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Abstract 
 
The purpose of this study is to provide knowledge about how preschool teachers use their role 

as language educators during planned educational activities. Language is a major part of our 

communication and children's development. The study processes how preschool teachers 

work to simulate children's language development from a socio-cultural perspective. 

 

The methods used to present the study consist of both observations and interviews. These two 

methods complement each other well based on the information they give as the observation 

gives an insight into what is happening in practice while the interviews confirm or deny the 

observation material based on the preschool teacher's view. 

 

The result of the study emphasizes that the participating preschool teachers see themselves as 

permanent language educators. They are aware of how different interventions lead to different 

learning situations and that the children are affected by what expressions and behaviors are 

used. 

 

The study also shows that preschool teachers work mostly with the language integrated into 

the remaining subjects and not in individual learning. They use several subjects in an activity 

for optimal development and learning for the children. 
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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att bidra med kunskap kring hur förskollärare använder sin roll som 

språkutbildare under planerade pedagogiska aktiviteter. Språket är en stor del av vår 

kommunikation och barns utveckling. Studien bearbetar hur förskollärarna arbetar för att 

stimulera barns språkutveckling sett utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

 

De metoder som använts för att föra fram studien består av observationer samt intervjuer. 

Dessa två metoder kompletterar varandra bra utifrån den information de bidrar med då 

observationen ger en inblick i vad som sker i praktiken medan intervjuerna fyller ut 

observationsmaterialet utifrån förskollärarens syn. 

 
Resultatet av studien visar att de deltagande förskollärarna ser på sig själva som ständiga 

språkutbildare. De är medvetna om hur olika ingripanden leder till olika lärsituationer samt att 

barnen påverkas av vilka uttryck och beteenden som används.  

 

Studien visar även att förskollärarna arbetar till största del med språket integrerat i resterande 

ämnen och inte i enskilt lärande. De använder sig av flera ämnen i en aktivitet för mest 

gynnsam utveckling och lärande hos barnen. 
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1 Inledning  
När vi ser på förskollärare som språkutbildare är det i den meningen att förskolläraren har 

rollen att utbilda barnen i deras språkliga lärande. Förskolläraren är en del av verktygen och 

ger också barnen andra verktyg för deras egna lärande. Hur detta görs är betydande för 

barnens språkliga utveckling då det finns många hjälpmedel för att förenkla och stötta barnen. 

För att ankra rollen som språkutbildare är det därför viktigt att ha kunskap om dessa 

hjälpmedel och att veta hur språket fungerar, till exempel språkets uppbyggnad, språkets 

utveckling men även hur goda förutsättningar skapas för barns lärande.  

 

Att få en bredare förståelse för hur förskollärare använder sin roll som språkutbildare är därför 

ett intressant område för oss att undersöka då språkutveckling är en viktig del av barnens 

utveckling. Detta styrker skolverket (2016, s.7) där förskolans läroplan bland annat lyfter att 

barns språk, deras lärande samt identitetsskapande hänger samman.  

 

När vi själva varit ute och vikarierat i förskolor har vi fått upp ögonen för just språket och hur 

det används. Hur lärare i förskolan kan stärka barnens självkänsla samt vara en del av deras 

identitetsskapande i den pedagogiska processen och aktiviteterna. Vilken möjlighet det ger 

barnen utifrån hur förskollärare förhåller sig till den språkliga medvetenheten samt hur de kan 

hitta varierande vägar för barn utifrån de behov som föreligger på avdelningen. 

 

I användandet av uttryck som planerade pedagogiska aktiviteter är det förberedda aktiviteter 

som åsyftas. De aktiviteterna behöver vara förberedda genom planering samt ha en 

genomtänkt pedagogisk grund för att kallas just planerade pedagogiska aktiviteter. I detta är 

vi således intresserade av hur förskollärare arbetar didaktiskt med planerade pedagogiska 

aktiviteter. 

 

Det sociokulturella perspektivet används som grund och analysmaterial genom arbetet 

eftersom perspektivet genomsyrar stora delar av förskolans styrdokument för hur 

verksamheten ska utformas samt pedagogiskt arbetssätt.  
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Förskolans läroplan lyfter bland annat att “Lärandet ska baseras såväl på̊ samspelet mellan 

vuxna och barn som på̊ att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och 

aktiv del i utveckling och lärande.” (Skolverket, 2016, s. 4) 

 

Studien kommer att behandla information från förskolans läroplan, studien kommer utgå från 

Lpfö 98 reviderad 2016 samt Lpfö 18 som träder i kraft 1 juli 2019 (Skolverket, 2016 & 

Skolverket 2018). Detta på grund av att studien genomfördes under våren 2019. 

 

Vi kommer även lyfta fram tre perspektiv på lärande och utveckling. Behaviorismen och 

kognitivismen belyser i undersökningen hur synen på lärande och utveckling är, och har varit, 

under förändring. Det sociokulturella perspektivet används som grund genom arbetet och 

kommer att användas som analysmaterial i resultatdiskussionen. Detta eftersom perspektivet 

genomsyrar stora delar av förskolans styrdokument. 

 

1.2            Bakgrund 
Den här undersökningen grundar sig i ett intresse kring språk, den språkliga medvetenheten 

och förskollärarens uppdrag. Frågeställningarna grundar sig i hur och när förskollärare 

använder sig av språkliga hjälpmedel i planerade pedagogiska aktiviteter, hur de själva 

utvecklar verksamheten genom planering och språkbruk samt hur de tänker kring barns olika 

utmaningar i relation till förskollärare som språkutbildare. Språklig kompetens grundas tidigt 

hos barn, därav är det av intresse att utforska och undersöka vilka vägar förskollärare väljer 

att ta i sin roll som språkutbildare. Liksom Skolverket (2016, s. 7) lyfter i läroplanen för 

förskolan att “Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 

upp-muntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” 

(Skolverket, 2016, s. 7) så ligger det alltså i förskollärarens uppdrag att på ett sinnrikt sätt 

nyttja sin roll som språkutbildare i förskolan.                              

  

Enligt Vygotskijs (2007, s. 376) teori gällande tänkande och talspråk utvecklas barns språk 

inledningsvis genom att de behärskar ordens yttre struktur, det vill säga ordet som ett attribut 

eller som en egenskap hos föremålet. När barn till en början utforskar språket använder de 

ofta benämningar generellt, till exempel genom att ord som ”djur” och ”katt” kan kompensera 

varandra och ha samma betydelse. 
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Den språkliga utvecklingen under förskoleåldern omfattas oftast av att barnet förbättrar sitt 

språk genom fonologi, semantik, grammatik och pragmatik (Hwang och Nilsson, 2011, s. 

205). Den fonologiska språkbemästringen handlar om att förstå hur ljuden ska sammanställas 

för att vara meningsfulla. Semantiken rör ordens betydelse, grammatiken preciserar hur orden 

sätts samman i en mening i ett korrekt användande och pragmatiken behandlar hur språket 

används socialt, i sociala sammanhang och situationer (Hwang och Nilsson, 2011, s. 205). 

  

Hwang och Nilsson (2011, s.39) tar även upp några bestämda teoretiska perspektiv inom 

språkutvecklingen hos barn, till exempel inlärningsteorin. Inlärningsperspektivet innehåller 

bland annat den behavioristiska synen på lärande vilken även kallas för den ”gamla” synen då 

det innebär att människan uppfattas som passiv och miljöstyrd. Behaviorismen riktar in sig på 

människans reaktion på stimuli och respons, och förhållandet mellan dem. Människan har 

vissa medfödda responser, till exempel blinkreflexen, men de flesta är lärda, det vill säga 

betingade som exempelvis skickligheten i att cykla. 

  

Enligt inlärningsteorin är individen i ständig progression genom hela livet via varierande 

inlärningsprocesser, vilka kommer till i och med att individens beteenden kopplas eller 

betingas till olika stimuli. En av de mest kända betingningar som utformats är ”Pavlos 

hundar” där klassisk betingning nyttjats. Ivan Pavlov (1849-1936) var en av de som 

utvecklade teorin där han lyckades få hundar till en salivutsöndring enbart genom att ringa i 

en klocka (Hwang och Nilsson, 2011, s.39). 

  

Utefter den historiska bakgrunden till språkinlärning hos barn kommer undersökningen 

grunda sig i den språkliga medvetenheten och därav semantik, pragmatik, fonologi samt 

grammatik.  

 

1.3      Förskollärarens uppdrag inom språkutbildning 
Förskollärare har även ett antal olika styrdokument som ska tas i aktning i verksamheten. Ett 

av dessa dokument är Lpfö98 (Skolverket, 2016). Skolinspektionen (2016, s. 5) lyfter att 

förskolan styrs av skollagen samt förskolans läroplan. Dessa har samtliga pedagoger 

skyldighet att bearbeta och nyttja i förskolans verksamhet. 
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Skolverket (2018, s. 8) lyfter bland annat att språket, lärandet och identitetsskapandet hänger 

nära samman. Utifrån detta ska förskolan lägga stor vikt vid att stimulera samtliga barns 

språkutveckling genom att ta till vara på barnens nyfikenhet och intresse samt uppmuntra 

barnet i dess utveckling. Förskolan ska erbjuda en stimulerande lärandemiljö som möjliggör 

utveckling av språket. 

 

Skolverket (2016, s. 4) lyfter att förskolan ska stimulera samtliga barns språkutveckling 

genom en vuxen som handleder barnet att utvecklas utifrån dess erfarenheter. Vidare berättar 

Skolverket att förskolläraren även ska arbeta för att barnets lärande baseras på samspelet med 

vuxna eller andra barn. Verksamheten ska även anpassas efter barnens ålder och intresse. 

 

Vidare förklarar Skolverket (2016, s. 6-8) att förskolan ska sträva efter att varje barn ska 

utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp och förmågan att leka med ord, berätta, 

ställa frågor, uttrycka sina tankar och kommunicera med andra. Verksamheten ska utformas 

för att stimulera barns språk- och kommunikationsutveckling samt utmana barnets nyfikenhet 

och förståelse för språk och kommunikation. 

 

Utöver läroplanen förekommer ett antal dokument där riktlinjer gällande utbildning och 

lärande, utveckling av verksamhet och pedagogik går att finna. 

 

1.3.1 Skapa förutsättningar för lärande 

Det genomförs även granskningar av skolinspektionen beträffande verksamhetens kvalitet för 

att säkerhetsställa alla barns rätt till ”[..] en god utbildning i en trygg miljö [..]” 

(Skolinspektionen, 2016, s. 4), vilket finns att betrakta i en publicering gällande förskolans 

pedagogiska uppdrag (Skolinspektionen, 2016). 

 

I det nämnda dokumentet återfinns tre figurer som påvisar barnets förutsättning för lärande 

enligt skolinspektionen. 
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Den första figuren visar på hur barnet innehar ett intresse för ett visst område. Förskolläraren 

stimulerar det aktuella intresset samt utmanar barnet i lek, genom omgivningen samt via 

användning av olika material. Figuren visar på hur barnet sedan negligeras stimuli och 

utmaning i lärandet vilket leder till att det inte finns något tydligt mål att sträva mot. 

 
 

I figur nummer två får barnet likt figur ett stimuli och utmaning i lek, omgivning samt 

material. Här syns emellertid även stimuli och utmaning i lärandet kring barnets intresse, även 

om det är något som sker utan målstyrning mot förskolans strävansmål. Eftersom 

målstyrningen uteblir kan barnets utveckling inte fastställas med riktning mot strävansmålen. 

