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Förord 
 

Först av allt vill vi tacka alla de lärare som medverkat i vår studie för att de tog 

sig tid att besvara våra frågor. Vi vill också tacka våra familjer för det stöd och 

tålamod de visat oss då vi grävt ner oss i detta arbete. Sist men inte minst vill vi 

också tacka vår handledar Karin Strid som givit oss inspiration och stöttning 

under arbetets gång.  

Utan er alla skulle denna studie inte kommit till stånd. 

 

//Susanne och Emelie 
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Sammanfattning 
Syfte;  Syftet med denna studie är att undersöka de möjligheter lärare i förskolan anser att de 

har för att arbeta med att stimulera barns språkutveckling. Det är Lev Vygotskijs tankar och 

idéer, som inspirerat oss då vi genomfört denna studie.  

 

Metod; Vi har intervjuat åtta utbildade lärare vid fyra förskolor i två kommuner. 

Intervjuerna spelades in på band och transkriberades senare. De åtta medverkande lärarna 

arbetar i kommunal regi och förskolorna har ingen uttalad inriktning. I analysen av våra 

transkriberade intervjuer hade vi först fokus på att hitta gemensamma teman som kom upp 

under intervjuerna. Därefter gick vi igenom frågorna en efter en för att få djupare insyn i vad 

som sagts under intervjun. 

 

Resultat; Alla lärarna nämner att man skall läsa för barnen. De tar inte upp hur man skall 

göra det, något som forskarna har stort fokus på. I sammanställningen av resultatet fann vi 

att forskarna och lärarna var eniga om att intresse är en viktig faktor vid inlärning. Lärarna 

uttryckte också en känsla av att besitta kompetens för att skapa en god språkligmiljö. De 

lägger stor vikt vid sina egna attityder, förhållningssätt och bemötanden av barnen. 

 

Slutsatser; Miljön i förskolan påverkar barnens förutsättningar för lärande, detta är lärare 

och forskare överens om. De möjligheter som barnen erbjuds har ett samband med de 

kompetenser och intressen lärarna i förskolan har. Alla medverkande lärare menar att de 

arbetar efter läroplanen för förskola. Deras arbetssätt skiljer sig åt vilket vi tror beror på att 

läroplanen presenterar strävansmål men inte beskriver hur vägen dit skall se ut. Därmed är 

läroplanen i mångt och mycket fri för tolkning. 

 

Abstract 
Aim; With this study we aim to know more about the possibilities teachers in pre-school regard 

useful in their work, when encouraging children’s language  development. In the study we are 

inspired by the thoughts and ideas of Lev Vygotskij.  

 

Method; We interviewed eight trained teachers at four pre-schools in Sweden. The interviews 

were recorded and later written down. The teachers all work in public pre-schools with no 

specified pedagogical ideology. In our analysis of the interviews we focused in finding 

corresponding themes that surfaced  during the interviews. Then we thoroughly went through 

the questions to get a deeper understanding of what had been said during the interview. 

 

Result; All teachers agree on the importance of reading to the children. However, they don’t talk 

about how to read, which is something that researchers in the field emphasize. When putting 

together the result we found that researchers and teachers agreed that interest is important when 

learning something new. The teachers also expressed that they felt competent to create an 

inspirational environment where the teachers and children can meet.  

 

Conclusions; Everybody agrees that physical and social environment of the school effects the 

children’s learning conditions. The prerequisitions that the children are offered have a 

connection to their teachers competences and interests. All teachers participating in this study 

regard themselves as working according to the official curriculum for pre-schools. There ways 

of working differs, which we find to be a result of how the curriculum is formulated. It presents 

aims but not how to reach them. This makes the curriculum open to different interpretations.
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Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot förskola  

                       210 högskolepoäng. Examensarbete ”Att utforska pedagogisk   

                       verksamhet” 15 högskolepoäng i utbildningsvetenskap HT 2008 

 

Titel: Tiga är silver men tala är guld – Lärares tankar kring möjligheterna att skapa en god språkmiljö i förskolan 

 

English title: Let there be language –Teachers’ thoughts about language development in pre-school

   

Nyckelord / Key words: Språk, förskola, utveckling, language developement, preschool 

  

Författare: Emelie Kårlin och Susanne Hyltén-Cavallius  

 

Handledare: Karin Strid 

 

Examinator: Ann-Katrin Svensson   

 

 

 

Begreppsförtydligande 
 

Språk –När det står språk syftar det till det verbala språket  om ej annat anges i  

             texten. 

 

Samspel –Detta ord syftar till samtal som sker i samspel med andra människor.  

                 Betoningen ligger på ett givande och tagande i kommunikationen. 

 

Dialogiskt samarbete –Används för att beskriva hur barn när de samtalar med varandra  

                                     och/eller med vuxna genom användandet av ord utvecklar sitt språk  

                                     tillsammans med andra. 

 

Lärare –Lärare används för att beskriva lärarutbildad personal som arbetar i  

             förskolan. 

 

Pedagog –Används för att omnämna all personal i förskolan, oavsett utbildnings nivå. 

 

Lpfö -98 –Är det styrdokument som förskolans verksamhet skall baseras på. Det är en 

                 förkortning av Läroplan för förskolan 1998.
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Inledning 

 

Det är vår åsikt att man genom språket utvecklar inte bara sitt ordförråd utan även sin känsla 

av delaktighet och gemenskap med gruppen. ”Tala är silver men att tiga är guld” ett 

ordspråk som kanske stämde en gång i tiden. Men i dagens samhälle blir det allt viktigare att 

man kan uttrycka sig korrekt både med det talade och med det skrivna ordet, att man kan 

svara för sin ståndpunkt, för att få gehör och handlingsutrymme för sina idéer. En god 

språkkunskap är viktig för alla former av inlärning. 

 

I förskolan har vi mött barn som varit väldigt verbala men också de som kommunicerat 

mestadels genom pekningar. Att skillnaden i användandet av språket är så stor trots att 

barnen är ungefär lika gamla, har till synes liknande hemförhållanden och har gått i förskola 

lika länge, att olika förskolor och pedagoger i förskolor lockar till olika mängd språkande. I  

förlängningen leder det till olika språklig stimulans och inlärning inte bara inom språk utan 

även andra inlärningsområden. Att hemmen lägger grunden för barnens språkutveckling är 

de flesta överens om. Det är genom våra erfarenheter av att arbeta och praktisera i förskolor 

vårt intresse har tagit form. Intresset blev tillsist att undersöka hur lärare i förskolan 

uppfattar att de kan arbeta för att stimulera barns språkutveckling och hur de ser på sin roll i 

det arbetet.  

 

Inte bara för oss, andra blivande lärare för förskolan och yrkesverksamma pedagoger i 

förskolan utan även för föräldrar, far- och morföräldrar, ja, alla som kommer i kontakt med 

barn torde denna studie vara av intresse då vi alla bidrar till språkutvecklingen hos de barn 

vi möter. Lärare i förskolan skall följa styrdokumentet Läroplan för förskola 

(Utbildningsdepartementet, 1998). En av de saker som läroplanen beskriver att man skall 

arbeta med är just att ge barnen en god utveckling. Vi menar att en god språklig utveckling 

och kompetens kan underlätta en god utveckling även inom andra områden. Det är vår 

övertygelse om att språket är viktigt för att utveckling och nya kunskapserövringar skall ske 

som gjort att vi valt det syfte vi har.  

 

I denna studie har vi inte för avsikt att lägga fokus på hur barnen tillägnar sig språk, vi tar 

därför upp mycket lite om själva språkutvecklingen. Vår avsikt är istället att titta på vad 

lärare som möter barnen, med sig själva som verktyg, kan göra för att skapa en inspirerande 

miljö som lockar barnen till språkande. Det är vår förhoppning att denna studie skall väcka 

tankar hos dig som läser och kanske även bidra med små tips och idéer längs vägen till ett 

fortsatt språkande med barn. 
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Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka vilka attityder och förhållningssätt lärare i förskolan 

anser att de bör ha för att skapa förutsättningar till språkande. 

 

Forskningsfrågor 

1) Hur anser lärare i förskolan att de bör arbeta för att stimulera barns språk? 

 

2) Vad känner lärare i förskolan är viktigt för att skapa språkglädje? 
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BAKGRUND 
Syftet med att granska redan befintlig litteratur är att finna svar på vad andra forskare  

kommit fram till då de studerat det område man själv valt att studera. Litteraturgranskningen 

handlar för den som genomför studien i första hand om att få insyn i den aktuella forskning 

som finns inom det valda området. Vidare är det viktigt att man i bakgrunden inte bara för 

fram titlar på aktuell litteratur utan att man i bakgrunden av sin rapport istället för fram  

innehållet i tidigare nämnd litteratur. Det skall helt enkelt framgå vad man redan vet om det 

aktuella området (Backman, 1998 s.51). I följande stycken är det vår avsikt att presentera 

den litteratur som ligger till grund för denna studie. 

 

Styrdokument 

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling.” 

/Läroplan för förskolan (Lpfö-98) s.6 

Läroplan för förskolan lägger stor vikt vid att det i förskolan arbetas intensivt med barns 

språkutveckling. Barnen skall med pedagogernas hjälp föras fram i sin utveckling. De som 

arbetar i förskolan skall verka för att verksamhetens utformning är sådan att barnen blir 

familjära med de demokratiska processerna, barnen skall vara delaktiga i sin vardag. 

Pedagoger i förskolan skal vara aktiva i samspelet med individen och gruppen. Tillsammans 

skall barn och vuxna utveckla verksamhetens ramar. Förskolan skall erbjuda barnen 

möjligheter för samtal, både enskilt och i grupp (Utbildningsdepartementet 1998).  

