att 

situationen ska kännas bekväm för alla inblandade. Vi anser oss visserligen tillhöra skaran 

oerfarna intervjuare men har trots det genomfört intervjuerna var för sig. Den befintliga 

erfarenhet vi ändå har är att genomföra intervjuer självständigt, därför kändes detta mest 

bekvämt. Det fanns dessutom en viss vinning tidsmässigt med att arbeta på det viset. Genom 

att genomföra intervjuerna var för sig kunde två intervjuer äga rum samtidigt. 

 

Urvalsgrupp 
Vi har intervjuat sex stycken förskollärare som är verksamma på två olika förskolor i en och 

samma kommun. Samtliga arbetar på olika avdelningar på dessa förskolor. Trots att 

förskolorna ligger endast ett stenkast ifrån varandra är de väldigt olika vad gäller 

barnsammansättningen. Förskola ett, som fått det fiktiva namnet Bergstoppen, består av en 

homogen grupp barn som i nästan samtliga fall har svenska föräldrar. Förskola två, här kallad 

Daggmasken, är en förskola med stor kulturell mångfald i barnsammansättningen. 

Urvalsgruppen består av både manliga och kvinnliga förskollärare och de har olika lång tid i 



12 

 

yrket. Ambitionen med urvalsgruppen var att få den så genomsnittligt representativ som 

möjligt för förskollärarnas yrkeskår. Thurén (2007, s.23) menar att det vid undersökningar är 

av stor vikt att konstellationen av urvalsgruppen är blandad, för att få ett så korrekt resultat 

som möjligt. Vi är givetvis medvetna om att urvalsgruppen är liten, och att resultatet av 

intervjuerna inte är generaliserbart. En generalisering var emellertid inte vad som 

eftersträvades utan enbart att urvalsgruppen skulle vara blandad och mångfacetterad, som 

yrkeskåren i stort. 

 

Efter att intervjuerna ägde rum avidentifierades alla namn, och ersattes med siffror. 

Förskollärare 1 och 2 arbetar på Bergstoppen och 3, 4, 5 och 6 på Daggmasken. Vi valde att 

tillfråga förskollärare som vi varit i kontakt med tidigare, under vår Verksamhetsförlagda 

utbildning, [VFU]. Att göra på det viset gjorde att det på ett tidigt stadium kunde planeras för 

hur datainsamlingen skulle gå till och tider för intervjuerna kunde planeras. Allt för att alla 

inblandade skulle vara väl förberedda, vilket har varit viktigt. 

 

Etik 
Forskningsetik innefattar etiska frågor kring forskningens upplägg som inrymmer flera viktiga 

punkter att ta i beaktande. De grundläggande delarna fokuserar på hur de som medverkar i en 

forskningsstudie ska behandlas under arbetets gång (Hermerén 2011, s.16). Värt att ta i 

beaktande en extra gång kan vara valet av metod. Detta val kan vara avgörande för den 

slutliga betydelsen av en forskningsuppgift. Metodvalet ska alltid utgå från att ständigt 

minimera riskerna för möjliga konsekvenser som kan skada de medverkande (Hermerén 2011, 

s.32). 

 

Hermerén (2011, s.19) poängterar att han inte redogör för hur den som bedriver forskning ska 

ta hänsyn till forskningsetik. För att få kunskap kring etiska grundregler för forskning 

studerades Vetenskapsrådets skrift (2002) i ämnet. Där beskrivs fyra grundprinciper som är 

viktiga att ta hänsyn till vid undersökningar som denna.  

 

Eftersom det är förskollärare som intervjuats är det främst konfidentialitetskravet samt 

samtyckeskravet som det gäller att ta hänsyn till (Vetenskapsrådet 2002, s.6). Det sistnämnda 

kravet har inneburit att respondenterna blivit tillfrågade i god tid om de vill intervjuas. Deras 

medverkan har varit helt frivillig och har under processens gång aldrig varit bindande. 

Respondenterna kunde, om de ville, ändra sig angående sitt deltagande när som helst. De fick 

även avbryta sitt deltagande under intervjuns gång. Detta var en skyldighet att ta hänsyn till 

som rymdes under samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002, ss 9-11). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att de som ställer upp och låter sig intervjuas är garanterade 

anonymitet, på så vis att ingenting av materialet i undersökningen ska kunna knytas till 

respondenterna (Vetenskapsrådet 2002, ss 12-13). Ur ett perspektiv har inte respondenterna 

kunnat förklaras helt anonyma i det avseendet att vi träffade respondenterna i samband med 

intervjuerna (Trost 2010, s.61). I övrigt var det den enda del i arbetet som inte kunde anses 

vara helt anonym. Ingen mer än vi själva har tagit del av de inspelade intervjuerna eller 

anteckningarna som förts. Handledaren hade vid behov fått läsa materialet men då i 

transkriberat skick där alla namn på inblandade respondenter var kodade. Det gjordes för att 

bibehålla respondenteras anonymitet så långt som det var möjligt, vilket är viktigt i en sådan 

undersökning (Hermerén 2011, s.68). 

 

Inom det som ryms i informationskravet låg skyldigheten i att informera respondenterna om 

undersökningens syfte och vad deras deltagande innebar (Vetenskapsrådet 2002, s.7). 
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Slutligen fanns nyttjandekravet att ta hänsyn till. Det innebar att den data som samlades in 

under arbetets gång endast nyttjades utifrån undersökningens syfte och inget annat 

(Vetenskapsrådet 2002, s.14). För att se till att respondenterna varit medvetna om sina 

rättigheter, har vi dels förklarat vad som gäller när respondenterna tillfrågades, dels påmint 

om detta när intervjuerna ägde rum. De har även vid ett tillfälle innan intervjuerna fått ett 

missivbrev, där deras rättigheter har förtydligats ytterligare. (se bilaga 1). 

 

Validitet och reliabilitet 
Validitet syftar till att avgöra huruvida en undersökning är giltig eller inte, det vill säga att det 

undersökts vad som var planerat. Metoden för undersökningen måste vara väl avvägd i 

relation till syftet (Kihlström 2007c, s.231). För vår del har det främst handlat om att intervju 

valdes som ansats, för att uppnå syftet med undersökningen och få svar på frågeställningarna. 

Det har under arbetets gång funnits möjlighet till hjälp av en inom vetenskapen mer 

bevandrad person, en handledare, som sett över arbetet och hjälpt till att uppnå hög validitet 

(Kihlström 2007c, s.231).  

 

Vi har även genomfört en pilotstudie, vilket Kihlström (2007c, s.231) beskriver som positivt 

för att öka validiteten. Genom att genomföra pilotstudien, som i det här fallet handlade om en 

testomgång, kunde eventuell problematik på det tidiga stadiet arbetas bort tills det så att säga 

var dags på riktigt, i den riktiga undersökningen. Ytterligare mått på validitet kan vara att 

undersökningen är kommunicerbar. Med kommunicerbar menas att läsare ska kunna förstå 

vad som framkommer och kunna göra liknande tolkningar. Därför har det varit av stor vikt att 

alla delar av arbetet med undersökningen var noggrant beskrivna, särskilt delarna som 

beskriver analysen och intervjuerna (Kihlström 2007b, s.164). 

 

Tillförlitlighet i en undersökning som denna är en fråga om reliabilitet, att resultatet är 

trovärdigt. Ett sätt som använts för att öka reliabiliteten i undersökningen är att den 

genomförts tillsammans och att intervjuerna spelades in. Kihlström (2007c, s.232) menar att 

detta är faktorer som påverkar reliabiliteten positivt. Vidare kan reliabiliteten bli högre om 

andra kan genomföra undersökningen igen och nå samma resultat (Kihlström 2007b, s.164). 

Vi hoppas att arbetsgången är så pass noga beskriven att det skulle vara möjligt att göra om 

undersökningen och få liknande resultat ännu en gång. 