 

 
 

Den tredje figuren påvisar hur barnet finner intresse, får stimuli och utmaningar samt 

undervisning från förskolläraren som följer sitt uppdrag gällande strävansmål. Här ges barnet 

alltså förutsättning att utvecklas mot de strävansmål förskolan ska arbeta efter. 

 

Enligt skolinspektionens (Skolinspektionen, 2016, s.15) studie från 2016 påvisar de att det i 

ett flertal av de undersökta verksamheterna inte finns en målstyrd process genom hela 
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undervisningsförloppet vilket leder till att barnen inte ges de rätta förutsättningarna för 

lärande. 

 

1.4            Begreppsdefinition 
AKK - Alternativ kompletterande kommunikation.  

Inom AKK räknas även TAKK samt bildstöd. Det innebär olika metoder som stödjer och 

underlättar att kommunicera mer effektivt, i större utsträckning, med fler individer samt i fler 

miljöer. 

 

TAKK - Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.  

När TAKK tas i bruk kompletteras det med talspråk. Tecknen används som stöd i 

språkutveckling då det underlättar språkförståelsen. 

 

Bildstöd - Bilder för att stödja språkförståelsen. Det talade eller tecknade språket kompletteras 

med bildstöd utifrån individens förutsättningar. 

 

Planerade pedagogiska aktiviteter - Aktiviteter som planerats i förväg och har ett pedagogiskt 

syfte utifrån vad förskolläraren bestämt. 

 

 

1.5            Syfte 
Syfte: Syftet med undersökningen är att få en inblick i hur verksamma förskollärare arbetar 

med språkutveckling i förskolan i samband med och under planerade pedagogiska aktiviteter. 

Undersökningen syftar också till att fördjupa kunskapen om hur förskollärare förhåller sig till 

sin roll som språkutbildare i förskolan under planerade pedagogiska aktiviteter. 
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1.6            Frågeställningar 
 

¨ Hur ser förskollärarna på sin roll som språkutbildare under planerade pedagogiska 

aktiviteter? 

 

¨ Hur arbetar förskollärarna i planerade pedagogiska aktiviteter för att stimulera barns 

språkutveckling? 
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2       Litteratur och tidigare forskning  
 

2.1 Förutsättningar för lärande 
Katarina Emmoth (2014, s. 56) lyfter i sin licentiatuppsats några förskollärares tankar om 

förutsättningar för barns lärande. I studien kommer Emmoth fram till fem kategorier som har 

en betydelse för barnens lärande. Dessa är: trygghet, trivsel och glädje, miljön i förskolan, 

pedagogers och barns interaktion, pedagogernas anpassning av verksamheten och 

uppmärksammandet av enskilda barn. Emmoth belyser däremot att de grundläggande 

byggstenarna för all utveckling är trygghet, glädje och trivsel på förskolan.  

 

En annan förutsättning för lärande är att barngruppen fungerar socialt, detta är av stor vikt 

eftersom det är genom det sociala samspelet barnen lär. Emmoth betonar att lärandet kan ses 

som social process och att barnen lär genom och tillsammans med varandra. Att fungera 

tillsammans med andra barn i olika sociala sammanhang är även av vikt för det enskilda 

barnet i sin framtida utveckling och skolgången.  

 

Emmoth (2014, s. 38-39) lyfter trygghet och trivsel, som tidigare nämnt är två av de viktigaste 

punkter när det kommer till förutsättningar för lärande. Trygghet och trivsel är betydande för 

att skapa en grund som tillåter utveckling och lärande, därför är det av stor vikt att pedagoger 

i förskolan arbetar för att skapa en miljö som barnen på förskolan uppfattar och upplever som 

trygga, såväl i barngruppen som tillsammans med pedagogerna, för att kunna utvecklas 

utifrån barnets egna förutsättningar. Vidare menar Emmoth (2014, s. 40) att glädje har en 

betydande del av lärandet. Hon lyfter vikten av att verksamheten ska vara rolig eftersom det 

har en grundläggande för om barnet ska lära sig något. 

 

Genom studien framkommer det även att den fysiska miljön i förskolan är av stor vikt när det 

kommer till att skapa goda förutsättningar för lärande. Emmoth (2014, s. 44) lyfter att en 

kreativ och skapande miljö som är tillåtande och inspirerande är grunden för barnens 

utveckling. 
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Utifrån intervjuerna framkommer det att en närvarande pedagog som är engagerade i 

barngruppen är en betydelsefull aspekt i barnens utveckling, lyfter Emmoth (2014, s. 47). 

Anne Kultti (2012) har drivit en forskningsstudie om flerspråkighet bland barn och deras 

resurser till delaktighet i verksamheten. Kultti (2012, s. 92) påpekar där möjligheten till 

språkutveckling utifrån förskollärarens planerade pedagogiska aktiviteter, till exempel 

sångstunder samt under högläsning som medför till boksamtal tillsammans med barnen. 

Kultti (2012, s. 18) lyfter att studiens syfte är att ta reda på flerspråkiga barns erfarenheter av 

förskolan samt hur förskolans aktiviteter bidrar till deras utveckling. 

 

Kultti (2012, s. 176-177) presenterar sitt resultatet som visar på att gemensamma aktiviteter 

där enskilda barn ges möjlighet till utrymme att delta utifrån olika premisser bidrar till goda 

villkor för barnets språkliga samt kommunikativa utveckling. Gemensamma aktiviteter 

möjliggör för lärare att språkligt rikta sig till gruppen samt enskilda barn. Resultatet visar att 

samtliga barn i förskolan är delaktiga i språkliga aktiviteter som hålls på svenska, oberoende 

på barnets språkliga kunskaper eller vad barnet kan bidra med. 

 

I enlighet med samtalsforskaren och författaren Liv Gjems (2008) artikel i Norsk pedagogisk 

tidsskrift finner vi den vuxnes engagemang i samtal högt bidragande till barnens deltagande 

beroende på hur den vuxne tilltalar och uppmuntrar eller stänger till barnets möjlighet till 

deltagande. Gjems (2018, s. 61) belyser också vikten av öppna frågor då det ger barnen 

utrymme till diskussion och eftertänksamhet. I jämförelse med raka (stängda) frågor där 

svaret ofta blir ensidigt och vad barnet förväntas svara. 

 

2.2 Språkutveckling 
Professor Francisco Lacerda (2012, s. 11-12) i lingvistik menar hur språklig 

kommunikationsförmåga snabbt utvecklas under småbarnsåren då tidig talspråksutveckling 

hör samman mellan barn och barnets miljö. Vägen till ett utvecklat språk börjar, enligt 

Lacerda, som fonetiska tillfälligheter och omvandlas till ljudsekvenser i samspel och respons 

med vuxna. Det finns flera studier som visar hur ett barn vid 8 – 10 månaders ålder kopplar 

samman återkopplande ljudsekvenser/ord med specifika objekt, vilket Lacerda lyfter i 

artikeln. 
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Upprepande stavelsejoller är en övning och följs av kombinationer av vokaler och 

konsonanter, fram till ungefär 18 månaders ålder innehåller barnets joller långa 

talljudsekvenser som påminner om det omgivande språket. När enstaka ord eller 

talljudsekvenser förstås av omgivningen, uppvisar barnen kontroll över språkets referentiella 

funktion i talform. Vidare menar Lacerda hur den språkliga kommunikationsförmågan snabbt 

utvecklas i samspel med andra aktörer, och hur miljön därför har betydelse för 

språkutveckling. Talspråksutveckling är en process som samtidigt är komplex, dess perspektiv 

måste, enligt Lacerda, förankras i realistiska teoretiska modeller där barns kognitiva 

förutsättningar, och deras anatomiska förutsättningar samspelar med kommunikationsbehovet 

och miljön. Ett exempel på en anatomisk förutsättning som Lacerda använder, är hur den 

talsvårighet 2 – 3 åringar har med ”s” och ”t” ljud har en anatomisk förklaring då barnet ännu 

inte utvecklat den finmotorik för att aerodynamiskt och artikulerande (barnet kan ännu inte 

forma tungspetsen för att ska en smal luftkanal) särskilja ”s” och ”t” ljud.  

 

Lacerda lyfter även hur bakomliggande faktorer också påverkar barns talspråksutveckling. 

Exempel på dessa är förväntningen på barnet, men också andra samtalspartner i form av äldre 

barn och presentationer av skrift, såsom högläsning. En av dessa viktiga bakomliggande 

faktorer för talspråksutveckling är dock de sociala faktorerna. 

 

Christian Waldmann och Kirk PH Sullivan (2017, s. 160-161) lyfter i sin artikel att en central 

del av språkförmågan är just talspråket. Talspråket har en avgörande betydelse för barnets 

tänkande och lärande i förskolan och är en grundläggande för barnens läs-och 

skrivutveckling. Utifrån detta menar Waldmann och Sullivan att ett av förskolans viktigaste 

uppdrag är att stötta alla barn i deras språk så att de utvecklar sin språkliga förmåga.  

 

Waldmann och Sullivan poängterar vikten av detta och menar att det yngre barnets språkliga 

förmåga påverkar barnets senare i dess språkutveckling. De menar att barn som har 

språksvårigheter eller en begränsad språklig förmåga vid skolstart riskerar att även få läs- och 

skrivsvårigheter, som i sin tur resulterar i svårigheter i kunskapsutvecklingen i andra 

skolämnen. En bra språklig förmåga bidrar till barnet utvecklar en språklig såväl som skriftlig 

förmåga med ett varierat vokabulär. Barn med en väl utvecklad språklig förmåga utvecklar 

bredare kunskap i andra skolämnen eftersom den språkliga förmågan bidrar till hur väl barnet 

kan använda språket för att exempelvis diskutera, samarbeta samt lösa problem. Waldmann 

och Sullivan lyfter att, utifrån ett social-interaktionistiskt perspektiv, är social interaktion 
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avgörande för barnets språkutveckling. Att barn lär genom stöttning av mer avancerade 

språkbrukare som hjälper barnet att utveckla en självständig förståelse och självständigt 

användande av det talade språket.  

 

Susan Massey undersöker huruvida goda samtal leder till språklig utveckling. Massey (2004, 

s. 227-228) fastställer hur vuxna spelar en stor roll i barns talspråksutveckling genom 

interaktion där de lär sig konversationsfärdigheter, ordförråd och grammatik. Ofta är det 

vuxna som är primära samtalspartners, lyssnare, ifrågasättare och även de som ger respons. 

Massey menar hur utmaningen för pedagoger ligger i att kognitivt stimulera barn då vanliga 

samtal inte alltid innebär kognitiv stimulans. För att barn ska få kognitiv stimulans behöver de 

utmanande diskussioner. Massey ger exempel på frågor eller samtal, som är kognitivt 

stimulerande såsom ”hur tror du att?”, ”förklara hur den fungerar.” eller ”tror du det kommer 

fungera?”. Dessa samtal lägger en kognitiv grund och kan leda till förbättrad 

inlärningsförmåga. Pedagoger inkluderar ofta sådana metoder i arbetet genom exempelvis 

bokläsning där frågor och diskussioner är vanliga. 

 

Massey (2004, s. 230-231) berättar att i förskolan sker det kommunikation på flera plan, 

daglig kommunikation som kognitivt stimulerar barn leder till utveckling, då språk blir 

meningsfullt. Talet och berättandet utvecklas genom kommunikation med bakomliggande 

syfte, vilket är en del av arbetet i förskolan.  