 

Det viktiga samspelet 

För att människan skall kunna förstå sin omvärld behövs språket. Individens sätt att tänka 

och förstå saker börjar i ett språkligt sammanhang, ett meningskapande. Själva anledningen 

till att människor samtalar är för att skapa mening, och förståelse, både för sig själva och för 

andra. Kommunikation kan ske på många vis, exempelvis genom tal, skrift, rörelse, drama, 

musik, dans och gester. De olika sätten människan kan uttrycka sig på bygger på varandra 

(Bjar & Liberg, 2003). Det innebär att barnet behöver ha tillgång till många språkliga 

verktyg för att kunna göra sig förstådd. Det bemötande som barnet finner i förskolan spelar 

roll för hur barnet senare utvecklas och möter språk. Vissa barn behöver mer språklig 

stimulans, andra klarar sig med mindre, helt beroende på de erfarenheter de har med sig i 

bagaget (Bjar & Liberg, 2003). 

 

Lärare i förskolan möter och kommer att möta enormt många barn. För dessa barn spelar 

densamma också en central roll i språkutvecklingen och tankeutvecklingen. Det ligger stort 

ansvar på lärare i förskolan för att kunna stödja och ge möjligheter för barnen att kunna 

använda sig av olika språkliga redskap för att bygga en grund som ska mynna ut i att så 

småningom kunna vara delaktiga i samhällets demokratiska processer. Det åligger förskolan 

att skapa förutsättningar för barnet att ensamt och tillsammans med andra kunna utveckla 

tänkandet och handlingsförmågan (Bjar & Liberg, 2003 s.17-23).  

 

Den omgivning barnet har i sin närhet speglar dess möjligheter till att utvecklas inom bl.a. 

språk. Hur samspelet ser ut har också betydelse för vad barnet får med sig. Ett givande och 

tagande, en kommunikation som bygger på att barn pratar med varandra och vuxna är 

avgörande. Det är alltså inte bara barnet som ska anpassa sig till det sociala samspelet, att 

även omgivningen anpassar sig påverkar barnets möjligheter till inlärning (Strömqvist, 2003 

s.57).  
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Förståelsen för sammanhang kan hjälpas av en god dialog med andra människor. Hagtvet 

(2004) betonar vikten av dialog, hon tolkar Vygotskij och menar att han främst har fokus på 

samspelet och att läraren ger barnen stöd för att hjälpa dem vidare i sin utveckling. Detta 

stöd kan även tillhandahållas av kamrater som redan behärskar det barnet visar intresse för. 

Genom samspel med någon som kan lite mer än barnet, kan barnet komma vidare i sin egen 

utveckling. Om lärare i förskolan ger barnen lagom stora utmaningar och så små ledtrådar 

som möjligt menar Hagtvet att barnen genom samspel och dialog får de bästa 

förutsättningarna för att förvärva nya kunskaper.  

 

Kompetens påverkar 

De vuxnas förväntningar kring det barnen har att förmedla speglar vad barnen väljer att  

berätta (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Barn som möts av genuint intresserade 

vuxna känner detta och blir mer benägna att föra fram sina tankar och åsikter än de barn som 

möts av vuxna som har förväntningen att det barnen har att säga inte kommer att vara 

relevant. Avgörande för samtalets utgång är hur människor genomför samtal. Om den vuxna 

talar med barnen får samtalet en helt annan utformning än om den vuxne talar till barnen i 

förskolan. Barnen är beroende av att lärarna i förskolan stöttar och hjälper dem vidare i 

deras utveckling. Det är också viktigt att barnen i förskolan ges många tillfällen till samspel 

för att de skall kunna bredda sin förståelse och sina kunskaper kring språket. Barnen bör 

vara delaktiga i läsandet som sker, genom att vuxna samtalar kring ord och bilder i böcker 

de läser för dem. På så vis kommer barnen efterhand att ta större utrymme även i de samtal 

som sker under dagarna i förskolan. En medveten aktiv lässituation föder språkligt aktiva 

barn(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Genom att läsa för barn hjälper vuxna dem 

att utveckla sitt språk. Den som läser behöver inte ha någon särskild litterär bildning. Studier 

visar att även föräldrar med låg eller ingen akademisk utbildning genom läsning av 

exempelvis godnattsagor kan ge sina barn hjälp på vägen till att erövra språkliga kunskaper 

(Hood, Conlon & Andrews, 2008). Kunskap förmedlas mellan människor som relaterar till 

varandra och de kan och förstår olika saker som gemensamt är avgörande för förståelse av 

helheten (Dysthe, 2003; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006 s.35, 72-74).  

 

Barnens intressen styrs av omgivningen och deras kunskaper formas och utvecklas i samspel 

med den. Barnen i förskolan är beroende av lärarnas förhållningssätt, kunskap, kompetenser 

och intressen. Det är främst de vuxna i barnens närhet som skapar förutsättningarna för 

barnen men förutsättningarna skapas även beroende av vilka andra barn som finns där. Att 

lärare i förskolan inser vikten av att de är kompetenta och har kunskap kring hur språk 

skapas och stimuleras leder till att barnen i förskolan får goda förutsättningar för 

språkutveckling (Hagtvet, 2004).  

 

Möta, stötta och skapa goda förutsättningar 

Pedagoger i förskolan har en viktig uppgift i att stötta barnen de möter i deras  

språkutveckling, både den verbala och den skriftliga utvecklingen. Leken är ett viktigt  

verktyg i denna stöttning. Om barnen har roligt lär de sig mer och lättare, i leken kan man 

lära utan att man märker det. Kunskaper barnen utvecklar i förskoleåldern bär de med sig 

inte bara till grundskolan utan genom livet. Barnen behöver ha ett visst intresse för ämnet 

för att de skall kunna lära sig om det och utveckla sina kunskaper i det. Lärare i förskolan 

bör följa och stötta barnen i deras intressen. Men de skall inte blint följa  

barnen. Det är också viktigt att lärare i förskolan besitter förmågan att locka, väcka, och  

stimulera nyfikenhet och utveckling i det ämne läraren känner att barnen har behov av att 

utveckla (Hagtvet & Pálsdóttir, 1998;  Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).  
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Vid måltiden får pedagoger och barn en naturlig arena för samtal och dialog. Vinsterna med 

måltiden som pedagogiskt verktyg är många. Det behövs engagemang och omsorg för att 

lärande skall få utrymme att träda fram. Barn och vuxna behöver mötas i varandras världar 

för att utbyte och utveckling av kunskap skall ske. Kommunikation vid matsituationen är en 

förutsättning för att samspel kring bordet skall ske. Här kan samtalet ske på både vuxnas och 

barns initiativ och premisser (Johansson & Pramling Samuelsson 2001 s.88-99). 

 

Pedagoger i förskolan bör vara medvetna om hur de uttrycker sig inte bara då de talar med 

barnen utan också vid de vuxensamtal de för med varandra och med andra vuxna som under 

dagarna kommer in i förskolan. Detta då barnen har möjlighet att iakttaga de vuxna under 

hela sin dag i förskolan. Dessa iakttagelser bär barnen sedan med sig till sina lekar. I leken 

utvecklar och gör de om det de iakttagit för att skapa sin egen uppfattning och mening av 

det. Genom att iaktta och härma vuxna i sin omgivning utvecklar barnen sina förmågor att 

fantisera, kommunicera och leka (Vygotskij 2003 s.15). 

 

Attityd speglas i verksamheten  

Pedagogernas attityder kring rollen de har i förskolan och bland barnen har betydelse för hur 

den pedagogiska verksamheten utformas. Att som pedagog ha insyn i barnens villkor är 

onekligen ett sätt att skaffa sig kunskaper om barns intressevärld för att på det sättet komma 

närmare att förstå vad som lockar och intresserar barnen i omgivningen. För pedagogen själv 

kan detta också innebära att få tillgång till värdefull kunskap kring hur barn uppfattar 

omvärlden. För att på det sättet kunna stärka den egna kunskapsbildningen. Det betyder 

mycket för barnens möjlighet till inflytande att pedagogen kan ta och har förmåga att ta ett 

barns perspektiv. Att däremot kunna ta ett barns perspektiv eller ett barnperspektiv fullt ut är 

svårt då det handlar om ett tolkande som kan vara missvisande. Möjligheterna att förstå en 

annan människa är begränsade. För att kunna förstå efter bästa förutsättning krävs det tid. 

Tid för att etablera en närhet som skapar förutsättningar för att ha ett bra samspel (Johansson 

& Pramling Samuelsson 2003 s.1-5; Johansson 2003 s.42-55). 

 

Att ha kännedom om begreppen barnperspektiv och barns perspektiv, ökar vuxnas inblick i 

barns uppfattningar. För pedagoger handlar det om att kunna förstå så mycket som möjligt 

om barns önskemål och uppfattningar. Ofta används begreppet barnperspektiv för att belysa 

att man arbetar med barnens bästa för ögonen, pedagogerna tolkar hur barn ser på 

omvärlden. När författarna beskriver barns perspektiv menar de att begreppet används då 

barnen får vara med och berätta om hur de ser på omvärlden. De berör att när begreppen 

används definierar användarna dem inte lika utan blandar ofta samman dem (Qvarsell 2003 

s.101-112; Halldén 2003 s.12-23).  
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Teoretisk utgångspunkt 
I detta stycke kommer vi redogöra för den teoretiker som inspirerat oss under 

genomförandet av denna studie, Lev Vygotskij. Vygotskij har tolkats av många författare 

och forskare. Vi har valt att presentera några tolkningar som finns här nedan. Vygotskijs 

tankar ligger som grund för hela denna studie och synsättet har präglat vårt sätt att se på 

språk och språkkunskaper.  

 

Sociokulturell påverkan 

Vygotskij talar framförallt om kulturens påverkan av den inlärning som sker. Han hade 

fokus på att barn upptäcker och utvecklas inom ramen för det han kallade dialogiskt 

samarbete mellan barnen och andra människor. Enligt honom är det viktigt att man 

stimulerar barnens proximala utvecklingszon. Detta görs genom att någon som kan mer än 

barnet, språkligt eller på annat sätt, finns aktivt närvarande och hjälper barnet att göra/förstå 

lite, lite mer än vad barnet själv trodde var möjligt (Evenshaug & Hallen 2001 s.135-139). 