 

Litteratursökning 
För att finna vetenskapliga artiklar i ämnet gjordes två sökningar. Artikelsökningarna gjordes 

i Summon, sökorden var “literacy”, “preschool practice” och “teaching”. Sökavgränsningar 

var “peer reviewed”, vilket resulterade i 5524 träffar. Utifrån titlarnas lästes abstract och 

utifrån detta valdes en artikel ut som verkade relevant. Det var “Young learners: mapping the 

beliefs and practices of preschool teachers in relation to early literacy development” (Brown, 

R., Scull, J., Nolan, A., Raban, B. & Deans, J, 2012). Sökorden valdes då de är de vedertagna 

engelska termerna som kan förena språkutveckling och förskola. Därför var de relevanta att 

använda för en litteratursökning.  

 

Artikelsökning två var i Summon, sökord som användes var “language” “development” och 

“preschool”. Även här valdes sökorden ut med ledning av att de är vedertagna engelska 

termer kring det som söktes efter. Avgränsningar med sökningen var “peer reviewed”, vilket 

gav 31942 träffar. Det blev alltså en gedigen lista artiklar att arbeta igenom. För att sortera ut 

vad som var relevant lästes titlarna först. Verkade inte de intressanta eller passande kasserades 

artikeln. Var titeln intresseväckande lästes abstract. En artikel som tycktes passande utifrån 

abstract var “Quality of the preschool and home environment as a context of children's 
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language development” (Marjanovic Umek, Kranjc, Fekonja & Bajc, 2006). Dessa artiklar 

valdes efter noggrann läsning av abstract samt delar av fulltexten. De verkade efter den 

läsningen passande för syftet. I samtliga artiklar fanns träffarna mot sökorden i abstract. 

 

Genomförande 
Arbetet startade med att vi gemensamt sökte efter litteratur och forskning som kunde 

överensstämma med området för undersökningen. Den litteratur som då kändes relevant 

delades upp och på var sitt håll bearbetades denna. Under bearbetningens gång har vi 

kontinuerligt diskuterat litteraturen för att säkerställa att den förstods på liknande sätt. Med 

hjälp av ett gemensamt “google.doc” som skapats under arbetets gång kunde vi producera 

texten tillsammans. Med diskussioner har sammanställning av läst litteratur blivit en 

gemensam utgångspunkt i arbetet med undersökningen.  

 

Arbetet med intervjufrågorna startades för att det skulle kunna ges tillfälle till en pilotstudie. 

Tanken med det var att få testa om frågorna var relevanta och användbara i relation till 

undersökningens syfte. Pilotstudien var även ett tillfälle för oss själva att få göra en 

testomgång som intervjuare. Detta gav möjlighet att öva och bli varma i kläderna inför den 

egentliga undersökningen. Med en genomförd pilotstudie som stöd kunde utarbetningen av 

intervjufrågorna fortsätta. Detta för att tydliggöra dem, lägga till nya samt göra dem mer 

specifika i relation till syftet. (se bilaga 2). 

 

Med tanke på att vi från början bestämde oss för att dela upp arbetet med intervjuerna var för 

sig såg förberedelserna inför dessa lite olika ut. Det gemensamma var att i god tid kontakta ett 

antal förskollärare som verkade intressanta att intervjua. Vid förfrågan om det fanns intresse 

att delta i undersökningen tackade sex förskollärare ja till medverkan. Där och då bokades 

även tider in och de informerades om att de skulle få mer information när det närmade sig. 

Cirka två veckor innan intervjuerna skulle ske skickades eller gavs personligen ut ett 

missivbrev (se bilaga 1) till de medverkande för att de skulle informeras om de etiska 

riktlinjerna för undersökningen och vad deras medverkan innebar. 

 

Samtliga intervjuer utfördes på plats i respondenternas respektive verksamheter då det 

passade dem bäst. Intervjutillfället var beräknat att vara cirka en timme. Tanken med detta var 

att det skulle finnas gott om tid för respondenterna utan att de skulle känna någon stress. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefoner och stödanteckningar skrevs ner. 

Intervjuerna tog mellan 25-40 minuter. Dock föll det sig så att en av de “ordinarie” tillfrågade 

blev sjuk dagen för intervjun, så den intervjun blev aldrig av. Vi lyckades inte finna en ny tid 

som passade bra för alla. I och med det stod vi med en intervju mindre än beräknat. Dagen 

därpå gavs dock möjlighet till en extra intervju med kort varsel så det blev till slut sex 

intervjuer ändå. 

 

 

Analys 
Fejes och Thornberg (2009, s.32) förklarar analysen inom kvalitativ forskning som processen 

som forskaren använder för att undersöka samt arrangera insamlad data. Genom att göra detta 

ska ett resultat utkristalliseras. För vår del har detta inneburit att tämligen omgående efter att 

intervjuerna genomförts transkriberas dem ordagrant för att sedan läsa dem. Därefter lästes de 

ett antal gånger till, för att riktigt förstå vad respondenterna uttryckte. Stödanteckningar från 

intervjuerna användes också till detta, för att förstärka utsagorna från respondenterna.  
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Utifrån detta satte vi oss, läste och diskuterade datan tillsammans, vred och vände på den och 

försökte hitta likheter, skillnader och kategorier kring utsagorna. Detta, menar Fejes och 

Thornberg (2009, s.32), är utmärkande för den kvalitativa analysen, att det arbetas 

systematiskt och dynamiskt med datan. Detta sker genom nedbrytning, kodning och att 

försöka sortera datan i mönster. Detta var alltså vad vi gjorde och det var en mödosam 

process. Det tog både längre tid än vad som beräknats och var svårare än förväntat. Speciellt 

svårt var att skilja ut vad som var betydelsefullt i utsagorna mot vad som kanske var mer av 

det banala slaget. Detta lyfter Fejes och Thornberg (2009, s.32) som en stor utmaning inom 

kvalitativ analys och det märktes av tydligt. Men efter ett idogt arbete växte resultatet sakta 

men säkert fram. Resultatet kunde sorteras i tre huvudkategorier, alla relevanta för syftet: 1) 

Attityder och resonemang kring förskolans roll i barnens språkutveckling, 2) Generell 

språkutveckling i förskolan samt 3) Specifika språkutvecklande strategier i förskolan. 
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Resultat  
 

I detta avsnitt kommer det under intervjuerna framkomna att presenteras. Materialet är 

analyserat och underordnat i kategorier för att göra resultatet lättläst och förståeligt. 

Förskollärarna benämns i resultatet som förskollärare 1 till 6. Resultatet är uppdelat i tre 

huvudkategorier som i sin tur innehåller ett antal underrubriker. Dessa huvudkategorier 

kommer inledningsvis att beskrivas kort. 

 

Attityder och resonemang kring förskolans roll i barnens språkutveckling: 

Förskollärarna beskriver på skilda vis sin roll som komplement till hemmet i det 

språkutvecklande arbetet. Medvetenheten om sitt uppdrag kring framtida läs- och 

skrivutveckling, samt deras tankar kring talspråksutveckling är också aspekter som diskuteras. 

 

Generell språkutveckling i förskolan: I detta avsnitt redogörs för hur språket enligt 

intervjuutsagorna genomsyrar all förskoleverksamhet och hur förskollärarna tar tillvara på 

detta i det språkutvecklande arbetet. 

 

Specifika språkutvecklande strategier i förskolan: Slutligen behandlas här hur 

förskollärare på olika vis använder språkutvecklande strategier. Det kan handla om hur de 

planerar språkliga aktiviteter, eller riktar barnens uppmärksamhet mot språket i sina 

aktiviteter. Användandet av reflekterande samtal tas också upp. 

 

Attityder och resonemang kring förskolans roll i barnens 
språkutveckling 
En gemensam attityd som är genomgående i svaren är tron på den språkliga grund som ska 

läggas i förskolan. Detta är en del av respondenternas förhållningssätt kring tal- och 

skriftspråksutveckling inte minst. 