 

Åsa Wedin (2011, s. 3), filosofie doktor i tvåspråkighetsforskning och professor i pedagogiskt 

arbete lyfter även hon vikten av det sociala samtalet som en av de mest inflytelserika delarna 

för språkinlärning, i samband med samspelet mellan människor. 

 

“Om läraren i stället för att snävt värdera elevernas svar, uppmuntrar deras egna tankar och 

stimulerar till att de motiverar sina ställningstaganden och kopplar till sina egna erfarenheter, 

får detta avgörande betydelse för elevernas möjligheter till språkutveckling.” (Å, Wedin, 

2011, s. 5). 

 

Vidare poängterar även Wedin (2011, s. 213) språkets centrala del i barns lärande, Wedin 

berör i sin artikel att språket är särskilt viktigt för barn som ännu inte kan läsa och därmed lär 

och lär ut genom muntlig kommunikation. Wedin menar att kommunikationen mellan elev 

och lärare är en viktig och stor kunskapskälla för barnets lärande, artikeln visar på att språket 
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är en bro till det kunskapsrelaterade språket. Wedin framhåller vikten av att kritiskt granska 

de tillfällen där interaktion mellan barn och lärare sker samt att lärare ska vara medvetna om 

hur deras språkanvändningsmönster i undervisningen inverkar på barns utveckling. 

 

2.3 Språklig medvetenhet 

Vidare förklaras den språkliga medvetenheten som efterföljs av, vilket är en viktig del i 

barnets språkutveckling och fördelaktigt för förskolläraren som språkutbildare att ha kunskap 

om. 

 

Ann-Katrin Svensson (2005, s. 17-18) förklarar att en språklig medveten person intresserar 

sig för hur något sägs och skrivs och reflekterar över både språkets form samt betydelse. Barn 

är språkligt medvetna när de självständigt reflekterar över språket samt funderar över ordens 

form och inte endast ordets betydelse. En språklig omedveten person har istället sitt fokus på 

vad som sägs. Dessutom behöver individen, för att kunna utveckla förmågan att observera 

språkets form, nå en viss kognitiv förmåga. 

 

Svensson (2009, s. 87) menar dock att en person kan vara språkligt förmögen men inte 

språkligt medveten och lyfter vikten av att skilja på språklig medvetenhet och språklig 

förmåga. De två olika begreppen innebär två olika saker och är oberoende av varandra. En 

individ kan ha en stor språklig förmåga, men den språkliga medvetenheten kan saknas. På 

samma sätt kan individen ha en språklig medvetenhet men sakna språklig förmåga. 

 

Eriksson, Grönvall Fransson och Johansson (2017, s. 23) framhåller skillnaden mellan en 

språkligt förmögen och en språklig medveten individ. Det innebär att en person med språklig 

förmåga kan förstå vad någon säger och kan även uttrycka sig själv. En språklig medvetenhet 

handlar om att individen kan prata och förstå språkets struktur, samt frigöra det från 

situationen och se språket från ett annat perspektiv. 

 

2.4 Språkutvecklingens fyra områden 

Philip Hwang och Björn Nilsson (2011, s. 205) lyfter språkutvecklingens fyra olika områden 

som breddar förståelsen för hur språket bland annat fungerar och är uppbyggt. Dessa områden 

innefattar fonologi, semantik, grammatik samt pragmatik. Sammantaget handlar fonologin om 

regler för hur ljud ska kombineras för att skapa mening. Semantikens fokus ligger på ordens 
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betydelse. Grammatiken behandlar ordens sammansättning och slutligen lyfter pragmatiken 

språkets användning i sociala situationer. 

 2.4.1 Pragmatisk medvetenhet och utveckling 

Hwang och Nilsson (2011, s. 210) anger i sin skrivna text innebörden av begreppet pragmatik. 

Utifrån författarna, har pragmatiken sitt fokus på hur språket används i kommunikation med 

andra individer. För att en individ ska kunna kommunicera med andra behöver denne 

förmågan att anpassa språket efter den sociala situation som individen för tillfället befinner 

sig i. Hwang och Nilsson menar alltså att individen behöver utveckla sin kunskap i hur 

språket kan anpassas utifrån vem som är mottagaren samt hur situationen ser ut. 

  

Pragmatiken omfattar även en individs förmåga att tolka språkliga yttranden och förstå 

språkets innebörd i olika sociala sammanhang. Hwang och Nilsson (2011, s. 266-267) menar 

att detta till exempel kan vara ironiska budskap, antydningar och konventionella talesätt. 

Pragmatiken involverar även individens förmåga att kunna se andra individers perspektiv. 

Detta kan komma att upplevas i situationer som exempelvis vid ett telefonsamtal då de 

deltagande i samtalet ej är visuellt deltagande vilket leder till att kroppsspråk samt mimik är 

eliminerat. 

  

Rehnqvist och Svensson (2012, s. 44-45) poängterar att pragmatiken är den delen av 

språksystemet som handlar om hur språket används i olika sociala sammanhang. För att kunna 

kommunicera behöver man tillägna sig kunskaper i hur språket bör användas i olika sociala 

kontexter samt kunna anpassa språket utifrån var, när, hur och vem som man kommunicerar 

med. För att tillägna sig denna kunskap menar Rehnqvist och Svensson att individen behöver 

få möjlighet att praktisera sitt språk. 

  

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012) lyfter att pragmatik även handlar om individens 

förmåga att kommunicera genom att använda ögonkontakt, kroppsspråk, skrivet språk samt 

verbalt språk. Att använda och tolka ögonkontakt, kroppsspråk och mimik är något som barn 

kan ha svårt med. Även att vänta på sin tur i ett samtal eller uppfatta och tolka underförstådda 

budskap. Samt anpassa sitt språk efter den situationen som barnet befinner sig i. 

 

2.4.2 Fonologisk medvetenhet och utveckling 
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Svensson (2009, s. 89) lyfter att en fonologisk medveten individ har en förmåga att känna 

igen och förstå olika språkljud, språkljudet är den minsta beståndsdelen som språket består av, 

även kallat fonem. Arnqvist (1993, s. 39) poängterar vikten av att en individ har en fonologisk 

medvetenhet för att kunna kommunicera, eftersom språkljudet är det som skiljer olika ord från 

varandra. Till exempel hår, sår, får. I detta fall är det den första bokstaven i samtliga ord som 

är fenomen. 

  

Arnqvist menar att det är viktigt att kunna skilja på bokstäver och språkljud samt förstå att 

bokstäver kan representera ett antal olika språkljud, på samma sätt som olika bokstäver kan 

representera samma språkljud. 

  

Svensson (2009, s. 89-90) hävdar att om en individ ska utveckla en fonologisk medvetenhet 

behöver den fonologisk stimulering, detta kan ske i form av olika språkliga aktiviteter eller 

lekar. Till exempel genom att rimma, identifiera olika ljud i ord, räkna ljud i ord, bilda ord 

med specifika ljud, samt ta bort/lägga till/byta ut fenom i olika ord. Fokuset ska ligga på att 

identifiera olika ljud i ord. 

  

Svensson anser även att för att ett barn ska lära sig rimma behöver barnet bortse från vad 

språkets innebörd är och istället fokusera på uttalet. Till exempel hör inte hatt och hatthylla 

ihop, medan hatt och katt gör det. 

  

2.4.3 Semantisk medvetenhet och utveckling 

Svensson (2009, s. 99) lyfter att semantisk medvetenhet har sitt fokus på begreppsbildning 

och ordförståelse, och innebär att individen reflekterar över språket samt vad ord betyder. Den 

semantiska medvetenheten visar sig bland annat om individen kan bedöma om två olika 

meningar har samma innebörd, exempelvis: “Elsa får ett äpple av Eva” och “Eva ger Elsa ett 

äpple” samt om individen kan använda sig utav idiom (exempelvis, köpa grisen i säcken, lika 

som bär) och ordspråk (exempelvis, alla vägar bär till Rom, nära skjuter ingen hare). 

Svensson menar att yngre barns semantiska medvetenhet ökar genom diskussion om vad ord 

betyder. 

  

Håkansson (2014, s. 43) framhåller att semantisk medvetenhet utvecklas genom individens 

upplevelser, till exempel kan ordet hund i början kopplas ihop med några få särdrag såsom 
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“fyrbent”, “pälsförsedd” och “icke-mänsklig”. Alla fyrbenta djur med päls hamnar då under 

ordet “hund”. Håkansson lyfter lingvisten Eve Clarks teori om hur barns ordförrådsutveckling 

tar till sig olika särdrag. Clark menar att barn tar till sig ett särdrag i taget, vilket till exempel 

innebär att alla djur med fyra ben är “hund” tills barnet ökat sin kunskap om världen och 

därmed tar till sig fler särdrag som i sin tur bidrar till barnets ordförråd byggs ut. Fyrbenta 

djur kan först särskiljas från varandra när fler särdrag tillkommit. 

  

2.4.4 Grammatisk medvetenhet och utveckling 

Hwang och Nilsson (2011, s. 158, 208) lyfter att barn behöver praktiska erfarenheter för att 

skaffa sig kunskap om de grammatiska reglerna i språket. Vid två års ålder har de flesta barn i 

en viss förståelse för samt behärskar en viss grammatisk struktur. Barnet förstår till exempel 

hur ordföljd och pronomen används och fungerar. Hwang och Nilsson poängterar vidare att 

yngre barn inte är i behov av tydliga regler för hur språket används, utan de listar omedvetet 

ut språkreglerna i språket genom att lyssna på andra. När barnet är fyra år kan de som oftast 

de flesta av grammatikens grunder, dock är det först när barnet är åtta eller nio år gammalt 

som de är grammatiskt medvetna och behärskar grammatiken ordentligt, menar Hwang och 

Nilsson (2011, s. 208). 
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3       Teoretiska utgångspunkter  
 

I denna del kommer tre olika perspektiv på lärande och utveckling att beskrivas. De två första 

perspektiven, behaviorismen och Piagets kognitivistiska perspektiv, behandlas som en del av 

pedagogikens historiska bakgrund i Sverige för att påvisa att synen på människans utveckling 

är föränderlig och har gjort sina avtryck i den svenska förskolan. Det tredje perspektivet som 

presenteras är det sociokulturella perspektivet som kommer att användas som grund för 

undersökningen. Detta eftersom perspektivet och dess arbetssätt återfinns i förskolans 

styrdokument på hur verksamheten ska utformas samt pedagogernas förhållnings- och 

arbetssätt. Detta återspeglas bland annat i Skolverket (2016, s. 3-4) som lyfter att barnens 

lärande sker i samspel mellan vuxna och andra barn samt att barngruppen är en viktig och 

aktiv del i barnens utveckling och lärande. Förskolans uppdrag är även att erbjuda en levande 

social miljö som utvecklar barnens förmåga att interagera samt att kommunicera med andra.  

 

Daniel Lövheim (2018, s. 66, 69-70) lyfter att under 1900-talet växte det samhällspolitiska 

intresset för psykologin i pedagogiken fram, detta ledde till att psykologin fick en betydande 

roll i pedagogikens utveckling. Pedagogiska forskningsfrågor och problem började 

undersökas utifrån psykologiska metoder. Vid sekelskiftet 1900 fick experimental- och 

utvecklingspsykologi sitt genombrott vilket väckte intresset för empiriska studier på 

människor och djur. Dessa studier resulterade i att nya teorier på lärande och utveckling 

utvecklades, bland de mest framgångsrika finns både behaviorismen och Piagets teorier. 