Lev Vygotskijs utvecklingsteorier ligger som utgångspunkt för denna studie. Vi menar att 

hans tankar passar bra då vi anser att förskolan, kanske främst lärarnas arbetssätt i förskolan, 

är en av de kulturer som påverkar barnen i deras utveckling.  

 

Vygotskij är övertygad om att kunskap inte är biologiskt nedärvt utan någonting människan 

förvärvar genom samspel med andra människor (Hagtvet 2004). Genom att tolka kunskap ur 

Vygotskijs synsätt får man fokus på den samspelsförvärvade kunskapen. Detta betyder att 

människan själv måste vara aktiv i sin utveckling av kunskap. Vi menar att detta perspektiv 

på kunskapande ställer krav på lärarna i förskolan. För att få barnen intresserade och aktivt 

deltagande i den egna utvecklingen krävs det att miljön är inspirerande och att lärarna där 

har förmågan att fånga och locka barnen till fortsatt utveckling. Hagtvet (2004 s.29-33) 

menar att leken är ett bra verktyg för barnen då de skall närma sig ny kunskap. I leken finns 

inga rätt eller fel, där kan de bara vara. I leken bestämmer barnen själva vad som skall ske. 

Där har de möjlighet att tillsammans experimentera och bekanta sig med nya ord och 

situationer.  

 

En förutsättning för att vidga barnens vyer och öka deras kunskap kring ett ämne är att man 

presenterar det valda området för barnen på flera olika sätt. Genom att göra det ökar lärare i 

förskolan barnens förutsättningar att ta in och minnas det de lär sig under sin tid i förskolan. 

En pedagogik som bygger på att erbjuda barnen så många sinnesintryck som möjligt 

resulterar i att barnens värld blir större och större. Ju mer pedagoger i förskolan kan öppna 

barnens ögon för det omkring dem desto större blir deras förmåga att fantisera och därmed 

utveckla sina lekar och sitt språk (Vygotskij 2003 s.15-20).  

 



 

 
 

12 

Metod 
I detta stycke kommer vi att beskriva kvalitativ studie och fenomenografisk ansats. 

Avslutningsvis beskriver vi det verktyg vi använt för att samla in data till studien, intervju 

samt hur vårt genomförande och urval gått till.  

Kvalitativ studie  

Kvalitativ forskning är huvudsakligen inriktad på att undersöka och förstå helheten och 

sambandet i det som sker. Målet handlar mer om att förstå än om att kunna förklara. För att 

kunna förstå en människas beteende och handlingar måste man studera henne i sitt rätta 

sammanhang det vill säga i den miljö där beteendet och handlandet sker och kan studeras. 

Därför arbetar den kvalitativa forskaren oftast ute på fältet, där han/hon främst genomför 

intervjuer. Med utgångspunkt i detta är alltså den kvalitativa intervjun lämpad som metod då 

man ska undersöka samspel och relationer mellan människor, hur de handlar och vad de 

tänker kring sitt handlande. Man ser till både omgivningen och individens påverkan av 

situationer och sammanhang. Det kvalitativa perspektivet har fokus på hur enskilda 

människor tolkar och skapar sin världsbild (Løkken & Søbstad 1995 s.28-32, Backman 1998 

s.47-49). Det går även att se på kvalitativa och kvantitativa studier som att det inte är studien 

i sig som är av sådan art, utan att det enbart handlar om resultatet. Därmed skulle man kunna 

hävda att det inte finns kvalitativa eller kvantitativa studier, utan att det är just resultatet av 

studien som är av kvalitativ eller kvantitativ natur (Åsberg, 2001).  

 

Vi har använt oss av intervjuer som arbetsverktyg. På så vis har vi fått reda på hur några 

enskilda lärare i förskolan tänker kring språkutveckling och språkande. I intervjuerna har vi  

sökt gemensamma   nämnare  i  det  som tagits  upp  vid intervjutillfället. Dessa har vi sedan 

tolkat genom det kvalitativa perspektivet.  

Fenomenografisk ansats 

När man använder sig av fenomenografi i forskningssammanhang är det människors sätt att 

tolka och se på sin omvärld man undersöker. Det handlar om att undersöka ett givet 

fenomen och här söker man inte ett tidigare fastställt svar. Tanken är istället att undersöka 

hur människor ser på eller tänker kring ett visst fenomen och varför de ser på fenomenet på 

just det sättet. Intervju är ett bra verktyg att använda sig av om man vill undersöka något 

med en fenomenografisk ansats. Det handlar om att få reda på olika individers uppfattningar 

som sedan jämförs med varandra. Fenomenografin handlar om att undersöka hur andra 

tänker kring ett givet fenomen (Kihlström 2007b s.157-173). 

 

För oss var denna ansats bra tankar att bära med oss då vi undersökte hur lärare i förskolan 

arbetar med och tänker kring barns språkutveckling. Denna ansats passade även vårt sätt att 

se på det område vi valt att undersöka eftersom vi från start har ett givet fenomen att titta på, 

nämligen hur lärarna i förskolan uppfattar att de kan arbeta för att stimulera barnens 

språkutveckling. Vi har genom att använda intervju som verktyg införskaffat kunskap om 

hur flera lärare uppfattar vårt tidigare beskrivna område och har avslutningsvis i denna 

studie tolkat vårt resultat för att se om det som uppkommit under intervjuerna var 

samstämmigt. 

Intervju 

Genom intervjuer går det att finna svar på hur en person känner inför ett givet fenomen. I 

intervjusituationen finns möjlighet att förtydliga frågan samt ställa följdfrågor för att få så 

mycket information som möjligt från sin informant. Som intervjuare bör man vara klar över 



 

 
 

13 

sin egen förförståelse kring ämnet. På så vis får intervjuaren möjlighet att förhålla sig neutral 

då hon/han genomför intervjun. När intervjun genomförs är det viktigt att man sitter på en 

plats där den man intervjuar känner sig trygg samt att det är något avskilt så att andra 

personer inte stör. Frågornas utformning och framställan blir olika beroende av vilka svar 

informanterna ger. Vid genomgång av inspelad data är det inte bara orden som är viktiga för 

tolkningen av resultatet, även pauser och betoningar ger ledtrådar om de svar informanterna 

gett. Därför är det bra för intervjuaren om informanten redan på förhand gett sitt 

medgivande till att intervjun spelas in. (Lantz 1993, Trost 2004, Johansson och Svedner 

2006, Kihlström, 2007a). Intervjuaren kan aldrig vara helt säker på att det informanten 

redogör för är det som verkligen är sanningsenligt (Lantz 1993). Den svårigheten finns 

oavsett vilken insamlingsmetod som används vid inhämtande av data. I en intervjusituation 

kan informanten känna att intervjuarens närvaro kräver att de ger ett särskilt svar, nämligen 

det svar han/hon tror att intervjuaren förväntar sig. Detta kallar Lantz (1993) för 

intervjuaffekter. Hon beskriver att informanten och intervjuaren påverkar varandra och att 

den påverkan kan ha effekt på undersökningens objektivitet både under intervjuns 

genomförande och vid tolkning och framställan av resultatet. Denna påverkan kan även 

avgöra på vilket sätt frågor och svar formuleras i intervjusituationen.  

 

Precis som ovan nämnda författare skriver har vi känt att detta verktyg passat oss då vi 

genom intervjuer fått ut information från de lärare vi intervjuat. Genom att intervjua lärare i 

förskolan har vi fått kännedom om vilka attityder och förhållningssätt de anser vara viktiga 

för att skapa förutsättningar till språkande. Vidare känner vi att det passat oss då detta 

verktyg gett oss möjlighet att förtydliga våra frågor och ställa följdfrågor där vi känt att det 

behövts för att få ett djupare svar från våra informanter. Trost (2001) belyser att 

informanterna kan våga svara ärligare om de svarar på en enkät istället för att svaren ges i en 

direktintervju eftersom de i enkäten har möjlighet att vara helt anonyma. Vi anser emellertid 

inte att detta är ett problem i den här studien då vi i våra intervjuer inte ställt frågor av 

känslig natur. Våra frågor har haft en allmängilltig hållning inom arbetet i förskolan. 

 

Urval 

Totalt har vi intervjuat åtta lärarutbildade lärare i fyra förskolor i två kommuner, ingen av 

förskolorna har någon uttalad pedagogisk inriktning. De intervjuade lärarna arbetar alla på 

avdelningar där de 16-21 barnen är mellan 1-5år. Vi har kontaktat lärare som vi redan hade 

en relation till, genom kontakten fick vi även kontakt med andra lärare som kunde tänka sig 

delta i vår studie. Vid kontakten informerade vi lärarna om vad vår studie går ut på även den 

information som finns i missivbrevet (se bilaga 1) lämnades över telefon. På två av 

förskolorna arbetade två eller flera informanter tillsammans. Samtliga tillfrågade har 

medverkat, två av informanterna gav inte så djupa svar som vi hoppas och de intervjuerna 

kommer därför inte belysas i vårt resultat.  

 

Genomförande 

Vi har använt oss av intervju som forskningsverktyg. Frågor formulerades och gicks där 

efter igenom med vår handledare. Intervjuerna spelades in för att få så stor tillförlit som 

möjligt och inte missa vad som sades eller hur de lagts fram till den som skulle svara på 

dem. Intervjuerna genomfördes med en informant och en av oss, sedan transkriberade vi 

dem gemensamt för att lättare få en översikt av dem. Vi satt ostört när intervjuerna 

genomfördes, detta för att de intervjuade lärare och vi själva, inte skulle bli distraherade av 

eventuella störningsmoment. Vi har haft på förhand bestämda frågor (se bilaga 2) med oss 

för att intervjuerna skulle beröra samma områden. Följdfrågorna har dock blivit olika vid 
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varje intervjutillfälle beroende på vilken riktning samtalet tagit. Samtliga intervjuer 

genomfördes på förmiddagen, och varade mellan 20-45minuter.  