 

Förskolan som komplement till hemmet 
Fyra av förskollärarna uttrycker vikten av att familjen och förskolan ska arbeta med en 

gemensam och enad utgångpunkt för språkutvecklingen. Förskolan är ett komplement till 

hemmet och dessa två enheter kan med en likvärdig inställning ge större möjligheter för en 

fungerande språkutveckling. Förskollärarna känner en oro inför att det både talas och läses för 

lite för barn idag både i förskoleverksamheten och hemmet. Det går inte att skuldbelägga den 

ena parten då båda är viktiga för barns utveckling. Därför krävs en medvetenhet i hur oron ska 

hanteras för att skapa bästa förutsättningar för utveckling och lärandet: 

 

Vi pratar också om att det är viktigt att vi gör lika, alltså att vi har en en form av 

överenskommelse, hur ska vi jobba vidare, familjen och förskolan med att stärka 

språket. (Förskollärare 4). 

 

Förskollärare 4 betonar att de ser på sin roll som en liten del i det stora hela. Familjen anses 

ha den stora betydelsen i sammanhanget. Dock inses vikten av att båda parterna samverkar. 

Att arbeta med den dagliga kontakten och utveckla gemensamma mål för barnens utveckling 

anses vara en del i samverkan: 

 

Jag är ju lite bekymrad över framtiden ändå, för jag undrar hur mycket man 

samtalar med barnen. Både på förskolan och hemma. Det kanske inte blir så 

mycket samtal. Det är jag lite bekymrad över (Förskollärare 1). 
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Oron som uttrycks i ovanstående citat är en oro som delas av flera av förskollärarna. De talar 

om vikten av att eventuellt samtala och läsa mer i förskolan framöver, för att kompensera för 

vad barn eventuellt inte får hemma, eller tidigare fått på förskolan. Högläsning är ett 

prioriterat målområde i kommunen och det har nyligen startats ett högläsningsprojekt som tas 

upp under flertalet intervjuer. 

 

Att utveckla ett talspråk 
Det stora uppdraget ligger i att ge barnen tillgång till ett rikt och nyanserat talspråk. 

Förskollärarna hävdar att detta är basen i språktutveckling i deras barngrupper. Först när detta 

är anlagt kan de bygga vidare och utveckla andra delar av språket: 

 

Det är ju vårt uppdrag, att stimulera kommunikation på olika sätt, så man får med 

alla delar… Och tänka på att stimulera språkinlärning så tidigt som möjligt 

(Förskollärare 1). 

 

Du ska kunna förmedla dig så kanske mer det att vi i förskolan, att det är det vi 

ska göra, att lägga den grunden. (...) det huvudsakliga är det här med att 

kommunicera och samspela med andra, att vi i förskolan lägger den, det är 

jätteviktigt att du har ett språk (Förskollärare 5). 

 

Här synliggörs resonemang som var vanligt förekommande i intervjusvaren. Vikten av att 

barnen ska kunna kommunicera med varandra är basal. Det är i förskolan grunden för det 

livslånga lärandet startar. En del i den grunden är att förmedla sig till en annan människa. Att 

kunna kommunicera på olika sätt är något som anses viktigt av förskollärare 1, och detta ska 

övas genom att barn får öva sin kommunikation på skilda vis: 

 

Språket är ju också, känner jag, alltså just att kunna förmedla sig till någon 

annan, och att kunna få tillgång till sina egna känslor (Förskollärare 2). 

 

Förskollärare 2 framhåller att barnen genom sitt språk får möjlighet att kunna förmedla sina 

känslor. Detta är en central del i vederbörandes tankar kring språk och arbete kring det 

samma. 

 

Framtida läs- och skrivutveckling 
Förskollärarna uttrycker i samtliga fall en stor medvetenhet kring att de har en roll i den 

framtida läs- och skrivutvecklingen. Flera av dem poängterar att det har stor betydelse att 

redan i förskolan arbeta för att förbereda barnen inför skolan. Att ha framme bokstäver och 

siffror verkar ses som en självklar del av en skriftspråksstimulerande miljö och att möta 

barnens intresse: 

 

De är mitt uppdrag, att jag måste möta barnen och försöka väcka deras 

nyfikenhet och intresse även för det skriftliga då. Och med den barngruppen jag 

har, är det ju viktigt att man skriver med, att barnens namn skriver vi ju, och har 

framme alfabetet, gör dem nyfikna på det. Och utmanar dem också, “skriv gärna 

ditt namn på din teckning” (Förskollärare 2). 

 

Förskollärare 2 talar mycket om vikten av att väcka nyfikenhet vad gäller böcker, läsning och 

skrivning. Genom att välja böcker som barnen verkar intressera sig för och läsa dem på olika 
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inspirerande sätt väcks barnens nyfikenhet vad gäller det skrivna språket. Att få möjlighet att 

skriva sitt namn är också ett sätt som kan få intresset för skriftspråk att vakna: 

 

Vi har ju jobbat mycket just nu med våra lärandemiljöer, att avdelningen ska va 

en bra lärandemiljö och har vi pedagoger fått upp ögonen fått upp ögonen för hur 

viktigt det är att ha en bra lärmiljö för att barnen lättare ska ta till sig olika saker 

i situationer (Förskollärare 6). 

 

Det är viktigt att de får sitta och rita och använda och känna på pennor, kritor, 

tuschpennor och allt vad de heter, och det kan man ju börja bygga bokstäver då men 

man måste ju lägga en grund och ett intresse (Förskollärare 3). 

 

Det är väsentligt att skrivmiljö och skrivmaterial ska finnas tillgängligt på förskolan beskriver 

flera förskollärare, så att barnen kan få öva på att till exempel hålla en penna. Skrivarhörnor 

lyfts som något dels finns i verksamheterna men även som en önskan att kunna ha. Detta 

uppfattas som något som skulle kunna hjälpa barnen att börja producera mer egna texter och 

kunna stimulera dem till att lekskriva: 

 

Jag tycker ju man ska börja med det så tidigt som möjligt, så barnen får bekanta 

sig med bokstäver, och skriftspråket. Vi tycker att det är viktigt att inte tänka på 

att barnen är så små. Även när man läser kan man kanske tänka på att kanske 

peka med fingret, att nu läser jag såhär, läsriktningen alltså (Förskollärare 1). 

 

Förskollärare 1 beskriver ingående vikten av att inte se barnens ålder som ett hinder. Istället 

ska de börja så frön som ska ge ett begynnande intresse för skriftspråket där det går, när det 

går. Att visa på att “såhär läser jag” genom att peka ut läsriktningen lyfts som något de börjat 

med efter att ha tagit del av litteratur i ämnet. Även att påvisa för barnen att skyltar med 

information, att där står det något, är något som det arbetas med trots barnens ringa ålder. 

 

En gemensam attityd kring språkutveckling är att det i förskolan ska inledas, det ska anläggas 

en grund. Denna grund verkar inkludera både talspråk och skriftspråk. Att väcka nyfikenhet 

samt vara lyhörd och svara på det intresse som barnen ger uttryck för är något som synliggörs 

i intervjuerna. Om barnen däremot inte ger uttryck för något intresse så verkar inte det inte 

som att något händer. Uppmuntran till utforskande kring skriftspråket sker i de fall där barnen 

själv visar ett genuint intresse. Det verkar inte som att särskilt mycket arbete för att stimulera 

intresset för skriftspråket görs kontinuerligt, utan sker mestadels när barnen själva uttrycker 

intresse.  

 

Generell språkutveckling i förskolan 
I samtliga intervjuer framkom en tro och en tanke om att språket genomsyrar all verksamhet. 

Förskollärarna trycker mycket på den oplanerade verksamheten som en kraftfull arena för att 

öva och få använda sitt språk. En situation som samtliga betonat som speciellt viktig är 

matsituationen. 

 

Måltiden som språkstimulator 
Många barn äter tre måltider på förskolan under en dag. På grund av att den är en 

återkommande vardaglig situation där det alltid finns vuxna till hands ser förskollärarna 

måltiderna som en källa till utvecklande samtal. Det lyfts även att måltiden är en stund där 

barnen blir lyssnade på, och får möjlighet att delta i en annan grupp än den barnen själva 
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väljer. Flera förskollärare uttrycker att placeringen vid måltiderna har stor betydelse för 

stundens potential som språkstimulator: 

 

Det är ju också det här att lyssna, bekräfta och göra något av den situationen… 

Att det ska va, där tror jag det är bra om det bara är en vuxen, och tar några 

barn. För annars är det lätt till att de vuxna pratar och så sitter de jämte. 