Dessa uppmärksammades i sverige under efterkrigstiden och har i olika utsträckning gjort ett 

avtryck i svensk pedagogisk forskning, skolpraktik och lärarutbildningar. 

 

3.1 Behavioristiskt perspektiv 
Tillsammans med B.F Skinner fick Behaviorismen sin framfart under 1960- och 1970-talen 

nämner Staffan Selander (2008, s.29). Perspektivet bygger på en empirisk idétradition vilket 

innebär att ramverket utesluter variabler som inte går att observera och har därmed ett isolerat 

fokus på upplevelser, och dess betydelse för lärandet antyder Säljö (2000, s.50). Vidare menar 

Säljö (2000, s. 50) att det är det yttre beteendet som är konkret och verkligt till skillnad från 

tänkandet och andra mentala förlopp vars existens är svår att bekräfta. 
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Hwang och Nilsson (2011, s. 39) samt Säljö (2000, s. 50-52) lyfter att inom behaviorismens 

ses människan som passiv och helt styrd av miljön. Behaviorismen fokuserar på hur olika 

händelser skapar olika beteenden, samt hur beteenden som blivit positivt förstärkta, tenderar 

att upprepas medan beteenden som inte blivit förstärkta eller belönade ofta försvinner. 

Perspektivets fokus ligger på hur inlärning går till genom att iaktta och mäta det yttre 

beteendet. Perspektivet intresserar sig även för förhållandet mellan stimulus och respons 

eftersom en del responser är medfödda medan andra är inlärda, med andra ord betingade. 

Människan är i en ständig inlärningsprocess som främst sker genom att olika beteenden 

kopplas eller betingas till olika stimuli.   

 

Ann-Katrin Svensson (1998, s. 24) professor i pedagogik förklarar att behaviourismens syn på 

språkutveckling är att språket endast utvecklas till den grad som språket blir stimulerat, alltså 

så påverkas barnets språkliga förmåga av den respons barnet får på sina försök till 

kommunikation. Phillips och Soltis (2010, s. 20) poängterar att perspektivets syn är att 

inlärning och språkets utveckling är helt beroende på omgivande miljön. 

 

Håkansson (2014, s. 11) lyfter lingvisten Leonard Bloomfields redogörelse för hur 

språkinlärningen sker genom den tidiga behavioristiska inlärningsteorin. Bloomfields menar 

att barnet lär sig genom belöning och förstärkning när barnet lyckas att, till exempel, säga ett 

ord rätt. Medan yttrande som inte är korrekta inte blir förstärkta och då gradvis försvinner. 

Inlärningsteorin för språkinlärning utgår från att barn lär genom att härma det vuxna säger.  

Roger Säljö (2010, s. 50) som är psykolog och professor i pedagogik, och pedagogisk 

psykologi, framhåller att behaviorismens syn på lärande liknar den empiriska idétraditionen.  

 

Ett empiriskt inlärningssystem innebär att individen lär genom de fysiska erfarenheter som 

individen gör. Inom behaviorismen är de det yttre beteendet som anses vara reellt, konkret 

och verkligt. Säljö menar att det som har med tankar, reflektion och mentala förlopp att göra 

inte är något som har en vetenskaplig koppling och antas i vissa fall därmed inte existera. 

Säljö lyfter även den ryske fysiologen och psykologen Ivan Pavlov, som gjorde studier på 

hundar som visade på hur en naturlig reaktion (reflex) kunde bli utlöst av något annat som 

egentligen inte borde ha utlöst den reflexen. Säljö menar utifrån detta att Pavlos observation 

och forskning senare blev uppfattad som nyckeln till människors lärande. Genom detta ansåg 

man att människan förändras på grund av dess erfarenheter. 
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Säljö (2010, s. 52) nämner även operant betingning som är ett begrepp som utvecklades av 

psykologen B.F Skinner. Skinners behavioristiska inlärningsteori visar på att individer 

tenderar att upprepa de beteenden som ger ett positivt resultat, med andra ord en belöning 

eller förstärkning. De beteenden som inte blir förstärkta tenderar att gradvist försvinna med 

tiden. Detta kallas för förstärkningsprincipen. 

3.2 Kognitivistiskt perspektiv 
Staffan Selander (2008, s. 30-31) förklarar att kognitivismen föddes som en respons och 

utveckling på behaviorismen. Under 1970-talet växte ett nytt paradigm fram som fortfarande 

var starkt individbetonat, dock började fokuset även läggas på individernas mentala aktiviteter 

vid lärandet. Silwana Claesson (2002, s. 24) berättar att det kognitiva perspektivet innebär att 

individen aktivt konstruerar mening utifrån dess tidigare erfarenheter, att kunskap konstrueras 

och/eller skapas av den enskilda individen samt att individen ska kunna relatera till denna 

kunskap och använda den i nya situationer. 

 

Säljö (2000, s. 49, 63-64) lyfter biologen, psykologen och filosofen Jean Piaget, som främst 

brukar associeras med konstruktivismen, och som haft en stor påverkan på hur dagens syn på 

undervisning och barns utveckling ser ut. Konstruktivismen förändrade både lärare och 

elevernas roll i skolan. Kunskap skulle inte längre föras över från lärare till elev utan istället 

ska situationer skapas där barnen får utrymme att vara aktiva och lärarens roll blev att vara 

stödjande vid barnens kunskapsskapande. Olga Dysthe (2007, s. 46) lyfter att, till skillnad 

från behaviorismen där kunskap blir betraktat som något som förs över från lärare till elev, 

menar konstruktivisterna, att kunskap byggs upp inom individen. 

 

Håkansson (2014, s. 22-23) förklarar att en av grundstenarna i Piagets teori är att inlärning är 

ett resultat av en aktivitet. Piaget menar att individen måste agera mot omvärlden för att 

utvecklas. Utvecklingen och lärandet sker i flera olika stadier, där individen utvecklas från ett 

egocentriskt perspektiv till ett socialt perspektiv, vilket innebär att individen lär sig att sätta 

sig in i olika tankegångar. Inlärningsprocessen beskrivs som en växelverkan mellan de två 

olika bearbetningsperioderna, assimilation och ackommodation. Assimilation är den perioden 

då individen bearbetar ny information om omvärlden, medan ackommodation är den perioden 

då individen bearbetar och integrerar in den nya informationen i sin tidigare uppfattning, och 

sin tidigare kunskap om omvärlden. 
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Hwang och Nilsson (2011, s. 67 & 206), och Svensson (2009, s. 30) menar att utifrån ett 

kognitivt perspektiv på språkutveckling, är språket en reflektion av tänkandet. Tänkandet 

kommer först i barnets språkutveckling och därefter utvecklas språket. 

 

Barnets språkutveckling sker i sociala sammanhang och den kognitiva utvecklingen är det 

som lägger grunden för barnets språk. Det som bidrar till barnets kognitiva utveckling är 

barnets erfarenheter, dessa erfarenheter ger barnet en ökad förståelse för sin omgivning. Det 

barnet erfarar med sina sinnen, känsel, hörsel, lukt, syn och smak ger barnet möjlighet att 

gradvis sätta samman sina upplevelser. På så sätt utvecklas barnets tänkande och i sin tur den 

kognitiva utvecklingen, även kallad den tankemässiga utvecklingen, genom barnets 

erfarenheter. Vidare poängteras Piaget syn på barnets språk som egocentriskt.  

  
Håkansson (2014, s. 22-23) lyfter att Piaget utvecklade en stadieteori som förklarar 

människan utveckling från spädbarn till vuxen genom fyra olika stadier. Det första är den 

sensomotoriska perioden som sker när individen är noll till två år gammal. Under detta 

stadium börjar barnet att använda språket och prövar sina sinnen. Barnet är inte medveten om 

något annat än sin egna värld, men börjar utveckla en förståelse för bland annat ett föremåls 

oberoende existens. 

 

Från två till sju års ålder kommer barnet in i en period med preoperationell intelligens. 

Håkansson lyfter att enligt Piagets teori är det under detta stadie som barnet börjar arbeta med 

symboliska aktiviteter. Dessa kommer sedan till uttryck i barnets drömmar, barnets lekar och 

bildskapande. Barnet har i detta stadium ännu ingen förmåga att tänka logiskt. 

 

Från sju till elva års ålder kommer barnet in i stadiet konkreta operationer. Under denna 

period börjar barnet kunna sätta sig in i andras perspektiv och situationer. Slutligen från elva 

års ålder kommer barnet in i perioden formella operationer. Barnet utvecklar under denna 

period, förmågan till ett mer vetenskapligt tänkande, förmågan till reflektion samt att kunna 

arbeta mer systematiskt. 

 

Lövheim (2018, s. 71-72) lyfter att stadieteorin gav upphov till tänkandet om att undervisning 

borde anpassas efter barnets ålder, en tanke som blev populär och förändrade skolans 
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upplägg. Skolan började anpassa undervisning efter barnets abstraktionsnivå och in olika 

stadier såsom låg, mellan och hög. 

 

Lövheim berättar dock att Piagets teorier fick kritik, bland annat eftersom pedagogernas roll 

riskerade bli alltför sekundär på grund av det starka betonandet av elevens självständighet i 

deras kunskapsbildning. Men kritik riktades även mot att människans utveckling av tänkande 

och lärande verkligen var så global som Piaget påstod. Studier på hur barn i olika kulturer 

utvecklas visade på att barnen utvecklade färdigheter och förståelser olika snabbt beroende på 

vart barnet vuxit upp. Detta innebär att människans lärande ser annorlunda ut beroende på 

individens omgivning.  

 

3.3 Sociokulturellt perspektiv 
Säljö (2018, s. 160) lyfter att Lev Vygotskij, som anses vara det sociokulturella perspektivets 

grundare, såg reflexologin som bristande. Reflexologin bygger behaviorismens föregångare 

Ivan Pavlovs forskning om betigningsprocesser hos djur varav Vygotskij ansåg ramverket att 

vara bristande. Detta eftersom variabler av stor vikt saknas, såsom människans skapande 

förmåga, dess språk, medvetande, kommunikation och kultur.  

 

Lövheim (2018, s. 72-73), Hwang och Nilsson (2011, s. 67-68) lyfter att Vygotskij var 

samtida med Piaget men fick inte uppmärksamhet förrän under de sista decennierna av 1900-

talet. Vygotskij delade Piagets bild av hur individen skapar kunskap genom sin aktivitet 

gentemot omvärlden men ställde sig kritiskt till, bland annat, idén om att barnet är ensam 

aktör i sin kunskapsbildning om omvärlden samt idén om att utveckling och utbildning är 

relativt oberoende av varandra. Vygotskij ansåg istället lärande och socialisation inte endast 

formas utifrån barnets egna aktivitet. Inom det sociokulturella perspektivet sker lärandet i 

sociala samspel med omgivningen och ses som en kollektiv process där människan ständigt 

utvecklas. Vygotskij menade även att utveckling och utbildning egentligen går hand i hand 

och poängterade vikten med en lärare som anpassar och stöttar barnets utveckling och 

inlärning.  