 

Analys  
I detta avsnitt kommer vi belysa hur insamlad rådata bearbetats för att nå det resultat som 

presenteras längre fram i denna studie.  

 

Bearbetning 

Det första som gjordes var att transkribera de inspelade intervjuerna. Båda satt med och 

lyssnade vid transkriberingen för att den utskrivna datan skulle vara så korrekt som möjligt. 

För att finna genensamma nämnare i genomförda intervjuer har vi läst vår transkriberade 

rådata. Båda läste sedan den transkriberade texten och efter läsning av material har vi 

diskuterat, tolkat och jämfört det som framkom. Vi har lyssnat efter vad som genomsyrat 

intervju efter intervju, för att kunna uppfatta vad de medverkande valt att prata mycket om 

och mindre om. Sedan har vi sammanställt sammanfattningen av vardera intervju så som vi 

uppfattat dessa och då kunnat urskilja likheter och olikheter. De gemensamma nämnarna har 

vi hittat genom att söka efter liknande ord som de medverkande tar upp och/eller 

gemensamma teman de väljer att lyfta fram. De spaltades sedan upp för att finna nyckelord 

att bygga resultatet på. Där på har vi tittat efter avvikelser i intervjusvaren för att eventuellt 

finna avvikande resonemang och funderingar som presenterats av de medverkande lärarna i 

intervjuerna. Detta för att även avvikelser kan vara av betydelse för resultatet.  
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Forskningsetik  
Vi har i vår studie utgått från de etiska regler kring hur man skall bedriva forskning som 

finns omnämnda i Utbildningsdepartementet (1999) och även i Vetenskapsrådet (1991). 

Nedan följer vår tolkning av hur dessa berört oss under genomförandet av denna studie.  

Informationskravet 

Informationskravet betyder att vi som forskare är skyldiga att informera den medverkande 

om vårt syfte med undersökningen. Om minderåriga ska delta i vår undersökning ska vi 

även informera deras vårdnadshavare och få deras skriftliga samtycke till barnets 

medverkan. För oss har information till vårdnadshavare inte att varit aktuellt då vi enbart 

haft som syfte att undersöka vilka attityder lärarna i förskolan har, hur de tänker kring arbete 

med språkstimulering och hur de tänker kring barns språkutveckling.  

Samtyckeskravet 

För oss som forskare betyder samtyckeskravet att den som medverkar i studien ska göra 

detta frivilligt. Den person som deltagit i vår studie har därmed rätt att när som helst avbryta 

sitt deltagande utan någon form av påföljd från vår sida. Genom att informera våra 

respondenter om detta hoppas vi att de känt sig trygga då vi ställt våra intervjufrågor. De 

skall alltså hela tiden ha varit medvetna om att de haft rätt att inte svara på någon fråga om 

de känt att de under intervjuns gång inte vill det. 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter om de medverkande i vår studie ska 

behandlas konfidentiellt, att eventuella namn som presenteras i vår undersökning skall vara 

fingerade. Vi har även förvarat material som innehåller personuppgifter så 

att ingen obehörig kunnat ta del av det. 

 

Nyttjandekravet 
I forskningssammanhang betyder nyttjandekravet att de uppgifter vi samlar in under vår 

undersökning endast får användas i forskningssyfte. Den data vi samlat in är enbart till för 

att användas till vårt examensarbete vilket vi naturligtvis har upplyst de som medverkat om.  
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Tillförlitlighet och giltighet 
I detta stycke kommer vi beskriva hur vi gjort för att tillförlitligheten till vår undersökning 

skall vara som god som möjligt. 

 

Validitet  

Vi har valt att använda oss av intervju i vår undersökning, och är medvetna om att antalet 

lärare vi haft möjlighet att få svar ifrån blivit färre än om vi valt att använda oss av 

exempelvis enkät som verktyg för att inhämta vår slutgiltiga data. Resultatet av denna studie 

måste därför ses som en indikation av vilka attityder och förhållningssätt lärare i förskolan 

kan ha kring att skapa förutsättningar för språkande, inte som en reflektion av hur 

verkligheten ser ut. För att resultatet ändå skall ha en giltighet har vi sett till att det resultat 

vi presenterar svarar mot det syfte vi haft då vi genomfört vår undersökning. 

 

Att vara insatt i materialet 

Att man som forskare är väl insatt och införstådd i sitt område och att man har ett moraliskt 

ansvar för forskningens kvalitet, omnämns i Utbildningsdepartementet (1999). Eftersom vi 

är studenter och inte forskare när vi genomfört vår studie har vi förmodligen inte haft 

möjlighet att fullfölja dessa plikter i alla lägen. Men vi har självklart tagit vårt ansvar på så 

vis att vi i möjligaste mån förberett oss, läst på om vårt valda område och på förhand skapat 

en så klar bild som möjligt över våra förförståelser. 

 

Reliabilitet hos intervjuerna 

Under insamlandet av data har de intervjuer vi genomfört huvudsakligen spelats in på band. 

På så sätt har vi kunnat upptäcka om vi till exempel ställt ledande frågor och hur vårt 

röstläge varit under intervjun. När det gäller våra intervjuer har ett sätt att granska dem varit 

att vi gemensamt transkriberat dem för att på så vis finna eventuella värderingar gjorda av 

oss i sättet på vilket vi formulerat våra frågor då de ställts till informanten. Detta för att 

studien skall få en ökad tillförlitlighet då det ibland kan vara lättare att höra vad den andre 

gjort än om man enbart lyssnat till de intervjuer man själv genomfört. Det var också viktigt 

för oss att våra informanter inte misstolkat de frågor vi ställt. För att undvika att vi tror att de 

svarat på något som de själva känner att de inte har svarat på har vi därför efter intervjun 

fortsatt samtala kring det vi intervjuat om.  
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RESULTAT 
I detta avsnitt kommer resultatet av intervjuerna presenteras. Här kommer några av de 

huvudsakliga tankar lärarna beskrev under intervjutillfällena att synliggöras. Detta sker i 

löpande text och resultatet kommer att stärkas genom citat ur intervjuerna. Namnen på de 

som sagt det som står i citaten är fingerade, för att ingen skall kunna känna igen vem som 

sagt vad.  

 

Barngruppen 

Alla lärare som medverkat i denna studie berörde på något vis att både gruppens och det 

enskilda barnens behov skall respekteras då man utformar verksamheten i förskolan. Genom 

att observera barnen menar de att man kan få reda på vilket behov som finns och efter de 

behov som finns i gruppen och hos de individer den består av skapar man sin pedagogiska 

verksamhet i förskolan. Hur verksamheten utformas styrs av hur barngruppen ser ut för 

tillfället.  

 
 ”[…]sen naturligtvis får man ju ha med sig vad är det för barn i gruppen som jag har?  

 Vilka behov finns?” /Berit 

 

 ” För att stimulera barns språkutveckling på bästa sätt är först och främst att observera  

 barnens utveckling i en viss tid och sen vet man vilken behov det är i stimulansen och sen  

 planera individens behov och hela gruppens behov.” /Mona 

 

Ett sätt att se alla barnen kan enligt de medverkande lärarna vara att dela in gruppen i mindre 

grupper under vissa tider på dagen. Gruppindelningen styrs delvis av barnens ålder men inte 

bara, i indelningen av mindre grupper ser lärarna också till barnens kognitiva utveckling. 

Det leder till att barnen i den stora gruppen genom den lilla gruppen kan finna sin plats i 

verksamheten och utvecklas efter sina egna förutsättningar.  

”För våra stora barn vi har storklubben en gång i veckan. Där träffar de andra barn från huset som 

är i deras ålder” /Anna 

”Att man delar in grupper och i så fall hur, man kan ju inte bara dela efter barnens ålder. När de är 

mindre grupper kan man lättare se blyga barn och … ja du vet. Så det tror jag nog e rätt viktiga 

grejer.” /Berit 

Tvärgrupper mellan avdelningarna är en väg för lärarna att använda för att stärka barnens 

sociala gemenskap på förskolan. I tvärgrupperna träffar barnen andra barn i samma ålder 

som de själva och kan med lärarnas hjälp utbyta tankar och erfarenheter. Där kan de också 

gemensamt göra nya kunskapserövringar. En ytterligare vinst med tvärgrupperna är att 

arbetslagen på förskolans olika avdelningar får utrymme för samarbete och diskussion med 

varandra. 

 

Lärarnas attityder 
Det är enligt alla medverkande lärarna viktigt att man som lärare har förmågan att fånga barnen där 

de är och väcka deras nyfikenhet. Som vuxen i förskolan skall man vara en förebild. De säger att 

man som lärare i förskolan har en viktig roll då det gäller att hjälpa barnen framåt i deras utveckling. 

En av de grundregler som nämns under intervjuerna är att det är viktigt att man själv är positiv i det 

man tar sig för tillsammans med barnen.  

 
”[…] att man bjussar på sig själv och tycker att det är roligt själv. Då tycker barnen att det är rolig 

också.” /Berit 
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Tre av våra medverkande lärare berör att det är pedagogerna i förskolan som ger barnen 

förutsättningarna under dagen. Både barnens och pedagogernas intressen styr vad som 

händer i förskolan.  

”All verksamhet bygger på att se till barnens språkutveckling.” Viola  

”Har man intresse så hittar man alltid en väg, allt går att knyta till läroplanen” /Anna 

Lärarna i vår studie säger att det personliga intresset styr vad man väljer att lyfta och ha 

fokus på, samtidigt som några av dem tar upp att läroplanen också styr vad som läggs in i 

arbetet. En av lärarna menar också att allt man gör i förskolan är beroende av språk och 

språkkunskaper. Informanterna tar upp att man som pedagog i förskolan måste fånga 

barnens intressen och bygga vidare på dem. De säger att något man har intresse för är 

intressantare, roligare och mer spännande att utveckla sina kunskaper om just det. Därför 

måste pedagoger i förskolan äga förmågan att lyfta barnens blick från horisonten och 

därmed vidga deras referensramar.  