Engagemanget i barnen blir större om man sitter ensam vuxen, de är jag 

övertygad om (Förskollärare 5). 

 

Förskollärare 5 är inte ensam om att uttrycka innebörden av att placera barn och vuxna med 

ett syfte. Att inte bara placera godtyckligt vid bordet utan att verkligen tänka efter, för bästa 

möjliga språkstimulans. En åsikt som framkommer är att barnen vågar ta för sig mer om 

konstellationerna vid borden är mindre, samt att den vuxne lägger mer energi på att få levande 

samtal vid borden: 

 

Det blir ju mycket diskussioner och så, oftast vid måltiden då. Barnen vill gärna 

att jag berättar något påhittat då, men jag frågar även barnen mycket. Om vad de 

gjort, och vad de tänkte på då, vad som händer hemma, jag försöker ställa frågor 

och så, så de får en chans att berätta, att använda sitt språk. komma ihåg och 

tänka (Förskollärare 2). 

 

Allt jag gör benämner jag, och frågar och följer upp det sen. Och frågar, då till 

exempel om vi sitter och äter och ska påbörja en måltid, så säger jag nu ska vi 

äta, varsågoda! Men först ska vi kanske prata om vad det är vi ska äta idag. Vad 

är det, kan du svara på det? Och då är barnen jättenoga med att alla ska få svara 

(Förskollärare 4). 

 

Flera olika samtalstyper synliggjordes i intervjuerna. Förskollärare 4 är inte den enda som 

använder måltiden som en stund att utvidga barnens ordförråd genom att benämna allt de äter 

och vad de gör, och låter barnen upprepa det som förskolläraren benämner. Dessutom finns 

den typen av kommunikation som förskollärare 2 beskriver. Dels där barnens önskningar 

kring påhittade berättelser delges, men dels även en sorts samtal där barnen får styra samtalet 

som handlar om deras liv och tankar. 

 

Kommunikation som en grund för lek, lärande och samspel 
Innan barnen har erövrat sitt språk brukar de mest leka bredvid varandra. En tanke som 

uppmärksammas av respondenterna är att när barnen inte har ett språk kan de bli väldigt 

frustrerade i att inte kunna göra sig förstådda. Men allt eftersom språket utvecklas minskar 

frustrationen och leken utvecklas, på grund av att barnen nu kan samspela på ett mer adekvat 

sätt: 

 

Om man ger dem sätt så att dem kan förmedla sig och att sen i leken, i den fria 

leken alltså, så behöver dem ju det, att kunna kommunicera (...) för det är klart att 

ju sämre språk eller förmåga du har att förmedla dig till någon annan än din 

kompis eller så desto svårare har du ju att komma in i gemenskapen. Så man 

måste ju på något vis hjälpa de här barnen så de hittar något sätt att visa vad de 

vill och bli förstådda (Förskollärare 5). 
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Ibland kan man se att de små barnen är väldigt frustrerade och lite… det kan bli 

mycket konflikter och så ibland i leken och sen när barnen utvecklar sitt språk blir 

det lättare för dem. De blir mer harmoniska och samspelar mer (Förskollärare 1). 

 

Av svaren går att utläsa att förskollärarna belyser angelägenheten av att kunna tala och göra 

sig förstådd i leken med andra barn för att kunna känna gemenskap. Om du har svårigheter att 

göra dig förstådd är det besvärligare att få tillträde till lekens arena. Finns det svårigheter i 

kommunikationen med andra kan barn lättare ta till handgemäng. Ett sådant handlingsmönster 

kan leda till uteslutning i lekens gemenskap vilket i sig kan försvåra lärande och utveckling. 

 

Sammanfattningsvis går det att urskilja en tydlig gemensam linje i tron om att språket 

genomsyrar allt och är “A & O”. Förutom matsituationen och leken nämndes ett antal fler 

vardagliga situationer där förskollärarna försöker stärka språket. Ett exempel på detta är av 

och påklädningen inför utelek. Ytterligare en genomgående tanke är språkets medverkan till 

identitetsutvecklingen och socialisation. Mycket av detta händer i barnens lek, vilket gör det 

angeläget att barnen får tillgång till leken, och att språket blir en viktig nyckel för att få delta i 

leken. 

 

Specifika språkutvecklande strategier i förskolan 
Förskollärarna använder sig dagligen av ett antal språkliga tillvägagångssätt i sina 

verksamheter. Dessa kan se ut på olika sätt, men det fanns även mönster i utsagorna. 

 

Planerade språkutvecklande aktiviteter  
Det verkar finnas skilda riktningar i förskollärarnas språkutvecklande arbete. Riktade 

språkutvecklande aktiviteter lyfts både som något som är en grundpelare i verksamheten men 

även som något som mest förekommer i förbifarten, som flyter på längs med den ordinarie 

verksamheten. När det väl är språkstimulerande arbete som konkret sker, så beskrivs det ofta 

som något som sker innan ramen av ett språkligt tema. Vanliga aktiviteter som lyfts inom 

ramen för de riktade språkliga aktiviteterna är högläsning, samtal, skapande i bild och text. 

Förskollärare 2 berättar om ett temaarbete som pågick under en längre tid: 

 

Vi skapade ju under en längre period en sagobok. Där barnen dels fick bestämma 

innehållet, där min roll blev att hålla ihop arbetet och hålla dem innanför 

ramarna. Vi höll på i flera veckor. Boken blev helt superbra! Den handlade om 

tomten som glömde ett paket! (...) De skapade även bilderna, eller en av dem 

ritade alla tillsammans, resten ville de så gärna hämta från nätet… Så det var 

verkligen allas verk (Förskollärare 2). 

 

Flera förskollärare benämner språkutvecklingen som “a och o” i sitt arbete och att de arbetar 

mycket språkligt medvetet. De känner att det är en stor del av deras uppdrag och de försöker 

stimulera det på alla vis. Det förekommer dagliga språksamlingar där syftet är att utveckla 

språket. Exempelvis på aktiviteter är rim, ramsor, flanosagor och sångstunder. Förskollärarna 

deltar även i leken som speciellt inriktad mot språkutvecklingen: 

 

Jag har ett gäng handdockor och jag använder dem ofta på klassiska sagor… För 

dem som har uppevila, som vi kallar det då. Försöker att den ska vara en ganska 

aktiv vila. Vi läser en saga eller har en docka och sen så frågar vi efteråt, hur var 

det? Vad hände? Hur var det med flickan, hur tror du hon kände sig? Så får du 

använda ditt eget språk och förklara hur menar du (Förskollärare 4). 
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Det kan vara att man tagit fram ett material, som är anpassat till den halvtimmen 

jag ska sitta med dem. Oftast är det att man tar fram något spel eller att man 

kanske gör någon aktivitet tillsammans… Och att man ritar eller sjunger 

någonting. Fokuset ligger ju på att prata, alla ska prata, det är inte bara jag som 

ska prata (Förskollärare 3). 

 

Både förskollärare 3 och 4 framhåller vikten av att samtala kring det de gör, att det är viktigt 

att barnen i samband med de språkutvecklande aktiviteterna får använda sitt språk, genom att 

träna, prata och lyssna. De försöker även få barnen att förklara sig och kopplar till barnens 

erfarenhetsvärld. 

 

Förskollärare 1 betonar att de har språkstimulerande aktiviteter, och exemplifierar med att de 

sjunger mycket. Syftet är dock inte uttalat att det ska vara språkutvecklande. Dock så 

uttrycker förskollärare 1 när detta kommer på tal en tanke om att riktningen på aktiviteterna 

kanske trots allt bör vara språklig: 

 

Jag tror att det skulle vara bra att ha mer aktiviteter som är klart riktat mot 

språket. Vi har ju till exempel “Adam” som inte pratar så mycket än. Alltså de är 

inget alarmerande med talet, men de är lite sent… Han skulle nog tjäna mycket på 

att få vara med i helt riktade språkstimulerande aktiviteter. Det… tror jag 

(Förskollärare 1). 