 

Hwang och Nilsson lyfter även att Vygotskijs syn på språk och tänkande skiljer sig från 

Piagets. De båda ansåg visserligen att barnet inte tänker på det sättet vuxna gör men Vygotskij 



 21 

menade att barnets språk var av social natur och ett redskap för tänkandet till skillnad från 

Piaget som såg barnets språk som egocentriskt. Hans texter gav ett alternativ till både 

behaviorismen samt kognitivismen och Lövheim poängterar att Vygotskij påverkat den 

svenska pedagogiken. Vilket speglar sig i lärarens roll som fått mer betydande och aktivare 

del i barnets utveckling 

 

Smidt (2010, s. 183-184) lyfter att inom det sociokulturella perspektivet, så lär individen i 

kommunikation med andra människor. Allt lärande är socialt och andra människor har alltid 

en roll i en individs lärande, därför är det viktigt att barn ges möjlighet att interagera med 

andra barn och vuxna. Det är genom sina erfarenheter som individen lär sig och Smidt 

poängterar vikten av att individen ingår i en lärandekultur eftersom det möjliggör att 

tillsammans skapa en miljö och ett klimat där undervisningens principer kan utvecklas.  

 

Svensson (1998, s. 33) menar att utveckling hos barn sker i samspel och samverkan med 

andra, så även när det kommer till barnets språkutveckling. Detta innebär för att barnet ska få 

möjlighet att utveckla ett språk så måste barnet socialisera, samt kommunicera med andra. I 

huvudsak främjas barnets kommunikation i samspel med en erfarnare person som i sin tur 

stöttar barnet i dess språkliga utveckling. De redskap och verktyg som Vygotsky använder sig 

av, menar Säljö (2000, s.21 - 22) fungerar till att förbättra arbetsförmåga, kunskapsbas och 

tidsanvändningen då färdigheterna leder till insikter. Dessa redskap, eller verktyg, innebär de 

resurser vi förstår omvärlden med. Redskap, eller verktyg kan ta uttryck i intellektuella 

aspekter som språk, eller fysiska aspekter genom hur individer använder och har tillgång till 

omvärlden 

 

Roger Säljö (2000, s. 105), professor i pedagogik och pedagogisk psykologi, betonar att 

kulturella samspel, föreställningar och redskap förs vidare genom kommunikation. Språket 

ses i det sociokulturella perspektivet som ett verktyg för kommunikation mellan människor 

och är grundläggande för utvecklingen av tänkandet samt för att reproducera och förnya 

föreställningar och praktiska färdigheter, menar Svensson (1998, s.32). Interaktion och 

kommunikation är en grund inom det sociokulturella perspektivet, då det är genom 

kommunikation som sociokulturella resurser skapas och reproduceras över generationer, 

fortsätter Säljö (2000, s.22). Vidare menar Säljö (2000, s.106) också hur kommunikationen är 

länken mellan människors kultur och tankar. Resonemang och tolkningar av världen uppstår 

genom interaktion och kommunikation. Ett tydligt exempel på hur resonemang och tolkningar 
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av världen uppstår genom kommunikation är insikten om språkliga etiketter där olika 

kategorier och skillnader uppmärksammas, som hur en stol och en fåtölj, är två olika saker. 

Människor och vårt kommunikativa samspel med varandra, rustar även för framtida sociala 

samspel genom det sociala och interaktiva ursprunget.   

 

Språk är en mekanism som innebär förmågan att kunna dela erfarenheter med varandra och 

kollektivt samla kunskap. Vid situationer som uppstår kan vi rådfråga andra individer och 

använda deras erfarenhet och kunskap på samma sätt som vi kan använda vår egen, vilket 

enligt Säljö (2000, s.34-37) är ett exempel på detta ständiga utbyte av kunskap och 

färdigheter. Bakom dessa erfarenheter och kultur, återfinns även normer och förväntningar. 

Både individer och samhällen innehåller normer, vilka präglar barns utveckling. Detta då barn 

blir medveten utifrån iakttagelser och interaktion, vad som blir intressant och värdefullt. Barn 

är redan infödda i det interaktiva och kommunikativa förlopp som påverkar förhållningssättet 

till omvärlden, vilket tar form i både fysiska och kommunikativa delar av det sociala 

samspelet. Säljö lyfter även att barn tillämpar dessa regler och taktiska kunskaper genom 

återspeglandet av befintliga normer. 

 

Inom den sociokulturella traditionen används begreppet mediering, vilket enligt Säljö, är de 

tankar och föreställningar som är färgade av kultur genom intellektuella och fysiska redskap, 

eller verktyg individer besitter. Språkliga uttryck uppfattas i fler sammanhang vara mer 

abstrakt än fysiska objekt och handlingar. Dock är det genom språk och mediering som 

meningsfullhet uppstår, då detta innebär samspel mellan medmänniskor skriver Säljö (2000, 

s.81-82).  

 

3.3.1 Proximal utvecklingszon 

Säljö (2000, s. 119-123) lyfter den proximala utvecklingszonen som beskriver hur 

människans lärande ser ut, och betonar att begreppet utifrån ett psykologiskt perspektiv, i 

huvudsak inte intresserar sig för den kompetens som människan redan har, utan intresset 

ligger även på vad som är potentialen i människans förståelse och agerande. Det 

sociokulturella perspektivet menar att människan ständigt befinner sig under förändring och 

utveckling. Att människan alltid har möjlighet att ta till sig nya, även kallat appropriera, 

kunskaper genom andra individer i samtliga samspelssituationer. Genom att se nya 

möjligheter och mönster i de intellektuella och praktiska redskap som människan behärskar 
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kan människan få nya insikter. Detta innebär att det sociokulturella perspektivet inte ser på 

människan som enbart en bärare av ett förråd av olika kunskaper eller utrustad med en 

kognitiv struktur utan perspektivet menar att människan, utifrån det den redan vet och kan, 

ständigt är på väg mot att appropriera nya former av redskap. Människan bekantar sig med 

nya sociala praktiker och kommer genom detta till insikt i hur de är uppbyggda och använder 

sina tidigare erfarenheter samt kunskaper som resurser för att agera. 

 

Vidare lyfter Säljö Vygotskij definition av begreppet utvecklingszon, han menar att 

utvecklingszonen beskriver det avstånd som finns mellan vad människan kan prestera på egen 

hand utan stöd och vad människan kan prestera under ledning eller i samarbete med mer 

kapabla personer. Säljö poängterar att människan ständigt befinner sig i olika 

utvecklingszoner. 

 

Som tidigare nämnt lär människan genom samspel med en mer kompetent individ och just 

ojämlikheten i dessa aktörers kunskaper och förutsättningar är den förutsättningen som skapar 

en rörelse i utvecklingszonen. Den mer kompetente vägleder den mindre kompetente. När det 

kommer till barnets lärande lyfter Säljö skolan och dess kommunikativa praktiker som en 

avgörande roll i barnets kognitiva samt sociala utveckling. I skolan erbjuds barnet 

utvecklingsmöjligheter då det i stor utsträckning är i skolan som värderade kulturella redskap 

tillgängliggörs för barnet.  

 

Säljö (2000, s. 30) förklarar begreppet kulturella redskap och börjar med att lyfta att kultur är 

något som skapats av människor och är något som existerar mellan människan och 

omvärlden. Människan lever till viss del i en artificiell värld och Säljö menar att människan 

bearbetar omvärlden utifrån intellektuella redskap, samt fysiska verktyg som är kulturella och 

inte givna av naturen. Dessa konstgjorda verktyg utvecklas genom människans erfarenheter 

och är skapade för specifika syften. 

 

Säljö (2000, s. 122-123) menar att barnets utveckling på detta sätt är sociokulturellt 

producerad, vilket innebär att lärandet inte sker enbart inifrån. Dock betonar Säljö även att 

den enskilda individen är en medskapande aktör i den egna utvecklingen inom ramen för de 

sociokulturella möjligheter som erbjuds.   
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4       Metod 
Metoden lyfter fram vilka tillvägagångssätt som används för att nå fram till det material som 

studien framvisar. Stycket innehåller även information om urvalet, hur genomförandet av 

materialinsamling utfördes, databearbetning, validitet samt etiska överväganden. 

 
4.1            Datainsamlingsmetod 

I undersökningen har vi använt oss av icke-deltagande observationer med efterföljande 

intervjuer. Göran Ahrne och Peter Svensson (2015, s. 53) lyfter att intervju som metod är ett 

bra verktyg eftersom forskare under en begränsad tid kan få ta del av flera personers tankar, 

upplevelser samt erfarenheter. De intervjuer som genomförts har skett med låg grad av 

standardisering, något Trost (2010, s. 39) menar innebär att man anpassar intervjufrågorna till 

den ordning som är lämplig. Det är fördelaktigt då intervjun effektiviseras och samtidigt 

bibehåller hög kvalitet. Vidare menar Trost att vid låg grad av standardisering ökar 

variationsmöjligheterna vilket medför att intervjun har möjlighet att anpassas efter 

respondenten.  

 

Ahrne och Svensson (2015, s. 53) nämner även att observationerna med fördel kompletteras 

med intervju eftersom det är då man som forskare kan ta del av de intervjuades tankar om det 

som studerats. I detta fall förskollärarens tankar över vad som skedde under observationerna. 

Som forskare kan man endast beskriva ett fenomen utifrån det egna perspektivet. De 

poängterar dock att det ändå alltid finns brister i både intervjuer och observationer eftersom 

det aldrig går att förlita sig på att människor gör det de säger. 

 

Utefter detta valdes både intervju och observation som metoder eftersom man genom 

observation får en inblick i vad de intervjuade gör i praktiken medan intervjuerna, som Ahrne 

och Svensson lyfter, kan bekräfta materialet från observationerna.  

 

Intervjufrågorna har utformats utefter syfte och frågeställningar för att kunna få fram så 

relevant och användbar information som möjligt. Varför valet av deltagandegrad landade på 

icke-deltagande observationer grundar sig i att kunna bibehålla materialet så oförvitligt som 

möjligt, för att undvika personlig tolkning (Kultti, 2012, s.60,). 
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Vid både observation och intervjuer användes även ljudupptagning för att i efterhand kunna 

bearbeta materialet och därmed få med en ökad andel av användbar information. Vid 

ljudupptagningarna har förordningar för GDPR tagits i aktning, således att ingenting av 

materialet har lämnat hårdvaran samt att det även raderas efter slutförd undersökning. 

 

4.2            Urval och Deltagare 
I undersökningen har tre förskolor deltagit. Det har genomförts fyra observationer, med 

sammanlagt tio personer som intervjuats från fyra olika avdelningar. 

 

De förskolor som deltagit i studien har varit förskolor som ligger i nära anslutning till 

Karlstad. Dessa har valts utifrån bekvämlighetssynpunkt då undersökningens tidsspann är 

relativt kort. Urvalet har gjorts utifrån barnens ålder på avdelningarna då vi haft för avsikt att 

genomföra intervjuer och observationer på både yngre- och äldrebarnsavdelningar. Varför 

valet föll på just de förskolorna berodde på att vi utgick från de områden där vi tidigare haft 

VFU då vi ansåg att chansen för samtycke från förskolechefer samt deltagande hos 

förskollärarna var högre. Det kan även ses som fördelaktigt att vårdnadshavarna på de 

deltagande förskolorna känner till oss som studenter då deras medgivande är avgörande för 

undersökningen. 
 
 
De deltagande förskollärarna samt barnens namn har bytts ut under transkriberingen för att 

bibehålla anonymitet. 

 

Paula, 38 år. Arbetar på en yngrebarnsavdelning med barn i åldern 1-3 år. Paula är utbildad 

förskollärare sedan 2007 och har arbetat som förskollärare sedan examen. 

 

Eva, 43 år. Arbetar på en yngrebarnsavdelning med barn i åldern 1-3 år. Maria är utbildad 

förskollärarexamen sedan 2003 och har arbetat som förskollärare både i förskoleklass och i 

förskolan sedan examen. 