”Särskilt hur jag agerar och hur positiv jag är spelar roll. Om några barn helt plötsligt inte vill … 

Jaaa … då får jag tänka på hur jag gör nu helt enkelt?” /Berit 

”Ja, det är ju A och O, ett bra fungerande arbetslag. Och om man tänker så att ja, de fungerande 

relationerna kan ju också va en grund för hur man pratar.” /Anna 

Fyra av lärarna i vår studie tar upp att pedagoger i förskolan behöver vara flexibla och kunna 

tänka om i ögonblicket. De måste kunna samarbeta och fungera tillsammans med såväl 

barnen i gruppen som med varandra och kollegorna på de andra avdelningarna i huset. 

Samarbete är viktigt för att bedriva en bra utvecklande pedagogisk verksamhet där vuxna 

och barn gemensamt kan lära och växa säger de.  

 

Tankar kring kompetensen 

Samtliga medverkande lärarna anser sig ha god kompetens för att möta barnens behov av 

språk och språkstimulerande arbetssätt. Dock är de överens om att man aldrig blir färdiglärd 

och att behovet av nya idéer och tankar ständigt finns i förskolan. När man skall se till varje 

individ i förskolan kan det behövas spetskompetens kring något. Vissa sorters 

spetskompetens kan man låna in till förskolan genom kontakt med resursteam eller annan 

utomstående resurs.  

”Jo, ganska bra kompetens har man ju men färdig kan man ju inte bli. […] Det är ju klart, t.ex. om 

vi skulle ha ett barn med behov så kan man ju få kompetensutveckling allihop. Klart att man 

försöker lösa det men det är ju inte säkert att det går. Det går ju inte alltid.” /Berit 

”Jag har förskollärarutbildning och erfarenhet av alla år man jobbat. Sen har man under åren gått på 

föreläsning och lite kompetensutveckling.” /Stina 

”Jag själv anser att jag har tillräkligt med kompetens för att jag har jobbat med talpedagog och 

logoped många gånger” /Mona 

”Jag kan ha möjlighet att gå på föreläsningen om den e gratis, om den e billig, men vissa 

föreläsningar kostar och då får vi inte gå även om vi skulle vilja.” /Anna 

En av lärarna talar om att det kan vara så att någon på avdelningen kan ges utbildning för att 

det på just den avdelningen krävs något särskilt. Alla lärare som medverkat i studien tror sig 

ha stöd hos sin chef om de skulle vilja gå på någon form av kompetensutveckling samtidigt 
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betonar de att ekonomin styr. Man kan få gå en kurs eller på en föreläsning om den inte 

belastar ekonomin annars är det svårare att få den typen av kompetensutveckling.  

Oftast är det så att en i arbetslaget får gå kursen sedan skall den läraren vidarebefordra den 

nya kunskapen till kollegorna i arbetslaget. Då känner de flesta att kompetensen kanske inte 

blir som man hoppats.  

”Om en kollega går en kurs så får ju jag bara hennes tolkning av informationen och den skall jag 

sen göra om till min egen tolkning. Det är ju inte svårt att tänka sig att bitar försvinner på vägen.” 

/Berit  

”Det behövs alltid mer, nya tips när det gäller språkutvecklingen och varje barn är en egen individ. 

Det är en kostnadsgrej också, om man går en kompetensutveckling så måste du också kunna för 

kunskapen till sina medarbetare i huset också” /Mona 

Att man måste kunna dela med sig av sina kunskaper till både barnen och kollegorna har 

löpt som en röd tråd genom intervjuerna. Den fördelningen av kunskap och kunskaps 

inhämtande har både bra och mindre bra sidor. Om en på avdelningen går kursen blir inte 

barngruppen lidande genom vikarier och haltande verksamhet. Samtidigt betyder det att de 

som inte själva går kursen måste förlita sig på kollegans tolkning av det som förmedlas av 

kursledarna.  

 

Språkglädje  

Alla medverkande lärare tar upp att det skall vara en glädjestund att språka, att lärare och 

barn på förskolan skall umgås i språket. När verksamheten bygger på barnens intressen blir 

nästan vad som helst roligt att arbeta med under dagen.  

”Prata, läsa, sjunga, det ska vara trevligt för då har man bäst möjligheter att uppleva glädjen med att 

uttrycka sig och som vuxen ska man vara tillgänglig och aktiv… aktiv i samtal det ska komma från 

båda två.”Mona 

”Exempelvis i leksakssamlingen, där får barnen berätta i samlingen om sin leksak. Här får de också 

möjlighet att ha roligt och prata inför gruppen.” /Stina 

Om man tillsammans med barnen har roligt under dagarna säger lärarna att de lättare kan 

föra in det de själva tycker känns angeläget att arbeta med för stunden. Språklekar, ramsor 

och sånger blir roligare och intressantare för barnen när de handlar om något barnen är 

nyfikna på. 

 

Fyra av de medverkande lärarna betonar vikten av att de använder ett korrekt språk. Det är 

viktigt för dem att de är tydliga då de talar med barnen och att de använder korrekta 

benämningar och ord i samtalen.  

”I vardagen, hur man pratar vid matbord i samling, och sen att vi använder oss av ”riksspråk” 

tänker på att vara tydliga.” /Stina 

”Jag försöker prata ganska så korrekt använda rätt ord för tillfället, läsa mycket för barnen, prata 

mycket med dem.” /Viola 

”Pedagogen är väldigt viktig som förebild för barnen, de ser på vilket sätt jag använder språket.” 

/Mona 
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Under intervjuerna beskrivs också vikten av att använda svåra ord och förklara dem istället 

för att utesluta orden ur samtalet. Som pedagog i förskolan är man en förebild för barnen 

man möter. Det läraren gör är en bild för barnen av hur de själva kan göra då de blir vuxna.  

Språket finns överallt i förskolan. Hela dagen språkar barn och vuxna mer eller mindre 

intensivt och planerat. Som vuxen menar lärarna att det är viktigt att få barnens tillit, utan 

den menar de att det blir omöjligt att få till stånd en god dialog.  

”Har du ingen nära relation så blir det stopp, du får inte delaktighet. […] Har du ett barn där 

relationen bygger på ja, nej, då blir det ingen språkrelation.” /Mona 

” […] bild och form när man använder sagor, har gymnastik och går ut en promenad då kan man 

förklara för barn vad de ser eller gör, så att de får ord för det. All verksamhet bygger på att se till 

barnens språkutveckling.” /Mona 

”Allting är ju egentligen språk. Matbordet, samlingen, vi sjunger och också när vi klär på och av 

oss i hallen. Det är egentligen språk i allting.” /Berit 

”Vid matbordet när man sitter så man får mer möjligheter och man hinner prata med barnen och 

fråga om saker och de kan prata med mig och fråga. Där hinner vi räkna lite också, det brukar vi 

prata om på matteklubben.” /Anna 

Vuxna och barn kan under dagarna i förskolan umgås i språket. Detta kan göras nästan var 

som helst och i otaliga konstellationer exempelvis kan man under lunchen föra samtal kring 

maten man äter, där kan även matematiken komma in i språket på ett naturligt sätt.  

 

Lek med språket 

Genom att stimulera flera av barnens sinnen kan pedagoger i förskolan ge barnen större 

utrymme för att ta till sig språket. Detta görs bland annat genom högläsning för barnen då 

det är dags för nedvarvning och vila efter lunchen. Även sånger, ramsor och rim används 

dagligen i förskolan. Genom sången kan barnen många gånger lättare artikulera orden och 

på så vis tränas i att använda orden.  

”Många som talar dåligt sjunger tydligt […] många barn har lättare att uttrycka sig i sång än tal.” 

/Doris 

”För att ge barnen tillgång till språk är det är viktigt att vara lite kreativ själv. Att man arbetar på 

lite olika sätt, med olika material … allt passar inte alla då är det bra med lite av varje.” /Berit 

”Vi pratar, läser, sjunger, det ska vara trevligt för då har man bäst möjligheter att uppleva glädjen 

med att uttrycka sig. Läser gör vi varje dag på vilan.” /Mona 

Lärarna tar också upp att många sånger har rörelser till och då ges barnen ytterligare 

förtydligande till vad orden man sjunger har för innebörd och hur de används. En informant 

tar upp vikten av att röra sig och få en god kroppsuppfattning för att stimulera barnens 

inlärning och det är också ett sätt att visa dem hur man kan använda ord säger hon.  

”Man försöker ju stimulera barnen i verksamheten, gymnastik t.ex. det ska vara en glädjestund, 

alltihop för när det bygger på det barnen tycker om då är det jätteroligt att leka massa språklekar, 

härmalekar … och då lär sig barnen massor, både språk och kropp.” /Mona 

När barnen härmar vuxnas eller varandras rörelser övas barnen i att ta in och förstå 

instruktioner. Färg och form kan också vara en väg för att möta språket. Att ha roligt 

tillsammans och på liknande villkor är viktigt för att man skall känna glädje samtidigt som 

ny information och kunskap tas in och processas.  
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Tre av lärarna vi intervjuat pratar om att de behöver locka barnen, de behöver se barnen där 

de är och hjälpa dem vidare. Lyckas pedagogen få med sig ett barn så följer fler barn 

automatiskt med och blir nyfikna på det pedagogen presenterar.  

”Barnen hos oss är mer med på aktiviteterna när de är i en grupp, de blir nyfikna när de ser andra 

barn göra något och då vill de också göra det.” /Anna 

”Men det är ju när man ska göra övningar som barnen också kan locka varandra, jag tar fram något 

och då kommer Lisa och undrar vad jag gör och sen så kommer fler barn fram och vill vara med.” 