 

Att de arbetar riktat mot språkutveckling är något som samtliga respondenter uttrycker att de 

gör. Däremot varierar det i utsträckning, hur mycket arbete som sker, och i vilken 

utsträckning en språklig stimulans är syftet. Det verkar även som att vikten av riktade 

språkstimulerande aktiviteter är något som värderas olika hos förskollärarna. 

 

Det reflekterande samtalet 
Reflekterande samtal beskrivs som ett hjälpmedel för att få barns tankar och reflektioner att 

utveckla språket. Förskollärarnas tankar om uppdelningen av barn i olika aktiviteter visar på 

att det skapas tillfällen som får frågor och reflektion att bli en stor språklig stimulator. Med 

hjälp av att dokumentera verksamheten finns det underlag att vidare samtala med barnen och 

kunna visa på deras utvecklingsprocess och begrunda denna. Med uppföljande frågor får 

barnen fundera och reflektera kring processen och blir då medvetna om sin utveckling och 

utvecklas på så vis djupare i sin kunskapsinhämtning: 

 

Att barnen får själva klä in det i ord, vad händer här, vad kan det bero på och vad 

tror du nu och så. Och det är ju känslor det handlar om då, så det finns ju inget 

rätt och fel. Och så kan man diskutera. De är ju små barn, men de har många 

känslor, det är viktigt att de får klä de i ord tycker jag (Förskollärare 2). 

 

Att genomföra ett boksamtal i samband med högläsning poängterar förskollärare 2 som ett 

sätt att få barnen att tänka efter och begrunda innehållet i boken. Detta kan ge barnen 

möjligheter till en djupare förståelse. Det ger en språkstimulans i fråga om utvidgat ordförråd. 

Det ger även en möjlighet till begynnande läsförståelse, då barnen får möjlighet att fundera 

bortom raderna: 

 

Innan och efter våra teman har vi intervjuer med barnen för att få en förståelse 

för va de redan kan om området. Efteråt intervjuar vi dem för att se va de lärt sig 

under temat, och få dem att reflektera vad vi gjort (Förskollärare 6). 
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Det gör vi med hjälp av att vi dokumenterar med bilder och pratar med barnen. 

Kom du ihåg när du var här?, och så visar man en bild. Här och idag är det 

såhär, så att barnen själva kan se en utveckling (Förskollärare 6). 

 

Det har framkommit under intervjuerna att det finns stora olikheter i hur förskollärarna 

använder sig av reflektion med barnen om de över huvudtaget gör det. Ett vanligt 

förekommande sätt är att ställa frågor till barnet kring dokumenterade aktiviteter. Syftet blir 

då att få barnet att få syn på sitt lärande i dessa aktiviteter. Detta kan ge barnen möjlighet att 

se processen i lärandet, som de sedan kan reflektera ytterligare kring. Ett vanligt hjälpmedel 

som flera av förskollärarna använder för detta är dokumentationen av aktiviteter barnen 

deltagit i. 

 

Sammanfattningsvis går det att utläsa flera strategier som dagligen används i det 

språkutvecklande arbete. Reflektion, samlingar, och tydliggörande av processen är hjälpmedel 

som används när språket ska stärkas. Ett avgjort fokus i de riktade språkutvecklande 

aktiviteterna är att alla ska få möjlighet att tala. De intervjuade förskollärarna menar däremot 

att språkutveckling kanske inte alltid är i fokus i planeringen, även om det kanske skulle 

behövas. 
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Diskussion 
I följande avsnitt kommer det under resultatet framkomna och presenterade materialet att 

diskuteras. Det kommer att göras kopplingar till tidigare forskning inom ämnet och även 

knytas samman med den teoretiska ram som funnits i undersökningen. Didaktiska 

konsekvenser kring språkutvecklingens roll i förskolan kommer också att presenteras. Valet 

av metod för undersökningen kommer kritiskt att diskuteras utifrån hur det påverkat 

undersökningen. Slutligen ges förslag på vidare forskning som kan vara intressant att ta i 

beaktande. 

 

Resultatdiskussion 
För att förenkla läsningen kommer diskussionen att delas upp i samma kategorier som i 

resultatet och diskuteras enligt samma struktur. En kortare sammanfattande diskussion 

kommer dock att avsluta resultatdiskussionen.  

 

Attityder och resonemang kring förskolans roll i barnens språkutveckling 
Vad gäller förskollärarnas uppdrag angående talspråket är en genomgående uppfattning att 

barnen ska få ett välutvecklat språk för att kunna förmedla sig och sina känslor. Grunden i all 

språkutveckling är det som främst betonas. Vad som ingår i denna grund framkommer inte ur 

intervjuutsagorna mer än att barnen ska få ett stort ordförråd för att kunna göra sig förstådda. 

Westlund (2012, s.134) poängterar att förskollärare ska lägga tyngd på att stärka barnens 

talspråk i ett tidigt stadium. Ju fler ord barnen får möta vid tidig ålder, desto bättre.  

 

Förskollärarna var alla väldigt eniga kring sitt uppdrag i kommande läs- och skrivutveckling. 

Uppdraget handlar om att få barnen nyfikna och välkomna dem in i en begynnande 

skriftspråklig värld. Detta görs genom att haka på det intresse barnen visar, samt arrangera 

sina miljöer så att det finns bokstäver och siffror tillgängligt. Att få använda pennor av olika 

slag är också en del i att socialisera barnen in i den skriftspråkliga världen. Det verkar inte 

finnas några större variationer i hur de olika förskollärarna, som alla arbetar i olika 

barngrupper, arbetar för att stimulera framtida läs- och skrivutveckling. Lundberg (2010, 

s.112) gör gällande att det inte finns något som indikerar att det händer saker med barnens 

utveckling bara de har en stadig mängd böcker eller bokstäver till förfogande. Snarare verkar 

det som att det krävs ett mer idogt, fokuserat och riktat arbete tillsammans med exempelvis 

förskollärare.  

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, s.93) hävdar att variation är en viktig del i 

barns lärande. Detta för att variationen delvis är ett villkor för att komma till insikt, men även 

något som ger barn flera aspekter av exempelvis språkutveckling. Vi kan tyvärr inte se särskilt 

stor variation i hur arbetet bedrivs, utan det är ungefär samma sätt i alla verksamheter. 

Dessutom framkommer det att det gäller att ta tillvara på intresset barnen uttrycker. Om 

barnen inte uttrycker något klart intresse verkar det inte hända så mycket. Enligt Lpfö98 (rev. 

2010, s.7) ska stor kraft från förskollärarnas sida läggas på att stimulera samtliga barns 

språkliga utveckling. Barnen ska dessutom sporras, och deras vetgirighet ska användas som 

en resurs in i den skriftspråkliga världen. Om barnen inte alls har något intresse för 

skriftspråket verkar det därför som att de lämnas lite åt sidan. Detta ter sig som en aning 

problematiskt då det är så väldigt viktigt att tidigt få med barnen på det skriftspråkliga tåget 

för att främja och varsko den tidiga läs- och skrivinlärningen (Frykholm 2007, s.101).  

 

Det framkom ur intervjusvaren att förskollärarna är oroliga över framtiden angående 

språkutvecklingens process. Det talas mindre överlag med barnen idag och det är ett givet 
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bevis på att det måste kämpas i gemensam anda för att ge barnen de bästa förutsättningarna. 

Enligt Lpfö98 (rev. 2010, s.13) ska förskolan vara ett komplement till hemmet och på så vis 

krävs det att förskollärare arbetar med att skapa en språkutvecklande omgivning. Samarbetet 

mellan förskolan och föräldrarna bör vara en betydande utgångspunkt i det pedagogiska 

arbetet. Frykholm (2007, s.118) beskriver hur hemmets användande av text och i vilken 

utsträckning de läser kan spela in positivt på barnens utveckling av skriftspråkandet. För att 

föräldrar ska bli medvetna om sin egen centrala roll är det förskollärares uppgift att betona 

hemmets viktiga innebörd och inte bara vad som kan göras i förskolan. Att tala med 

föräldrarna om vikten av att samtala mycket med barnen hemma kan göra det till ett 

gemensamt område att sträva efter att utveckla. Å andra sidan får inte förskollärarna frånsäga 

sig sitt ansvar och lägga det på enbart hemmet. Utgångspunkten i arbetet måste vara att 

lärandemiljön i förskolan ska vara optimal. En högkvalitativ förskola utjämnar skillnaderna 

mellan barn som har en rik språklig miljö hemmavid och de barn som har en mer torftig 

hemmiljö (Marjanovic Umek et al, 2006 s.131) och därför får förskolan en avsevärt stor roll 

att fylla. 