 

Jenny, 31 år. Arbetar på en yngrebarnsavdelning med barn i åldern 1-3 år. Jenny är utbildad 

förskollärare sedan 2015 och har arbetat som förskollärare sedan examen.  
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Monika, 59 år. Arbetar på en yngrebarnsavdelning med barn i åldern 2-4 år. Monika är 

utbildad förskollärare sedan 1981 och har arbetat som förskollärare sedan examen. 

 

Sandra, 31 år. Arbetar på en yngrebarnsavdelning med barn i åldern 2-4 år. Sandra tog sin 

förskollärarexamen 2016 och har arbetat som förskollärare sedan examen. 

 

Jonas, 26 år och arbetar på en äldrebarnsavdelning med barn i åldern 3-6 år. Jonas är utbildad 

förskollärare sedan 2018 och har arbetat som förskollärare sedan examen.  

 

Margit, 54 år. Arbetar på en äldrebarnsavdelning med barn i åldern 3-6 år. Margit är utbildad 

förskollärare sedan 1989 och har arbetat som förskollärare sedan examen.  

 

Frida, 27 år. Arbetar på en äldrebarnsavdelning med barn i åldern 3-6 år. Frida är utbildad 

förskollärare sedan 2017 och har arbetat som förskollärare sedan examen. 

 

Emma, 25 år. Arbetar på en äldrebarnsavdelning med barn i åldern 3-6 år. Emma är utbildad 

förskollärare sedan 2018 och har arbetat som förskollärare sedan examen.  

 

Anna, 51 år. Arbetar på en äldrebarnsavdelning med barn i åldern 3-6 år. Anna är utbildad 

förskollärare sedan 1993 och har arbetat som förskollärare samt fritidspedagog sedan examen. 

 

 

4.3            Genomförande 

För att få godkännande till att genomföra en undersökning såsom denna behöver det finnas 

medgivande från vissa parter. Till en början behöver förskolechef kontaktas och ge sitt 

samtycke för genomförande på den aktuella förskolan. Detta utfördes genom mailkontakt med 

de berörda cheferna där de fått ta del av ett informationsbrev rörande undersökningen. I 

informationsbrevet ges orientering om varför undersökningen ska äga rum, hur det kommer 

gå till väga samt upplysning om konfidentialitet och frivilligt deltagande. 

  

När medgivande gavs från förskolechefer var nästa steg att ta kontakt med de planerade 

avdelningarna och förskollärarna. Detta gjordes via besök på förskolan där förskollärare 

informerades om undersökningen samt tillfrågades om deltagande och fick i samband med 
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medgivande skriva under en samtyckesblankett. I och med att observation förekommer i 

undersökningen där barn är deltagande om än ej i fokus erfordras även medgivande från 

vårdnadshavarna. Vi lämnade därför även ut samtyckesbrev med information och medgivande 

genom underskrift till vårdnadshavarna på avdelningarna. När detta samlats in bestämdes dag 

och tid med de berörda avdelningarna och intervjufrågorna mailades ut till avdelningarna i 

god tid innan intervju skulle äga rum för att ge chans till diskussion i arbetslagen och därmed 

resultera i ett innehållsrikare material till intervjuerna. 

  

Inför tidpunkten för observation och intervju har det beslutats att observation genomförs 

inledningsvis då det kan väcka fler frågor till intervjuerna. Innan påbörjad undersökning den 

aktuella dagen delades ett samtyckesformulär ut till förskollärarna för deras medgivande till 

deltagande och information gällande avbruten samt ångrande av medverkande i studien.  

 

Observation genomfördes sedan under en planerad pedagogisk aktivitet på avdelning X, 

därefter genomfördes en intervju med arbetslaget som innehåller tre alternativt två 

förskollärare. Intervjuerna tog mellan 30–40 minuter att genomföra. Varför hela eller 

majoriteten av arbetslaget deltog under samma tidpunkt var efter överenskommelse då vi såg 

möjligheten till diskussion under intervjun som en positiv aspekt för materialinsamlingen. 

Eftersom de deltagande förskollärarna var i majoritet genomfördes intervjun av oss båda 

undersökande studenter utan att placera pedagogerna i underläge. 

 

4.4            Databearbetning/Analysmetod 
Det material som erhållits från observationer och intervjuer har behandlats via ljudupptagning 

och skrift samt vidare bearbetats genom transkribering där det fokuserats på de mest givande 

delarna av materialet. Varför just dessa metoder har använts beror på studiens form och 

innehåll där vi utgått från syfte och frågeställningar för att få ut så mycket material som 

möjligt. 

 

4.5            Reliabilitet och validitet 
I den genomförda undersökningen fungerar observation och intervju som komplement till 

varandra vilket stärker de båda insamlingsmetoderna. Under observationerna uppstod ibland 
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frågor som sedan togs upp under intervjuerna. Då ljudinspelning användes i både observation 

och intervjuer kunde materialet lyssnas igenom flera gånger för att säkerställa svar och 

händelseförlopp i efterhand. Transkriberingen har hanterats noggrant för att ge ett säkert 

resultat och utan personliga inspel. De svar som samlats in från de olika intervjuerna har även 

varit överensstämmande i de flesta frågor vilket även det stärker reliabiliteten trots att 

undersökningen genomförts i relativt liten utsträckning. Carin Roos (2014, s. 51) professor i 

specialpedagogik uttrycker att reliabiliteten förstärks i en studie om det insamlade materialet 

samlas in i tillräcklig mängd samt om insamlingen av information görs med noggrannhet. 

 

De fyra intervjutillfällen som ägt rum har genomförts på de utvalda förskolorna. 

Förskollärarna har fått intervjufrågorna i förväg för att kunna diskutera inom arbetslagen och 

för att kunna ge fullständiga svar under intervjuerna. De intervjufrågor som arbetats fram har 

bearbetats noga för att minimera risken för egentolkning från respondenterna. Vidare har 

intervjuerna genomförts under liknande omständigheter samt utifrån förskollärarnas premisser 

för att undvika störningar och stressmoment. 

 

Det resultat som tagits fram från undersökningen är en övergripande bild utifrån de tre 

förskolor som deltagit i studien. Som ovan nämnt förstärks reliabiliteten utifrån de likställda 

svaren, dock kan det materialet inte säkerställa att det alltid ser ut på det viset då fler 

deltagande förskolor skulle kunna förändra studiens utgång.  

 

4.6            Etiska överväganden 
I arbetet med en studie av denna grad finns en rad skilda etiska överväganden att ta i aktning. 

Nedan följer en rad av dessa som spelat in i insamling av material till den aktuella 

undersökningen. 

Löfdahl (2014, s. 36) lyfter att om man ska göra en undersökning på en förskola ska man först 

ta kontakt med ansvarig förskolechef för att få ett godkännande innan man kontaktar 

förskollärare. I kontakten med förskolechefen ska all information som krävs för att 

förskolechefen ska kunna ta ställning till deltagandet i finnas med. Samma information ska 

även deltagande förskollärare få ta del av. 
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Informationskravet har tillgodosetts, deltagande i undersökningen har informerats om studiens 

syfte, hur undersökningen är upplagd samt vad som förväntas av de deltagande. 

Informationen har de fått ta del av genom ett elektroniskt informationsbrev (Se bilaga 1) som 

innehöll all information som behövs för att tänkta deltagare skulle kunna ta ställning till sitt 

deltagande. Deltagarna har fått ta del av informationen angående hur materialet kommer att 

hanteras och presenteras, vilka som kan ta del av materialet samt hur känslig information 

behandlas, vilket Löfdahl (2014, s. 37-38) lyfter är viktig information som ska nå fram till 

deltagarna. 

Löfdahl (2014, s. 37-38) poängterar även vikten av att informationsbrevet tydliggör att 

deltagandet är frivilligt och att deltagarna när som helst under studiens gång kan dra tillbaka 

sitt samtycke. Eftersom undersökningen inkluderar observation där barn under 15 år deltar 

krävs det ett skriftligt godkännande från samtliga vårdnadshavare för att barnet ska kunna 

delta menar Vetenskapsrådet (2017, s. 27) 

Samtyckeskravet har tillgodosetts eftersom alla förskollärare och vårdnadshavare innan 

undersökningen påbörjats har fått ta del av samt undertecknat samtyckesblanketter (Se bilaga 

2 och 3).  

Vetenskapsrådet (2017, s. 40) lyfter även deltagarnas rätt till anonymitet. Inga uppgifter ska 

kunna spåras till en viss person, därför är det viktigt att alla känsliga uppgifter anonymiseras 

eller avidentifieras.  

Kravet om konfidentialitet och anonymitet har tillgodosetts, alla personer som deltagit i 

undersökningen har avidentifierats. Detta gäller även platser och annan information som går 

att koppla till en viss person och/eller förskola.  

Nyttjandekravet har tillgodosetts, materialet har endast använts för att svara på 

undersökningens forskningsfrågor. Allt material som samlats in under undersökningens gång, 

såsom anteckningar samt ljudupptagningar har förstörts efter att studien avslutats. 

Slutligen lyfter Löfdahl (2014, s. 38-40) vikten av barnets samtycke till sitt deltagande. Det är 

viktigt att man som forskare är extra uppmärksam i undersökningar där barn deltar, barnen 

ska inte uppleva obehag över sitt deltagande, oavsett om barnet tidigare givit ett verbalt 

samtycke till deltagandet. Löfdahl menar att är omöjligt att förlita sig på ett barns samtycke, 

därför är det viktigt att se till barnets kroppsspråk, beteende samt reaktioner. Som forskare 
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behöver man vara särskilt uppmärksam om barnet inte har ett verbalt språk, eftersom barnet 

då inte kan ge ett muntligt godkännande till sitt deltagande. Löfdahl menar dock att även om 

barnet har ett verbalt språk och muntligt godkänner sitt deltagande men med sitt kroppsspråk 

visa på att barnet inte vill, då är inte undersökningen frivillig längre och ska avbrytas.  

I undersökningen har barnens samtycke tagits i beaktning under observationerna. Särskild 

uppmärksamhet har riktats mot det enskilda barnets samtycke till sitt deltagande. 
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5       Resultat  
 
Utefter de observationer och intervjuer som genomförts under arbetets gång kan vi se ett 

samband mellan de planerade pedagogiska aktiviteterna och användandet av språkliga 

hjälpmedel förskollärarna använder i sin roll som språkutbildare.  

 

För att tydligt påvisa hur resultatet är framarbetat särläggs observations- och intervjudel då 

observationerna lyfter hur förskollärare arbetar i planerade pedagogiska situationer för att 

stimulera barns språkutveckling parallellt med intervjuerna där lärarnas syn på rollen som 

språkutbildare behandlas. 

 

Under observationerna har förskollärarna fått styra en aktivitet där språket används i hög grad. 

Valet har helt varit deras egna för att rättvist spegla verksamheten så som den är. Samtliga 

genomförda observationer har skildrat olika typer av aktiviteter men varje aktivitet har tydligt 

använt sig av språket vilket har varit givande för studien. 

 

Under bearbetningen av resultatet har vi också behandlat det sociokulturella perspektivet i 

förhållande till förskollärarnas planerade aktiviteter samt hur de ser på lärandet. Vi har genom 

sociala processer i aktiviteterna sett hur de applicerar en sociokulturell syn samt genom hur 

barnen får stöd av förskollärarna via språkredskap och samarbete med varandra. 