/Berit 

En av de intervjuade lärarna tar upp att barnen lär sig språk i lekarna de leker med varandra 

på förskolan hon pratar om den fria leken och att det finns andra utrymmen för barnen där. 

Fyra av de medverkande tar upp de vuxenledda lekarna som verktyg för att utveckla barnens 

språk.  

”Det är klart vi påverkar barnen med aktiviteter och lekar vi väljer att göra med dem. Men det är ju 

klart att vi har påverkan när de leker och så här hos oss … de lär sig saker när de leker med 

varandra hos oss i förskolan. Deras egna lekar är friare, då gör de lite mer som de vill.” /Berit 

I den fria leken är det kravlöst. Där kan barnen vara friare och på så vis få de utrymme för 

att pröva det de själva vill. Att vara i förskolan och ha roligt och leka är utvecklande för 

barnen.  

 

Förskolan och hemmet  

Att förskolan har andra förutsättningar än hemmet är de medverkande lärarna överens om. 

De är noga med att betona att de förutsättningarna förskolan har, inte nödvändigtvis är bättre 

än de som finns i barnens hemmiljöer.  

”Vi har aktiviteter, styrda aktiviteter och barnen ska vara med. Men hemma kanske de bara säger; 

nej jag vill inte. Det är inte samma sak när barnen är här, barnen lyssnar nog mer på oss … eller gör 

mer som vi säger i alla fall.” /Anna 

”I synnerhet för de tvåspråkiga barnen har jag andra förutsättningar än hemmet. De behöver lära sig 

svenska, det är viktigt tycker jag och där kan förskolan spela stor roll, här träffar de ju också fler 

barn. Vi är ju många fler här som pratar svenska” /Viola 

I förskolan finns det fler barn vilket leder till att det finns fler personer att tala med. Utbudet 

på medspråkare är större i förskolan än i hemmen. De lockar också varandra att tala och på 

förskolan kan behovet av att göra sig förstådd genom tal vara större än hemma. I hemmen 

förstår de lättare barn som förmedlar sina önskemål på andra (tysta) sätt än vad pedagoger i 

förskolan har möjlighet att göra. Många barn spenderar fler vakna timmar i förskolan än i 

sitt hem, de är också på förskolan under de timmar på dagen då de är som piggast. Att de är 

pigga och alerta hjälper ju till när barnen skall ta till sig och erövra nya kunskaper.  

”På förskolan träffar vi barnen längre tid många gånger och i många fler situationer än föräldrarna 

gör, som exempelvis i samlingen. Många barn är här nästan hela sin vakna tid och barnen är 

piggare här än hemma med föräldrarna.” /Doris 

”Tillexempel i samlingen kan ett barn sitta i mitten och hitta på rörelser eller sånger och sen följer 

vi andra det barnet. Det är bra för dem att öva på att prata inför många.” /Berit 

Barnen har under dagen i förskolan möjlighet att tala inför grupp, vikten av att kunna det 

betonas av flertalet medverkande. Kraven på att barnen kan tala för sig och uttrycka sina 
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önskemål verbalt har ökat i takt med att barngrupperna blivit större och personaltätheten 

lägre, det nämner tre av våra medverkanden som ett problem. I förskolan planerar och 

genomför man också aktiviteter med särskilt fokus på språk som hemmen kanske inte gör 

säger två av de lärare vi intervjuat samtidigt som de säger att det inte behöver vara så.  

”Fast det är klart att man kan om man vill som förälder. Men det är nog en annan miljö för barnet 

här, de är mer med på att göra sakerna när de är i en grupp å ser de andra barnen göra det.” /Anna 

Ibland kan förskolan ha fördel av att det finns många barn då barnen vet att de i förskolan 

måste ta för sig mer och vara mer aktiva och uppmärksamma på vad som händer. Om ett 

barn inte vill vara med på någon aktivitet så kanske kompisarna vill det och då brukar även 

de barn som först inte visade något intresse komma fram och vilja ta del av det som görs. 

Fyra av de medverkande lärarna lyfter att det är föräldrar som lägger grunden till barnens 

språk. I hemmet finns tid för samtal med det enskilda barnet vilket kan vara svårt att finna i 

förskolan.  

”Grunden kan jag nog tycka ligger i hemmet egentligen och föräldrarna.” /Berit 

”Hemma är det kanske bara mamma, pappa och barnet, då är det ju lättare att prata i lugn och ro än 

vad det är här.” /Anna 

Två av lärarna vi intervjuat tar också upp att både barnen och föräldrarna kan vara ganska 

trötta då de kommer hem efter en dag på arbetet och i förskolan. Då kanske de inte tar 

tillfället iakt och verkligen talar och lyssnar på varandra.  

”Hemma sätter man på TV och så där när man kommer hem, för då är man ju trött.” /Doris 

Många föräldrar försöker hämta sina barn så fort som möjligt men hemma finns det mycket 

annat, förutom samtal, som behöver prioriteras, man behöver äta middag, städa, tvätta och 

en massa andra saker som man i förskolan får mer serverat eftersom det i förskolan finns 

särskilda vuxna anställda för att göra de sakerna. 

 

Tid för språkande 

Att arbeta med språk känner lärarna uppmuntras uppifrån, av rektor och kommunen. De är 

eniga om att kompetens är viktigt för att stimulera barnens språk. Men de känner också att 

tiden som finns i barngruppen kan vara pressad. Det är många barn och få vuxna.  

”Det är många i barngruppen och tiden styr mycket, har man mindre barngrupper så är det klart att man 

jobbar mer effektivt.” /Anna 

”Det är hela tiden något nytt vi tar vid. Vi hinner bara nudda vid allt vi ska göra.” /Stina 

”Det åligger ju oss att arbeta med språket lite mer just nu och det är ju kul. Samtidigt har vi ju väldigt 

många barn hos oss och ibland är det bra, men man kan ju känna att det blir lite hattigt. Det är svårt att 

ge allt till bara ett barn.” /Berit 

”Ofta dras arbetet med språket igång sen kommer det något annat vi ska jobba med och lägger då det åt 

sidan. För å ta upp det sen men det blir aldrig så.” /Doris 

I förskolan kan det vara svårt att finna tid för enskilda, privata, samtal mellan barn och pedagoger. 

Det är inte alltid möjligt för pedagogerna att släppa det de gör för att helt rikta sin uppmärksamhet 

mot ett barn som pockar på den. Det är också få tillfällen i förskolan då pedagoger och barn som 

talar med varandra inte avbryts av andra barn, pedagoger eller utomstående som kommer in och vill 

något.  
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Resultatdiskussion  
I följande stycken skall vi knyta vårt resultat till bakgrundlitteratur, egna erfarenheter och 

dra slutsatser kring det som framkommit i resultatet. 

 

Behov i gruppen 

Barnen skall bli sedda som de individer de är. Pedagoger i förskolan skall se dem och hjälpa 

dem framåt i utvecklingen utifrån deras unika förutsättningar (Utbildningsdepartementet 

2001). De medverkande lärarna i denna studie berörde alla att både gruppens och det 

enskilda barnens behov skall respekteras då man utformar verksamheten i förskolan. De tog 

också upp att det kan vara svårt att se till det enskilda barnets behov då det är många barn 

och få vuxna i dagens förskolor. Vi har under utbildningens gång drillats hårt i att arbeta mot 

Lpfö -98. Våra erfarenheter av arbete i förskolor är samstämmiga med det resultatet säger, 

nämligen det är viktigt att se individens behov samtidigt som det kan vara svårt att göra det 

då kraven på förskoleverksamheten ökar i takt med att barngruppernas storlek ökar och 

personaltätheten minskar. 

 

Pedagoger i förskolan måste kunna ta barns perspektiv för att kunna få en föraning om hur 

de upplever dagarna i förskolan och vilka förutsättningar just det barnet behöver (Johansson 

& Pramling Samuelsson 2003) Vi tolkar detta som att pedagogerna måste kunna förstå 

barnens perspektiv för att kunna skapa förutsättningar för barnen att växa. Lärarna i vår 

studie tog upp olika exempel på hur de delar in barnen i mindre grupper för att på så vis 

kunna möta dem mer efter deras individuella behov. De poängterade att gruppindelningen 

inte bara skedde efter barnens ålder utan att lärarna försökt att ta hänsyn även till barnens 

kognitiva och språkliga utveckling. Synsättet på grupp och individ tycker vi genomsyras av 

ett inkännande av vilka behov de enskilda barnen har. Vi anser att det är positivt att lärare i 

förskolan inte stirrar sig blinda på barnens ålder utan att de även tar hänsyn till barnens 

utvecklingsnivåer. Genom att göra det vill vi hävda att arbetet med att stimulera barnens 

proximala utvecklingszoner underlättas. 

 

Intresset styr  

Lärarna i vår studie är överens om att alla lär lättare om man har ett intresse för det man 

skall lära sig. De menar att detta gäller både barn och pedagoger i förskolan. Föra att de i sin 

roll som lärare skall kunna få med sig barnen måste de kunna väcka och fånga deras intresse. 

På samma sätt menar de att det är lättare för dem att hitta vägar för att arbeta med givna 

områden om det är så att de har ett personligt intresse för området i fråga. De tar även upp 

att intresset från ett barn kan smitta av sig på andra barn och även på pedagoger. Den enes 

nyfikenhet föder nästas. Qvarsell (2003) menar att det är viktigt att pedagoger i förskolan 

kan ta barns perspektiv för att de skall få insyn i barnen värld för att kunna förstå deras 

behov och hitta deras intressen. Vi kände att de var en positiv attityd lärarna förmedlade när 

de talade om intresse väckan hos barnen. Det lärarna beskrivit ligger i linje med det Qvarsell 

tar upp. Vi menar att den attityd lärarna förmedlar i dessa uttalanden tyder på att de vill 

finna barnens intressen för att utifrån dem kunna arbeta vidare och stimulera barnen i deras 

utveckling. Våra erfarenheter är att just att eget intresse gör att det blir både roligare och 

lättare att lära sig, oavsett om det handlar om att ta ytterligare språkkunskaper eller om något 

annat.  