 

Generell språkutveckling i förskolan 
Samtliga förskollärare som deltagit i undersökningen poängterar verkligen att språket är 

oerhört viktigt. Det tycks strida mot det faktum att det i princip i samtliga fall inte finns 

särskilt planerade språkstimulerande aktiviteter, där språkutveckling är syftet. Däremot finns 

det en tro på att språket utvecklas parallellt med allt, enbart genom användning av det. Alla 

förskollärare pekar ut matsituationen som en stund där de verkligen kan tala med barnen. Ett 

exempel är att förskollärare 4 som är noga med att benämna allt som finns på matbordet vid 

varje måltid. Detta för att barnen ska få möjlighet att utveckla sitt ordförråd genom att 

upprepa vad förskolläraren sagt. Liberg (2007, s.12) menar att upprepning mycket väl kan 

vara ett sätt att nå språkutveckling på. Däremot krävs det att det görs i kombination med 

reflekterande inslag annars blir det ren drillning och det är inte säkert att det blir någon ny 

kunskap utifrån det.  

 

För att barnen ska utveckla nya ord ur ett utvecklingspedagogiskt perspektiv måste 

förskolläraren rikta uppmärksamheten på vad barnen ska få ny kunskap kring (Pramling 

Samuelsson 2008, s.59). Om barnet slentrianmässigt upprepar ordet ”mjölk” efter vad 

förskolläraren säger betyder inte det att innebörden av ordet utvecklats, enbart just för att 

handlingen utförs. Genom att tydliggöra intentionen med samtalet kring bordet kan barnen få 

förståelse för vad de gör och varför, vilket kan leda till ett lärande (Pramling Samuelsson 

2008, s.61). I situationen som synliggörs av förskollärare 4 skulle det kunna vara att barnen 

får djupare innebörd av att kunna uttrycka vad de vill ha på bordet. Detta skulle, om 

förskolläraren samtidigt förklarar varför de för dessa samtal, kunna leda till att barnen förstår 

att genom att uttrycka sig verbalt blir de lättare för dem att få adekvat hjälp. Att synliggöra 

detta för dem, och få dem att inse vikten av talat språk, borde kunna ge vidare utveckling i 

deras kommunikationsförmåga. 

 

Ytterligare en samtalstyp som framkom ur intervjuutsagorna är det diskuterande samtalet. 

Detta samtal kan äga rum vid måltiden och kan innebära att några barn sitter tillsammans med 

en vuxen och diskuterar. Av förskollärare 5 framkom att barnen vid dessa stunder blir 

uppmanade att tänka, tala och uttrycka sig kring vad som händer i deras liv samt i deras 

tankevärldar. Att i samtalet låta barnen föra en dialog kring vad som ska hända eller vad som 

hänt är av stor vikt. Ett sådant samtal blir mer sammansatt, bestående av flera ord och har en 

mer invecklad satsstruktur (Lundberg 2010, s.30). Denna form av samtalande är det som i 

utvecklingspedagogisk teori benämns som metasamtal. Grunden i ett metasamtal är att barns 
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tankar får komma till uttryck, och att dessa uttryck tolkas ur ett barns perspektiv (Pramling 

Samuelsson 2008, s.57). Att tala om saker och ting, lyssna på andra och utbyta tankar ger på 

alla vis en vidare dimension av språket (Frykholm 2007, s.119). I användandet av denna form 

av samtal blir barnen talare, istället för att som i exemplet ovan, upprepare. Att själva få 

talrum och producera tal borde kunna ge en skjuts i talspråksutvecklingen.  

 

Frykholm (2007, s.109) gör gällande att språkutveckling sker vid användande av språket. 

Detta kan till exempel hända i samtalet, tillsammans med kompisar. För förskolebarnen blir 

leken tillsammans med andra viktig i detta avseende. I Lpfö98 (rev. 2010, s.6) läggs tyngd vid 

leken som främjare av barns utveckling inom ett flertal områden. För att leken ska kunna 

fungera som denna främjare, krävs ofta att barnen har möjlighet att kommunicera med 

varandra. Detta påpekade samtliga förskollärare, som alla poängterade hur viktigt det är att 

barnen har ett språk för att de ska kunna leka med varandra på ett bra sätt.  

 

Vidare nämnde samtliga även att de barn som inte har utvecklat sitt språk än, måste hjälpas 

dithän med hjälp av stöd från en vuxen. Ibland kan hjälp från förskolläraren vara det som gör 

att barnen får komma in i leken. Lindö (2009, ss 110-111) betonar leken som förskolebarns 

viktigaste källa till kunskapsutveckling, och att utveckling av språk är nära förbunden, kanske 

till och med i en beroendeställning till leken. När denna lek får gro, får även språket möjlighet 

att växa, och barnen blir mer harmoniska och kan samspela på ett mer utvecklat sätt. Detta 

kan tänkas ses som en snöbollseffekt. Får barnen möjlighet att komma in i leken på ett bra 

sätt, kan deras kommunikationsförmåga utvecklas. Detta kan hjälpa dem att samspela i andra 

kontexter utanför leken, vilket också ger en utveckling. Språket hjälper leken, leken hjälper 

språket, som sedan ger en skjuts till fortsatt lärande.  

 

Specifika språkutvecklande strategier i förskolan 
Av intervjuutsagorna att döma verkar samtliga förskollärare vara medvetna om vad de skulle 

kunna göra för att stimulera språkutveckling på ett adekvat sätt. Det synliggjordes dock att 

aktiviteterna som anordnas med språkutveckling i syfte kanske inte alltid är särskilt 

genomtänkta. Exempelvis är användandet av rim, ramsor och sångstunder som 

språkstimulator. Flera av förskollärarna uttrycker att detta är något de använder sig av för att 

stimulera språket i planerade aktiviteter. Vi ställer oss frågande till om det finns kunskap om 

varför denna typ av aktiviteter ska genomföras, vad som är stimulerande med det arbetssättet. 

När frågan kring detta ställdes under intervjuerna kunde förskollärarna ge svar på vad de 

gjorde, men inte varför. Istället lyfte flertalet vikten av att språkstimulerande aktiviteter ska 

vara lustfyllda, istället för vad de verkligen strävade efter att barnen ska utveckla för språklig 

förmåga. Lärandet i förskolan ska visserligen bedrivas på ett glädjefyllt sätt, (Lpfö98 rev. 

2010, s.6) men ska glädjen i en aktivitet vara överordnad lärandet i den?  

 

En utgångspunkt i utvecklingspedagogiken beträffande lärandets objekt är att mål, process 

och resultat bestämmer förutsättningarna som ges (Pramling Samuelsson 2008, s.60). Om 

aktiviteten inte har ett bestämt syfte för barnens utveckling, hur ska det då kunna säkerställas 

att barnen stimuleras? Att det finns ett bestämt mål med aktiviteterna från förskollärarens sida 

är betydelsefullt, då det påverkar barnens möjlighet till framsteg (Brown et al, 2012, s.316). 

Under intervjuerna fick vi veta att förskollärarna inte arbetar aktivt med att säkerställa 

måluppfyllelsen kring aktiviteter som dessa. Vi är medvetna om att följande antagande kan te 

sig som spekulativt, men blir verkligen barnens språkutveckling optimal på detta vis?  

 

De former av reflekterande samtal som går att utläsa av intervjusvaren är nära förbundna med 

det som Pramling Samuelsson (2008, ss 56-58) kallar metasamtal. En form av reflekterande 
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samtal är boksamtalet som beskrivs av flera förskollärare. I detta boksamtal ges barnen dels 

möjlighet till metasamtal. Genomförs ett boksamtal på ett passande sätt kan det vara 

utvecklande för barnens läsförståelse, även om de själva inte kan läsa (Lindö 2009, ss 243). 