 

5.1 Språkliga hjälpmedel  
Gemensamt för de observationer som genomförts är att olika typer av språkliga hjälpmedel 

har tagits i anspråk under aktiviteterna. Enligt de intervjuade förskollärarna använder de sig 

av hjälpmedel för att stödja barnen i deras kommunikation och för att främja 

språkutvecklingen på sikt. Det har förekommit skilda delar av AKK (alternativ 

kompletterande kommunikation) som till exempel TAKK (tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation), bildstöd samt artefakter som språkligt stöd. Ett arbetslag 

nämner även att de ser på sig själva som ett redskap då de ”använder oss själva som är 

förebilder” vilket vi tolkar som att de är medvetna och bekväma i rollen som språkutbildare. 
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De intervjuade förskollärarna är överens om att tecken som stöd och bildstöd används flitigt 

på respektive avdelning. På tre av de fyra avdelningarna som deltagit nämner de även att 

språkstödjande hjälpmedel är nyttigt för fler barn än enbart de i behov av särskilt stöd. De ser 

en stor fördel för barn som är i början av det verbala talet och även barn med annat 

modersmål. Det öppnar upp möjligheterna för kommunikation mellan barn och pedagog. 

Dock säger de också att det är enklare att komma i kontakt med stödjande redskap om det 

finns ett särskilt behov i barngruppen, något flera avdelningar är överens om att behöva 

förbättra. 

 

Andra stödjande verktyg som förskollärarna har använt sig av är till exempel upprepande av 

ord och förtydligande av det barnen sagt i sammanhang där barnet har missat en stavelse eller 

fel grammatik eller ord har använts. Det språkliga stödet använder förskollärarna för att 

barnen ska höra den rätta ordföljden utan att själva bli direkt rättade och för att då inte störa 

deras språkliga intresse. De nämner även att när de arbetar planerat språkligt görs det i största 

del gruppvis. Förskollärarna lyfter att genom gruppaktiviteter får barnen ett större utbyte av 

varandra och även ökad möjlighet till lärande genom interagerande med andra. 

 
I blå rummet på den stora mattan sitter Frida tillsammans med fem barn.  

Frida har förberett en aktivitet som precis ska påbörjas. Hon har tagit fram en tygpåse  

som rymmer flera olika artefakter. 

  

Frida: Ni kommer få stoppa i handen så är det flera olika saker här i. Så tar man tag i en sak och 

så känner man på den med sina händer och så får man försöka BESKRIVA hur den här är. 

Juni: Aaahh. 

Frida: Hur gör man när man beskriver? 

Juni: Man ska gissa tror jag. 

Frida: Du tror att man gissar. 

Juni: Ja. 

Frida: Om jag säger jag beskriver så förklarar jag att den här jag håller i, den är hård  

(TECKNAR HÅRD & knackar på artefakten så det hörs att den är hård). Man kan  

bygga med den. 

Hampus: Magneter! 

Frida: Så kan jag titta, den här är GUL (TECKNAR GUL) 

Ellen: Magneet. 

Hampus: Jag saaa ju att det va en magnet! 

Frida: SÅ då gissar han, jag beskriver och så ni gissar. 
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Under den här situationen frågar förskolläraren barnen vad de tror ordet ”beskriva” innebär. 

Hon rättar inte när ett av barnen tror att man gissar, istället fortsätter hon förklara för att ge 

barnen rätt innebörd av ordet. Detta kan tas som att förskolläraren inte vill ge barnen en 

negativ kommentar utan väljer istället att fokusera på att utbilda i ordets betydelse. 

 

Under observationerna är vår tolkning att förskollärarna använder sin roll som språkutbildare 

även när de själva inte uppmärksammar detta. Det kan bero på att de är vana att arbeta på ett 

visst sätt i arbetslagen och det därför kommer mer eller mindre automatiskt under 

aktiviteterna. Vi får visst stöd i den tesen under intervjuerna där fler av arbetslagen nämner 

det att språkutbilda gör de under hela dagarna. De planerar för aktiviteter men i många fall är 

planeringen inte satt till minsta detalj utan mycket kommer även spontant när det kommer till 

språket. Språkstödet utformas visserligen utifrån aktiviteten men även utifrån vilka barn som 

deltar samt hur de förhåller sig till och hur de agerar i den planerade situationen. 

Förskollärarna benämner verbalt ofta de artefakter eller bilder som ingår men även med hjälp 

av tecken som stöd vilket gör att de kan förbereda sig i viss grad men aldrig veta vart 

aktiviteten tar sig med de deltagande barnen. 

 

Som tidigare nämnt utgår vi i undersökningen från det sociokulturella perspektivet där 

människan lär genom interaktion med andra och språket är något som utvecklas i sociala 

samspel. Perspektivet syns tydligt i de observerade aktiviteterna där förskollärarna bjudit in 

en grupp barn att lära med och av varandra. Vygotskijs menade även att när det kommer till 

språkutveckling lär sig barn genom imitation och när de i sin omgivning hör språkets olika 

ljud och även imiterar dem. Barn lär tillsammans med andra barn och vuxna i sociala 

samarbetspräglade sammanhang vilket även det påvisas i de observationer som genomförts, 

till exempel följande: 

 
Förskolläraren Eva har en språklig aktivitet med fyra barn inne i kuddrummet. De läser ”Lär dig 

räkna med Barbapapa”. 

  

Eva: Här var det mååånga djur, vilka ser ni? 

Anna: Katt! Hund! Nyckelpiga! 

Eva: Katt, hund och nyckelpiga (TECKNAR). 

Nils: Bäää 

Eva: Ja ett får (TECKNAR FÅR). 
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Rasmus: Får! 

Eva: Ja det är flera får (TECKNAR FLERA & FÅR), ser ni några fler? 

Lisa: Nickeliga (pekar på igelkottar). 

Eva: Där är igelkott (TECKNAR IGELKOTT), DÄR är nyckelpigan (TECKNAR 

NYCKELPIGA). 

Lisa: Nickeliga (pekar nu på nyckelpigan) 

Eva: Ja precis, där är nyckelpigan. Hur tecknade man nyckelpiga nu då? Man knyter 

handen, det är nyckelpigan, och så ritar man dit prickarna med fingret. Så gör man ja! 

(TECKNAR NYCKELPIGA) 

Eva: Vilka färger har barbafamiljen då? 

Nils: Röd… Sva… 

Anna: Rosa, röd, blå, gul! 

Eva: Vänta Anna, nu var det Nils som skulle berätta vad han såg. Vad såg du för färger 

Nils, du sa röd? (TECKNAR RÖD) 

Nils: Röd, blå… 

Eva: Blå ja. Anna, vem är det som är blå? (TECKNAR BLÅ). 

Eva: Barbaaaa... Ffff (LJUDAR) 

Anna: Flink! 

Eva: Barbaflink ja. 

Eva: hur tecknade man blå nu då? 

Anna: (TECKNAR BLÅ) 

Eva: Justet, pekfingret vid ögat, blå (TECKNAR BLÅ). 

  

I ovan observation deltar förskolläraren Eva tillsammans med fyra barn där alla är i 

interaktion med varandra. Eva använder sig även flitigt av TAKK vilket också det stödjer 

barnens språkinlärning. Det stödjer speciellt de barnen som inte har det verbala språket men 

även de mer verbala barnen då de också kan använda TAKK som ett språkligt hjälpmedel. 

Eva stöttar även barnen i språket genom att ljuda och upprepa barnens sägningar. Barnen är 

deltagande med Anna och med varandra i aktiviteten. Här får hon även bryta in för att 

upprätthålla turtagning mellan barnen vilket visar på att den pragmatiska medvetenheten 

framhålls i aktiviteten. 

 

5.2 Begreppsbildning och Association  
I de situationer som observerats har förskollärarna ofta använt sig av liknande upplägg, det 

vill säga att de inte tillrättavisar barnen utan de visar på den rätta betydelsen och uppmanar 
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barnen att försöka förstå innebörden av ordet vilket medför att semantiken lyfts fram i 

aktiviteten. Under samma aktivitet får barnen även öva på begreppsbildning, hur är något som 

är ”hårt” och vilka användningsområden har artefakten? 

  
Frida: Hur känns den här Hampus? 

Hampus: Jag vet inte… 

Frida: Neeej… Kan du säga nånting är den mjuk (TECKNAR) eller är den hård (TECKNAR)? 

Hampus: Hård. 

Frida: Hård?... 

Frida: Vet du vad det är för någonting? 

Hampus: Ja. 

Frida: Ja, VART finns den här saken? 

Hampus: Målarrummet… 

Frida: I målarrummet… Finns den i nåt annat rum Hampus? 

Hampus: Ehh… Nej. 

Frida: Vart finns den från början? Kommer du ihåg? 

Hampus: Nääää.. 

Frida: Ska vi titta, så ser du vad det är? 

(De TITTAR tillsammans ner i påsen.) 

Frida: Vet du vad det brukar va på innan och vart den finns? 

Hampus: Målarrummet… (väldigt lågt) 

Frida: Ahh… Vad gör man med den i målarrummet då? 

Hampus: Målar… 

Frida: Okej, vad har vi gjort mer med den? Har vi gjort nåååt… Pyssel kanske? 

Hampus: Mmm… 

Frida: Kan du säga något pyssel vi gjort när vi använt en sån? 

Hampus: Påskhaaaree… 

Frida: Ja… Vi använde den när vi gjorde påsk-hare. 

Barnen: TOARULLE! 

Frida: JA! Jättebra! Bra jobbat Hampus! Den finns ju både i pysselrummet och på toaletten, i 

badrummet finns den ju! Där vi tar papper ifrån. Det är den som sitter längst in. Bra Hampus! 

 

I observationen är det tydligt att Hampus associerar toarullen till målarrummet och inte till 

toaletten vilket Frida försöker stötta honom till. Då Hampus förhåller sig till att den finns i 

målarrummet byter Frida bana och frågar istället vad de har använt den till för att hjälpa 

Hampus i sitt beskrivande av artefakten. Tillslut kommer kompisarna på att det handlar om en 

toarulle och i den sekvensen tar Frida chansen att förklara för alla deltagande barn att 
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toarullen finns i båda rummen och hur den ser ut när den används på toaletten. Även här 

belyser förskolläraren semantiken i förhållande till association. En toarulle används på 

förskolan i olika syften och därför är det inte självklart att barnen vet vart den kommer ifrån 

till att börja med. Så som vi tolkar det så ser Frida möjligheten till ett lärande utanför den 

tänka aktiviteten då hon förklarar artefaktens bakgrund. Vi ser det som att hon applicerar en 

sociokulturell syn på lärandet och anpassar och stöttar barnets utveckling och inlärning. Hon 

riktar inte heller lärandet mot ett specifikt barn utan mot hela gruppen.  

 

5.3 Vikten av att använda sitt språk 
Under majoriteten av intervjuerna lyfter förskollärarna vikten av hur de pratar med barnen. 

Att pedagogernas inverkan leder till vilka språkliga förutsättningar barnen får med sig från 

verksamheten.  

 

Utifrån ett av arbetslagen som deltagit i studien kommer benämningar på tal. Förskollärarna 

belyser hur de väljer att prata med barnen. De väljer att ställa öppna frågor för att ge barnen 

möjlighet att tänka efter. De vill kunna forska tillsammans med barnen samt ”ta reda på” vad 

som händer. De säger att detta avgör vilka möjligheter barnen ges språkligt vilket stärks av 

den sociokulturella synen på lärande där det är av betydande roll att för att få möjlighet att 

utveckla ett språk så måste barnet socialisera och kommunicera med andra. 