 

Det är viktigt att lärare inte blint följer barnen i deras intressen. Lärare i förskolan måste 

kunna väcka barnens intressen och på så vis få dem positivt inställda till det område läraren 

känner att barnen behöver träna på (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006). Ingen av 
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lärarna tar upp att det skulle vara svårt att väcka barnens intressen och nyfikenhet. De verkar 

vara överens om att det åligger dem att göra det. De tar alla upp vikten av att det man gör är 

roligt, både för dem själva och för barnen i gruppen. Lärarna fokuserar på möjligheter de har 

under intervjusamtalen. Det skulle enligt oss kunna hänga samman med att förskolan har 

strävansmål som gör att man kan fokusera på vad man kan och vill göra istället för att se 

krav och måsten i läroplanen så ser lärarna möjligheter. Vi menar att det är viktigt att man 

som lärare i förskolan ser de möjligheter man har då det synsättet enligt oss gynnar både 

barnen och de vuxna som deltar i förskolans verksamhet.  

 

Tilltro till kompetensen 

Det framkom under intervjuerna att flertalet medverkande anser sig ha god kompetens för att 

bemöta de behov barnen i förskolan har av språk och språkstimulans. De känner att de är 

förberedda för eventuella svårigheter de kan möta. Dock är de överens om att man aldrig blir 

färdiglärd och att behovet av nya idéer och tankar ständigt finns närvarande i förskolan. Vi 

känner att lärarna har en god tilltro till sitt arbete och till förmågan att utföra det. Även om 

de nämner att det är lätt att hamna i slentrian, att man utför sitt arbete som man alltid gjort 

det, och att arbetet går på rutin, så tycker vi oss se en stark tro på den egna kompetensen hos 

de flesta lärare som medverkat i vår studie. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) 

belyser att barnen är beroende av att lärare stöttar och hjälper dem vidare i utvecklingen. För 

att göra det behöver lärarna, enligt författarna, ha god kompetens inte bara kring ämnet utan 

även kring hur man skall använda den kompetens man besitter på bästa sätt. Tolkningen vi 

gör av dessa slutsatser är att lärarna i vår studie själva i de flesta fall känner att de har god 

kompetens både i de många områden som de arbetar med för att stimulera barnens 

språkutveckling och kring hur de skall förmedla de kunskaper de har till barnen.  

 

Bjar och Liberg (2003) beskriver att lärare i förskolan behöver kännedom om många 

språkliga verktyg för att tillgodose barnens behov av språklig stimulans. Med bakgrund av 

det menar vi att det inte bara är viktigt att besitta kunskaper. Minst lika viktigt är det att 

kunna använda dem på rätt sätt, och vid rätt tillfälle för att kunna ge barnen så mycket som 

möjligt. Av vad vi kunnat utläsa känner sig de tillfrågade lärarna, som tidigare presenterats, 

säkra på sin kunskap och att de kan möta olika barn på olika sätt. De säger sig också ha stöd 

för kompetensutveckling från sina chefer. 

 

Forskarna är eniga i att det är viktigt att lärarna i förskolan besitter en bred och innehållsrik 

kompetens för att på bästa sätt kunna hjälpa barnen framåt i utvecklingen. Strömqvist (2003) 

beskriver att olika omgivningar ger barn olika möjligheter. Vi menar att lärarna är en viktig 

omgivningsfaktor för barnen kanske då främst genom de kompetenser lärare i förskolan 

besitter. Lärarna i vår studie nämner också vikten av god kompetens. De talar om att 

ekonomin styr vilka möjligheter det finns för att utveckla kompetenserna i arbetslaget. Ofta 

är det så att bara en av 3-5 kollegor får gå en kurs. Tanken är sedan att den läraren skall 

informera sina kollegor för att även de skall få del av nya metoder eller strategier. Vi känner 

att både det som forskarna och det som lärarna trycker på stämmer väl överens med våra 

erfarenheter. Dock tycker vi att det är synd att inte hela arbetslag kan få gå kurser. Vi menar 

att det är viktigt att arbetslaget får tillfälle att ta del av kurser gemensamt, då blir 

tolkningarna av kursen fler och det i sin tur kan leda till större djup i diskussioner kring 

kursinnehållet.  
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Plattformar för samtal  

Bjar och Liberg (2003) menar att det finns många sätt för barnen att lära sig och uppleva 

språk på och att de olika sätten inte bara bygger på varandra utan de länkar också i varandra. 

Kommunikation rymmer så mycket mer än bara det verbala språket. Genom olika estetiska 

uttrycksformer får barnen fler möjligheter att uttrycka sig på, något som våra intervjuade 

lärare håller med om. Vår undersökning visar att man i förskolan är medveten om att barn 

lär sig hela dagen, på olika sätt. Självklara inslag som högläsning, rim, ramsor, språklekar 

och sånger nämns av samtliga deltagande. Vår egen erfarenhet från förskolan innan 

utbildningen vittnar om precis samma sak. Även om vi valt att fokusera på det talade språket 

är vi naturligtvis väl införstådda med att det språkas en hel del på förskolan utöver det 

traditionella samtalet. Vi håller med såväl forskare som intervjuade om att det är av största 

vikt att barnen ges olika alternativ till språket och att vuxna såväl som barn har roligt i 

språket.  

 

De intervjuade lärarna påtalar två faktorer, förutom kompetens, som ligger till grund för 

barnens språkutveckling. Att man skapar glädje vid inlärningen, genom exempelvis 

användandet av estetiska verktyg, och att skapa tillit nämns som avgörande faktorer. Dysthe 

(2003) är en av de forskare som trycker på samspelets vikt. I samspel behövs det tillit och 

förtroende först därefter kan en utvecklande dialog delas av två eller fler parter. Även vi 

inser vikten av att umgås i språket, genom det goda samspelet uppnås delaktighet. Vi delar 

de intervjuade lärarnas åsikter om att en kommunikation måste bestå av mer än ja och nej. 

Den måste ha ett betydligt större djup än så för att vara av betydelse. Johansson och 

Pramling Samuelsson (2001) belyser engagemanget och den tillit som behöver finnas från 

dels barnens men framförallt från lärarnas sida. Författarna menar att lärarna finner en 

naturlig arena för att mötas i varandras världar på lika villkor under måltiden i förskolan. De 

intervjuade nämner också måltiderna som ett bra tillfälle för att föra dialoger tillsammans 

med barnen. Vår erfarenhet är också att just måltiderna är ypperliga tillfällen för oss vuxna 

att under stilla former kunna föra dialog med barnen i små trygga grupper. Våra 

respondenter nämner vikten av tillit. Vi tolkar det som att lärarna är medvetna om att man 

måste vara trygg för att ett värdefullt samspel skall kunna ske.  

 

Glädje i språkutveckling 

Det första samtliga intervjuade lärare lyfter då vi frågar vad de gör praktiskt för att stimulera 

barnens språkutveckling är högläsningen, de läser, vid samlingar, vid vilan, när det är få 

barn kvar eller komna. Även om vi håller med om att högläsningen är ett bra verktyg för 

språkutveckling finner vi det fascinerande att det är det första samtliga lärare tar upp. Vi 

tänker på Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) som betonar vikten av att göra barnen 

delaktiga i läsningen. Vår erfarenhet är att högläsning i förskolan allt som oftast handlar om 

just det, pedagogen läser för barnen. Sällan eller aldrig har vi erfarit att pedagoger och barn 

fört dialog kring texten, orden eller bilderna i en bok. Om det är ett korrekt resultat att 

barnen inte görs delaktiga i lässituationerna, som sker nästan dagligen i förskolan innebär 

det i förlängningen att barnen blir utan många goda möjligheter som högläsningen bär med 

sig.  

 

En av de intervjuade lärarna tar upp att barnen lär sig språk i lekarna de leker på förskolan. 

Hon talar om att både de vuxenledda lekarna och den fria leken är bra verktyg att använda 

för att stimulera barnens språkinlärning. I leken blir lärandet kravlöst. Vidare talar läraren 

om att genom att vara i förskolan och ha roligt och leka utvecklas barnens språkkunskaper 

hela tiden. Vi undrar om det är så att bara en av lärarna ser leken som ett viktigt verktyg för 
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att utveckla barnens språk. Vår tanke är att det förmodligen berodde mer på vilka frågor vi 

ställde, än att lärarna inte uppmärksammar leken och att den därmed inte kom upp i ljuset 

under intervjuerna. Detta då vi utgår ifrån att alla lärare i förskolan är väl insatta i Lpfö -98 

som tar upp vikten av lek för att få till stånd utveckling. Dessutom tar Hagtvet och Pálsdóttir 

(1998), Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) och Vygotskij (2003) upp leken som ett 

viktigt, till och med oumbärligt verktyg, för utvecklandet av verbalt språk hos barn. De 

intervjuade lärarna, forskarna och vi är överens om att det skall vara roligt, glädjefullt och 

intressant för att barnen skall få så goda förutsättningar som möjligt att ta in nya kunskaper, 

växa och utvecklas. Leken är rolig, vår erfarenhet är att de flesta barn verkar tycka att den är 

det roligaste. Vår tolkning är att om vi valt att ha en fråga som mer direkt berörde leken hade 

resultatet förmodligen blivit ett annat och leken hade då antagligen kommit fram mer i 

ljuset. 