Genom att tala om textens innebörd och att ställa tankeväckande frågor som gör att barnen får 

relatera till innehållet utifrån sig själva får de djupare förståelse för kraften som kan finnas i 

språket. Det blir även en mer subjektiv erfarenhet, eftersom barnen som sagt får relatera till 

sitt eget liv och verklighet (Svensson 2009, s.151). Ytterligare en värdefull dimension av 

boksamtalet tillsammans med högläsningen är enligt Lundberg (2010, s.33) samverkan dem 

emellan. Utan det reflekterande samtalet sker det endast en uppläsning av texten, barnen får 

då inte möjlighet till vidare utveckling av sina frågor och tankar.  

 

En riktad, språkutvecklande aktivitet som nämns är den så kallade “uppevilan”. Det är en 

stund efter maten då de barn som inte sover längre får möjlighet att lyssna på en saga och 

sedan samtala om den, exempelvis med hjälp av dockor. En tanke som uppstår är att det 

troligtvis är en stund då barnen är ganska trötta. Är syftet med uppevilan att barnen ska 

utveckla sitt språk eller är syftet att erbjuda barnen en lugn och mysig stund, där de under 

avkopplande former får lyssna på en saga. Att välja en stund på dagen där barnen är på alerten 

och orkar med aktiviteten bör vara av stor vikt vid planering (Lindö 2009, s.242). Vad syftet 

är med uppevilan borde troligtvis påverka vad barnen får med sig av det hela. Svensson 

(2009, s.220) menar att det inte är optimalt om läsningens huvudsakliga syfte är att fungera 

som avkoppling, då blir inte den språkliga stimulansen optimal.  

 

En annan aspekt som är värd att ta i beaktande är just att dessa uppevilor som beskrivs i 

intervjusvaren är till för barnen som inte sover längre. De barnen som faktiskt sover får inte ta 

del av dessa lässtunder alls och försummas då, på en daglig basis, minst ett 

högläsningstillfälle. Vad dessa barn får istället, för att kompensera de missade tillfällena vid 

vilan framkommer tyvärr inte i intervjusvaren. Det finns dock tecken på att de inte får någon 

kompensation för detta tapp utan enbart får ta del av de andra situationer som uppstår, i den 

dagliga praktiken eller liknande. Med tanke på att dessa uppevilor i flera fall är en av tämligen 

få planerade språkstimulerande aktiviteter som beskrivs är det anmärkningsvärt att inte 

uppevilorna istället planeras in när alla kan delta.  

 

Avslutnings går det att alltså urskilja flertalet attityder för språkutveckling och strategier för 

arbetet med det samma. Vad detta kan betyda i praktiken synliggörs i avsnittet benämnt som 

”Didaktiska konsekvenser”.  

 

Metoddiskussion 
Den metod som använts i undersökningen är intervju. Sex stycken förskollärare har 

intervjuats under arbetets gång. På sluttampen av processen av undersökningen går det att 

urskilja positiva och negativa aspekter av arbetet. Den största negativa faktorn är att 

datainsamlingen genomfördes separat. Att inte båda var närvarande under intervjutillfällena 

kan ha spelat in på svaren. Om båda varit medverkande hade det troligtvis varit lättare att 

tolka svaren lika och ställa följdfrågor. Genom detta kunde det varit enklare att få 

intervjusvaren mer specifika. Som det blev av en separat genomförd datainsamling tolkades 

svaren i transkriberingarna ibland olika, vilket vållade lite problem under analysarbetet. Ur ett 

annat perspektiv hade respondenten kanske känt sig i underläge om två intervjuare hade varit 

närvarande. Trots det tror vi att det hade varit en fördel för undersökningen att vara båda två 

under intervjuerna.  
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En pilotstudie genomfördes för att testa intervjufrågorna och bli varma i kläderna inför den 

riktiga undersökningen. Det positiva med detta var att intervjufrågorna bearbetades till det 

bättre, blev tydligare och mer relevanta till syftet. En annan positiv aspekt av pilotstudiens 

utförande var att det blev lättare att hantera de fortlöpande situationerna. Vi kände båda två att 

ju fler intervjuer som genomfördes, desto bättre gick det. Såhär i efterhand kunde det kanske 

varit till fördel att genomföra en större pilotstudie för att få öva ännu mer inför den riktiga 

undersökningen. Detta fick dock bli en avvägning gentemot tidsaspekten. Den tid som stått till 

förfogande har varit ganska kort. En större pilotstudie hade blivit svårt att få tid med utan att 

någon annan del av arbetet fick prioriteras ned.  

 

Om antalet genomförda intervjuer var tillräckligt är en fråga vi funderat över. En tanke som 

väckts är om det gett mer för undersökningen om antalet respondenter utökats. Det hade blivit 

ett större underlag att granska men vad som kan urskiljas från det aktuella underlaget är att det 

framkom liknande intervjusvar överlag om språkutveckling. Troligtvis hade det inte givit mer 

bara för att antalet respondenter utökats. Det finns anledning att förmoda att sex intervjuer var 

fullt tillräckligt. Dock kan det vara viktigt att påpeka att antalet är för lågt för att kunna 

generalisera resultatet. De sex utsagorna som framkommit är enbart de sex intervjuade 

förskollärarnas tankar. Ännu en gång med tanke på tiden för arbetet är det inte möjligt att göra 

en generaliserbar undersökning. För att det ska vara möjligt krävs det ett betydligt större 

urval. Tanken har för den delen aldrig varit att det ska vara generaliserbart utan den 

huvudsakliga avsikten har varit att synliggöra ett bestämt antal förskollärares tankar. 

 

Språkutveckling är en vid disciplin och undersökningen hade eventuellt blivit tydligare om vi 

hade fokuserat på en specifik del av det stora området. Dock låg inte intresset i någon specifik 

aspekt utan i språkutvecklingen som stort. Undersökningens syfte är uppnått och det får anses 

vara positivt. Utgången av arbetet känns trots allt god trots att vi vid en kritisk granskning kan 

se att vissa saker kunde ha gjorts annorlunda.  

 

Didaktiska konsekvenser 
Efter genomförd undersökning har ögonen öppnats för hur hårt vi måste arbeta med 

språkutvecklingen i den kommande yrkesrollen som förskollärare. Språkutveckling inrymmer 

så pass många delar och det finns desto fler sätt att anamma dessa delar och utveckla 

förmågor kring dem. Det krävs en insikt i det breda arbetet kring språket och hur den viktiga 

grunden ska kunna bli en språkutvecklare. Det gäller att göra grunden och baskunskaperna 

stadiga för barnen för att kunna bygga vidare de kunskaperna i det livslånga lärandet. Det 

gäller att så tidigt som möjligt att få grunden stabil. Om du inte har ett språk och kan 

kommunicera och göra dig förstådd till andra människor blir det ett stort hinder i din vardag.  

 

Både det talade språket och förståelsen för skriftspråket är livsviktiga för att fungera i 

samhället idag. I undersökningens resultat tydliggörs det viktiga i att kunna kommunicera 

med andra. Det finns en enighet med förskollärarna kring den punkten. Att göra sig förstådd 

är en av de viktigaste delarna av att verka som människa i samhället idag. För att få barnen att 

förstå och göra sig förstådda krävs det att verksamheten når alla barn. Arbetet i barngruppen 

ska genomsyras av många olika uttryckssätt och kommunikationssätt. Konkreta, meningsfulla 

material som kan ge möjlighet att skapa en förståelse för alla barnen bör beaktas. 

 

Språket benämns som A och O och något som utvecklas parallellt i all annan verksamhet. Ett 

varningens finger med detta tankesätt är om det stannar där. Risken blir att eftersom språket är 

med oss hela tiden så fokuseras det inte på någon specifik del av språket. Språket blir som 

genomskinligt, det förgivettas. Vi tror att det i förskollärarrollen gäller att finna en balansgång 
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mellan vardagssituationer med spontana samtal, språkutvecklande rutinsituationer, men att 

kombinera detta med riktade språkstimulerande planerade aktiviteter. För att få med alla delar 

och göra miljön till den optimala omgivning det ska strävas efter.  