 

Förskola och hem i samverkan  

Merparten av de intervjuade lärarna uppger att det i förskolan finns ett större utbud av 

medspråkare än i hemmen. Där finns både fler vuxna och barn att välja bland om man är 

sugen på att språka eller leka. Hagtvet (2004) pekar också på just detta med att det inte bara 

finns fler vuxna i förskolan än i hemmen utan även fler barn som kan hjälpa varandra att 

erövra språkliga kunskaper. Även att många barn i förskolan kan leda till ökade krav på 

verbal kommunikation för barnen var något många av de intervjuade lärarna tog upp. För 

oss känns det viktigt att försöka hålla nere de krav som ställs på barnen i den verksamhet där 

vi snart blir verksamma. 

 

Lärarna vi intervjuat tar upp att det i hemmet finns tid för samtal med det enskilda barnet 

vilket kan vara svårt att finna i förskolan. Här blir det en nackdel att det i förskolan är fler 

barn och vuxna än i hemmet. Hood, Conlon, och Andrews (2008) beskriver att alla föräldrar 

oavsett litterär bildningsnivå kan stimulera sina barns språkutveckling genom att läsa för 

dem och samtala kring det som står i böckerna. Vi håller naturligtvis med lärarna i 

påståendet att föräldrar och hem skapar grundförutsättningarna för barnens språkande. 

Vidare finner vi det intressant att se att det som ibland nämns som nackdelar med förskolan 

är samma saker som sedan kommer upp som fördelar. Myntet har verkligen två sidor. 

Slutsatsen vi kan dra av informanternas svar och det forskarna skriver är att samverkan 

mellan hem och förskola gynnar barnen på bästa sätt. 

 

De intervjuade lärarna är överens om att det är föräldrarna och barnens hemmiljöer som 

skapar grundförutsättningarna för barnens språk. Samtidigt talar de om att barnen spenderar 

många av sina vakna timmar i förskolan. Därmed blir, som de intervjuade lärarna nämner, 

samverkan med hemmen viktig för att på få en så komplett uppfattning om barnen som 

möjligt. Detta för att underlätta för såväl barnen, föräldrarna och pedagogerna i förskolan. 

Något som också tas upp i Lpfö -98 är just vikten av samverkan mellan förskola och barnens 

hem. Vår erfarenhet är att arbetet i förskolan flyter bäst om pedagogerna har både barnen 

och föräldrarna med sig i det de gör.  

 

Hitta tillfällen 

Tillfälle för att tala sig samman är en viktig faktor för att skapa gemensamma tolkningar av 

begrepp och synsätt för att i förlängningen utveckla en god pedagogisk verksamhet i 

förskolan (Halldén 2003; Qvarsell 2003). Många gånger upplever pedagogerna att det är 

svårt att finna tid där de kan sitta ostört och prata ihop sig kring barnens behov och 

verksamhetens ramar. Att arbeta med språk känner lärarna uppmuntras uppifrån. Men de 



 

 
 

27 

känner också att tiden många gånger inte finns. Det är många barn och få vuxna, lärarna 

beskriver att de inte riktigt räcker till för att hinna med allt de vill och bör göra. Då blir det 

nödvändigt att prioritera och ofta så faller ensamtid eller tid i så grupper med en vuxen bort 

för barnen i förskolan. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) säger att det är lärarnas 

uppgift att skapa möjligheter och finna tid för samtal under dagarna i förskolan. Vi håller 

med författarna samtidigt som vi förstår lärarnas frustration. Det är ibland näst intill omöjligt 

att finna tiden och skapa möjligheterna om man ser till vilka behov och resurser som finns i 

förskolan. Vi vill inte döma lärarna för att de inte räcker till, inte heller de ovan nämnda 

författare som stundvis kan tyckas beskriva en utopiverksamhet som ibland känns långt från 

verkligheten. Ansvaret är allas. Dels behöver lärarna skapa så goda förutsättningar som 

möjligt för språkande. Men även deras chefer bör hållas ansvariga för att dessa 

förutsättningar kan komma till stånd. Vilket i förlängningen ställer krav på kommuner och 

stat att ta det ansvar som faller på deras axlar för att tidigare nämnda förutsättningar skall 

prioriteras och finnas i alla förskoleverksamheter.  

 

Metoddiskussion 

Intervju som arbetsmetod, vi känner oss nöjda med vårt valda redskap men känner ändå att 

det, så här i efterhand, hade varit intressant att gå snävare in på några frågor. Några av 

informanternas svar hade förmodligen blivit tydligare och vi hade fått större insikt i deras 

sätt att tänka om vi ställt frågan igen eller på ett annorlunda vis. Även följdfrågornas 

utformning hade kunnat ge oss större insyn om vi ställt dem på ett annat sätt eller bett 

informanterna att vidareutveckla vissa tankar. Med facit i hand skulle vi gått mer in på hur 

de gör, inte bara pratat kring vad som görs. Detta såg vi först vid analysen av intervjuerna, 

och är något vi kommer ta med oss till nästa gång. Svårigheter med intervju som metod har 

varit att det för vissa lärare var svårt att finna tid att genomföra intervjun på.  

 

Det har även stundvis varit svårt att hitta en bra plats att sitta vid som minimerat risken att 

bli störd under intervjutillfället samt att formulera frågor och förhålla sig neutral till dessa. 

Begränsningar med att använda intervju som verktyg var till exempel att vi nått ut till färre 

lärare än vi gjort om vi använt oss av exempelvis enkät. Genom att intervjua har vi varit 

låsta till på förhand givna frågor. Även om dessa ibland omformuleras och följts upp av 

följdfrågor i de givna situationerna. Ytterligare en begränsning när man använder sig av 

intervju som verktyg kan vara att vi själva i vår roll som intervjuare kan ha påverkat vilka 

svar som getts under intervjun, genom sättet vi ställt frågorna på.  

 

Genom att komplettera intervjuerna med observationer hade vi kunnat få en djupare insyn i 

hur lärarnas tankar och arbetssätt ter sig i förskolan. Vi kan heller inte utesluta att om vi 

gjort pilotstudier för att få insikt i hur frågorna uppfattades, kunde valet av frågor i 

slutintervjuerna blivit andra och därmed gett studien ett annat fokus.  

 

Fördjupad forskning 

En intressant fortsättning på denna studie skulle vara att genomföra studien med större fokus 

på leken. Att genomföra samma studie med observation som arbetsmetod skulle också vara 

spännande, för att på så vis se om resultatet blivit det samma. Även hur tiden, bristen av tid, 

påverkar lärare i förskolan skulle i framtiden kunna vara av intresse att studera.  
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Bilagor 

 

BILAGA 1. Missivbrev 
 

Vi är två studenter vid Högskolan i Borås som under hösten 2008 kommer skriva vårt  

examensarbete. Det ämne vi valt att skriva om är språk. Vi vill undersöka hur lärarutbildad 

personal i förskolan tänker kring vad språkstimulerande arbete är samt vilken roll de anser 

sig ha i detta arbete. Vi vill undersöka lärares attityder och förhållningssätt kring ämnet, inte 

hur barnen tillägnar sig språket. 

 

Vårt fokus ligger främst på tankarna kring vad som behövs för att skapa en grund för språket 

och att språkande skall ske. Vi är framförallt intresserade av grunderna för 

språkstimuleringen av svenska språket och har valt att ej ha fokus på tvåspråkighet. Som 

arbetsverktyg har vi valt att använda oss av intervjuer. Deltagandet i intervjuerna är frivilligt 

och den som intervjuas har rätt att när som helst avbryta intervjun eller välja att inte svara på 

frågorna. Naturligtvis kommer vi inte att presentera några namn eller på annat sätt 

identifierbar information om de lärare som väljer att delta i vår undersökning då vi skriver 

vår rapport.  

 

Vi kommer att genomföra intervjuerna ute på förskolorna och hoppas att de lärare som  

väljer att vara med kan avvara 30-60minuter för att sitta ostört med en av oss då intervjun 

genomförs.  

 

//Susanne Hyltén-Cavallius och Emelie Kårlin 
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BILAGA 2.Intervjufrågor  
 

Grundfrågor att utgå ifrån 

 

1) Anser du dig ha tillräckligt med kompetens för att arbeta språkstimulerande? 

 

2) Vilken form av kompetens har du eller behöver du? (utb. kurser, föreläsningar, 

självutveckling?) 

 

3) Om du anser dig behöva vidareutveckling inom språk, har du då stöd från din chef? 

 

4) Hur arbetar du med språk? (metoder, exv. läser sagor, rimmar etc.) 

 

5) Vad anser du är viktigt för att barnen i förskolan skall vilja språka? (prata, föra 

dialog) 

 

6) Hur viktig är du när det gäller förskolebarnens möjligheter till språkande? 

 

7) Hur viktiga är relationerna i arbetslaget för att barnen skall få en så god språkmiljö 

som möjligt? 

 

8) Vilka förutsättningar har förskola/hem för att få barnen nyfikna på språk? 

 

 

Följdfrågor (alla lärare svarade inte på varje följdfråga) 

 
o Hur tycker du att du bör arbeta för att på bästa sätt stimulera barns språkutveckling i 

förskolan? 

o Är det vanligt att ni får gå samma kurs allihop i arbetslaget? 

o Hur arbetar ni praktiskt med språkutveckling? 

o Har ni särskilda metoder som ni använder? Sagor och rim och så… 

o Hur viktig är du i din roll som lärare när det gäller att hjälpa barnen att språka? 

o Har du saker som du känner att du skulle vilja arbeta med för att stimulera språket som du 

inte gör idag? 

o Vad anser du är språkutvecklande arbete i förskolan? Vad gör man på dan eller under en 

dag?  

o Tror du att du kan ha bättre möjlighet i förskolan att stimulera språket än vad man har i 

hemmen? 

o Vilka förutsättningar finns det i förskola respektive hem för att stimulera barnens 

språkutveckling? 

o Om man ser på yttre faktorer som finns i förskolan, vilka förutsättningar har ni då som 

hemmen inte har eller tvärt om? 

o Hur länge har du arbetat i förskola?  

 

 