 

Resultatet i undersökningen visar att förskollärare tar vara på de vardagliga situationerna som 

lärandetillfällen för språket. Det är en viktig del för att utveckla ett rikt och nyanserat 

ordförråd som är ett av strävansmålen i Lpfö98 (rev 2010). För att utveckla begrepp gäller det 

att förklara för barnen om hur de kan använda sig av sitt språk och varför. Exempelvis 

förklara för barnen och göra dem delaktiga i varför all mat på bordet benämns.  

 

Samarbete mellan förskola och hem måste prioriteras för att barnen idag inte ska tappa ännu 

mer av samtalande situationer med tanke på talspråkets utrymme. Det sker på bästa sätt via en 

ödmjuk och givande kommunicerbar samverkan mellan dessa enheter kring barnen. Vad har 

föräldrarna för åsikter, tankar, föreställningar om vad deras barn ska få med sig från 

förskolan. Pratar arbetslaget om sina föreställningar kring förberedande arbete inför läs- och 

skrivutvecklingen? En viktig del i den kommande yrkesrollen är att alltid utgå från tanken att 

alla föräldrar gör det bästa för sina barn. En tillmötesgående förskollärare som inbjuder till en 

god samverkan måste vara det optimala för barnens välbefinnande och utveckling. 

Förskollärare har sin del i förskolans verksamhet där de arbetar med barnen, medan 

föräldrarna har sin del av barnens tid i hemmet. Att på ett bra sätt informera föräldrarna om 

vad hemmiljön kan göra för att optimera och utveckla lärandet borde aldrig ses som ett fel. 

Men förskollärares fokus ska alltid vara att själv skapa bästa möjliga lärandemiljö för alla 

barn oavsett hemförhållanden och skillnader i tal- och skriftspråksförebilder. Därför tror vi det 

måste läggas mer energi och kraft på samverkan mellan förskola och hem, för att göra barnens 

språklärande till något att gemensamt kämpa för. 

 

Av resultatet från undersökningen att döma vet förskollärarna att grunden är viktig att lägga. 

De kan dock inte precisera, eller beskriva vad de kontinuerligt gör för att den ska växa. Om de 

ger exempel på språkutvecklande aktiviteter finns det svårigheter att förklara vad aktiviteterna 

i sig rent specifikt stimulerar för del av språket. Vad är det som skapar detta hinder? Vi vill 

bestämt hävda att vi inte tror att förskollärarnas kompetens i ämnet är bristfällig. Det kan 

handla om något så enkelt som att ett väletablerat arbetssätt som fungerat är svårt att revidera. 

Någonstans på vägen kanske de har glömt varför en viss aktivitet togs upp på agendan. Att 

ständigt ställa sig frågan varför, vad syftet är med just det här, vad vi får ut av den här 

aktiviteten, är något som kontinuerligt borde ingå i förskollärarnas yrkesvardag och 

förhållningssätt. Det gäller att ta sig tid till att fundera kring de didaktiska frågorna om hur, 

när, var och varför, helt enkelt. 

 

Förslag på vidare forskning 
Vidare forskning som kan ses som intressant skulle eventuellt kunna vara att, i kölvattnet av 

intervjuutsagorna, gå ut i verksamheterna som beskrivits och observera. Detta för att få en 

uppfattning om hur det rent praktiskt faktiskt arbetas med språkutveckling i förskolorna. 

Eventuellt skulle detta kunna göras genom en etnografisk ansats, alltså att verksamheterna 

som i denna undersökning beskrivits utifrån respondenternas perspektiv, sedan studeras 

ingående under en längre tidsram. 
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Avslutning 
 

Ett varmt tack! 

 
Vi vill rikta vårt varmaste tack till alla som på något sätt bidragit till denna undersökning, och 

till några speciella i synnerhet… 

 

Först och främst ett stort tack till alla de förskollärare som ställt upp och delgivit oss sina 

tankar och resonemang kring språkutveckling. Utan er hade inte undersökningen varit möjlig! 

 

Jörgen Larsson, vår handledare – tack för ditt stöd och engagemang under processens gång. 

Vi vill även passa på att be om ursäkt för den anstormning av mejl du fått utstå under hösten 

och vintern.  

 

De undervisande lärarna i språkutveckling under DMSM kursen Ht 12 samt Vt 13 – för att ni 

genom era föreläsningar fick oss intresserade av ämnet.   

 

Veronica Aasheim Kvist i biblioteket – för hjälp med artikelsökning och andra 

litteraturbaserade frågor vi haft.  

 

Peter Johansson – för hjälp med korrekturläsning.  

 

Slutligen vill vi tacka våra familjer för stöttning och stort tålamod gentemot oss genom arbetet 

med undersökningen.  

 

Varberg januari 2014, 

 

Hanna Larsson och Malin Lindström  
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Bilaga 1 
 

Missivbrev 

 

Hej! 

Vi är två studenter som går lärarprogrammet med inriktning mot förskola och förskoleklass 

vid Högskolan i Borås. Vårt examensarbete handlar om hur förskollärare tänker/arbetar kring 

den tidiga språkutvecklingen. Vi finner det mycket intressant att undersöka detta i just din 

verksamhet, därför har du blivit tillfrågad att delta. Detta missivbrev lämnar vi dig för att du 

ska få lite mer information kring vad som kommer att ske, än den du fick när vi först tog 

kontakt och frågade om vi fick intervjua dig. 

Intervjuerna kommer utföras under vecka 47. De kommer att ske med en intervjuare och 

beräknas ta max 60 minuter. Vi har en önskan om att kunna spela in intervjun för att vid 

senare bearbetning av svaren kunna behandla insamlad data korrekt. Du som respondent har 

när som helst rätten att avbryta deltagandet i intervjun om så önskas, ditt medgivande till 

deltagande är alltså aldrig bindande. Om du önskar dra tillbaka din medverkan även efter den 

genomförda intervjun är även det något du får göra. 

Din medverkan kommer vara anonym på så vis att det inte går att härleda svaren tillbaka till 

dig. Namn på pedagoger, förskola och avdelning kommer att ges oidentifierbara namn. 

Insamlad data kommer endast använda av oss i vårt examensarbete. Vi har en handledare 

under arbetet som hjälper oss, som eventuellt kommer ta del av intervjusvaren, men i så fall i 

avidentifierat skick. 

När arbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas tillgängligt i BADA, Högskolan i 

Borås databas, att ta del av vid behov. 

Vi är mycket tacksamma för att just du vill bidra med dina tankar och ord till vårt 

examensarbete.  

Om det är något du undrar över är du välkommen att kontakta oss: 

Malin Lindström 07x-xxxxxxx, x@hotmail.com 

Hanna Larsson 07xx-xxxxxx, x@gmail.com 

 

Med vänliga hälsningar, 

 Malin och Hanna  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Vad betyder språkutveckling för dig i förhållande till barngruppen du arbetar i? 

 

Vad anser du ingår i ditt uppdrag för att främja barnens framtida kunskapsutveckling när det 

gäller läs- och skrivinlärning?  

 

Kan du beskriva hur du arbetar, rent allmänt, för att främja barnens språkutveckling? 

- Deras framtida läs- och skrivutveckling? 

 

Arbetar ni åldersintegrerat i er verksamhet kopplat till språkutveckling? 

- I så fall hur och varför?  

 

Vilka speciella aktiviteter använder du dig av för att stimulera barnens språkutveckling? 

- Med tanke på läs- och skrivutvecklingen? 

- Vad har ni för mål med dessa aktiviteter? 

- Hur säkerställer ni att dessa mål uppnås? 

 

Hur fördelar sig det språkutvecklande arbetet på planerad respektive oplanerad verksamhet? 

 

När du planerar språkstimulerande aktiviteter, vad baseras din planering på?  

- Forskning, erfarenhet? 

 

Hur har det språkutvecklande arbetet i förskolan utvecklats? Vad tror du om framtiden på 

detta område? 

  