 

  I detta sammanhang lyfter de även en liknelse med en sportkommentator. 

  
Emma: Ja och då bara, det språkliga bara prata, prata, prata! Benämna, vad ser dem, vad gör 

vi, vad händer vad är det för något. Hur känns det, det också. Vi ska va nästan lite som en 

sport, vad heter det? Kommentator. Där man liksom, allt barnen ser, gör och… förklara, 

benämna. Vi har t.ex., vi har ett barn som säger, stället för att säga ”sko” så säger hon ”fo”. 

Men istället för att påpeka att ”nej men nu sa du fel” så är det ju liksom att… Då är man ju 

den kommentatorn igen och att ”ja du tar på dig SKORNA” eller att man säger, upprepar 

och upprepar och säger det rätta ordet.  

   

Flera av de intervjuade arbetslagen tar upp liknande tankar kring ord och begreppsförståelse, 

att upprepa det barnen säger för att visa på förståelse och förtydliga orden, se till att inte rätta 

barnen i det de säger utan arbeta med upprepning och förtydligande. En annan förskollärare i 
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ett av de intervjuade arbetslagen pratar om hur stor möjligheten är att påverka barns 

språkutveckling: 

  
Den är ju jättestor, man har ju språket i allt man gör, man benämner allt man gör hela tiden. ”Vill 

du ha mjölk” barnet kanske säger ”fölk” ”Ja, här får du mjölk”, det är ju viktigt att man visar att 

man förstår vad barnet säger och att man också upprepar ordet så barnet får höra hur det låter. 

Man pratar ju hela tiden om vad man gör. ”Nu byter vi blöja”, och berättar varje steg för barnet. 

”Nu ska vi gå ut”, så barnet vet vad som händer. Sen pratar man ju ofta i lite kortare meningar för 

att göra det tydligt. Man använder kanske tre ordsatser ”sätt på skorna” istället för långa haranger 

som ”gå och hämta skorna och ta på dig dem så går vi ut sen”, det blir för rörigt och då får 

barnen svårare att förstå. 

 

Gemensamt för alla intervjuade är även att de nämner rim, ramsor och sång som vanligt 

förekommande arbetsområden inom språkaktiviteter där de deltar med små eller stora 

grupper. ”En sång eller ramsa landar bättre med grupper då de får större utbyte av varandra” 

nämner en av förskollärarna. I dessa aktiviteter pratar förskollärarna om hur de arbetar med 

barngrupperna som en helhet. De resonerar om hur ett barn kan få utbyte av att lyssna och 

delta med en grupp vilket återigen speglar det sociokulturella perspektivet i lärandet när en 

grupp lär av och med varandra. 

 

5.4 Språkaktiviteter eller inkluderat språk 
Under en av intervjuerna uttryckte ett arbetslag verksamhetens möjlighet till att påverka 

barnens språkutveckling. De menade på att förskolan har något att erbjuda som hemmet inte 

alltid har. Bland annat aktiviteter där barnen får möjlighet integrera med andra barn på olika 

sätt och tillägna sig erfarenheter som exempelvis hur man hanterar en konflikt och hur man 

tillträder en lek. I verksamheten gör sig gruppdynamiken påmind och även möjligheterna det 

för med sig språkligt. 

 

Det är utöver detta skilda tankar kring hur språkaktiviteter ser ut på förskolorna. Omkring 

hälften av de intervjuade arbetar aktivt med planerade språkaktiviteter medan den andra 

halvan arbetar med andra områden men ser språket som något som inkluderas även om 

aktivitetens centrala fokuspunkt inte handlar om just språkutbildning.  
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De slutsatser som kan dras kring de intervjuade respondenterna angående språkaktiviteter 

visar på att avdelningarnas ålder på barn har en betydande roll. De förskollärare som arbetar 

med yngre barn (1-3 årsavdelning samt 2-4 årsavdelning) visar på en större planering kring 

språkliga aktiviteter med fokus kring till exempel ljudande samt kommunikationshjälpmedel 

som TAKK och bildstöd.  

 

Det framtagna resultatet kan dock inte säkerhetsställas för andra än de förskolor som deltagit i 

just den här undersökningen. Flera andra variabler kan ha spelat in som påverkar varför just 

dessa resultat framkommit. Som exempel nämner en av de intervjuade arbetslagen att de 

arbetar särskilt mycket språkinriktat på grund av hur barngruppen ser ut för stunden, det är då 

behovet i barngruppen som styr språkutbildningens planerade kvantitet. 
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6       Diskussion 
 
Diskussionsektionen tar vid ur resultatdiskussionen där studiens utfall diskuteras utifrån de 

observationer och intervjuer som utförts. Vidare framförs även studiens relevans och förslag 

på vidare forskning. 

 

6.1            Resultatdiskussion 
Syftet med undersökningen är att få en inblick i hur verksamma förskollärare arbetar med 

språkutveckling i förskolan i samband med och under planerade pedagogiska aktiviteter samt 

hur förskollärarna ser på sin roll som språkutbildare i denna situation. Detta har undersökts 

med hjälp av observationer och intervjuer där språklig medvetenhet har varit i fokus 

tillsammans med det sociokulturella perspektivet på lärande. Utöver detta har vi tagit del av 

förskollärarnas reflektioner över planering och utförande.  

 

Under observationerna har det funnits möjlighet att se rent konkret hur pedagogerna arbetar 

språkutbildande. Vi har sett hur de är språklig medvetna genom att de arbetat med 

språkutvecklingens fyra områden, vi har även kunnat se hur de arbetar ur ett sociokulturellt 

perspektiv när de till exempel genomfört en planerad aktivitet med en grupp barn där de också 

utmanat barnen i deras lärande.  

 

Under intervjuerna har förskollärarna delat med sig av sina tankar kring hur de ser på sig 

själva som språkutbildare.  

 

Vi har kommit fram till följande: 

Fråga 1: 

Hur ser förskollärare på sin roll som språkutbildare? 

 

Vår tolkning är att de ser på sig själva som ständiga språkutbildare. Det är en roll de bär med 

sig i verksamheten. De påverkar barnen i deras språkutveckling i vardagliga situationer såsom 

fri lek eller påklädning men än mer i de styrda planerade aktiviteterna där de har större 

utrymme att påverka och utbilda.  
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Utifrån det resultat som framkommit i materialet från vår undersökning är förskollärarna 

medvetna om deras utbildande språkroll samt hur det kan påverka barns utveckling. Det är 

något som Åsa Wedin (2011) också bekräftar i sin artikel där hon fått fram liknande resultat. 

 

Förskollärarna arbetar aktivt med deras språkutbildande genom att upprepa, förklara och 

benämna barnens ord och uttryck genom hela dagen på förskolan. Det gör de för att 

konstatera innebörden av orden något som även det lyfts av Åsa Wedin (2011). Hon 

poängterar även att det gör att semantiken blir en del av lärandet. Utifrån vårt resultat och vår 

tolkning ser förskollärarna på sin roll som en stöttande del av barnens språkinlärning då de 

aktivt undviker att tillrättavisa barnen i deras språkande. Istället använder de sig av upprepade 

ord och förtydliganden.  

 

Fråga 2: 

Hur arbetar förskollärare språkutbildande under planerade pedagogiska aktiviteter? 

 

Utifrån de situationer och aktiviteter som observerats kan vi konstatera att alla deltagande 

arbetslag använder TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och 

AKK (alternativ kompletterande kommunikation) i någon utsträckning. De arbetar även 

semantiskt, dvs. att de förtydligar det barnen säger när de till exempel inte uttalar ett ord 

korrekt. Exempel kan dras från en av intervjuerna där förskollärarna berättar om ett barn som 

uttalar “sko” som “fo”, pedagogerna uttalar sig då inte om att barnet säger fel utan förtydligar 

det barnet säger. De upprepar och förtydligar ord och meningsuppbyggnader. Övergripande 

arbetssätt som kan konstateras utifrån resultatet är även att förskollärarna arbetar med språk 

integrerat i resterande ämnen, de separerar alltså inte på språkliga aktiviteter och till exempel 

matematik utan de flätar samman flera ämnen för optimalt lärande. De har även visat på att de 

använder sig av aktiviteter där barnen utmanas tillsammans med varandra och med 

förskollärarna. Detta kopplar vi till den proximala utvecklingszonen då barnen har stöd av 

lärarna samt använder sina tidigare språkliga kunskaper för att lära sig nya. 

Det sociokulturella perspektivet lyfter att språket utvecklas genom socialt samspel. Barnets 

språkutveckling sker genom interaktion med andra människor men främst i kommunikation 

med en erfarnare person som stöttar barnet i sitt språk. Barnet lär även genom de erfarenheter 

barnet gör därför är möjligheten till integration med andra individer viktigt för barnets 

utveckling. Perspektivet lyfter även att barnet lär genom imitation. 
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I intervjuerna framkommer det att språket har en central del i förskolans verksamhet och är 

något som används hela tiden. Förskollärarna upprepar och benämner olika föremål, 

händelser och ord som finns i barnets omgivning samt stöttar barnet i dess språk och 

språkutveckling.  

I observationerna får vi ta del av hur förskollärarna skapar aktiviteter där barnen interagerar 

med varandra, miljön och med förskolläraren. Språket används hela tiden även om den 

planerade pedagogiska aktivitetens huvudsyfte inte är språkutveckling. Förskollärarna 

uppmuntrar barnen att kommunicera och utveckla sitt tänkande. Till exempel genom att 

uppmuntra barnen att sätta ord på saker och ting, ljuda, teckna (TAKK), förklara och gissa. 

 

6.2            Metoddiskussion 
Under metodkapitlet redogjordes hur vi motiverat vårt metodval. Under metoddiskussionen 

tar vi upp svårigheter och begränsningar med den valda metoden. 

 

Vi har valt att göra undersökningen på tre olika förskolor för att få ett så bredare resultat. Vi 

har även aktivt valt att intervjua och observera både yngrebarns- och äldrebarnsavdelningar 

för att undersöka om det finns någon skillnad eller likhet mellan arbetssättet utifrån 

barngruppens ålder.  

 

Observation med kompletterande intervju har använts som metod till att samla material för att 

kunna besvara forskningsfrågorna. Resultatet är trovärdigt eftersom intervjuerna har en tydlig 

koppling i de observationer som gjorts. Intervju kan även stärkas som 

materialinsamlingsmetod enligt Göran Ahrne och Peter Svensson (2015, s. 53) då det är en 

starkt användbar metod med det material som samlas in direkt från respondenterna.  

 

Intervjuerna som ägt rum i undersökningen har skett i arbetslag, eftersom man i förskolans 

verksamhet alltid har en kommunikation och ett samarbete över arbetet med barngruppen. 

Undersökningen syftar till att ta reda på hur förskollärare arbetar som språkutbildare som 

yrkesgrupp, inte på individnivå.  

 

Dock har tiden för examensarbetet varit begränsat till sammanlagt 10 veckor vilket har 

påverkat studiens omfattning och urval. Studiens representerar endast förskollärares arbetssätt 
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inom karlstad tätort. En mer representativ urvalsgrupp hade speglat verksamhet i sin helhet 

men denna studie är begränsad till tre förskolor, vilket påverkar resultatet.  

 

Metodvalen stödjer arbetets syfte och frågeställningar då studiens syfte är att undersöka 

förskollärares roll som språkutbildare, därför gjordes först en icke-deltagande observation 

över en planerad pedagogisk aktivitet som sedan kompletterades med en intervju med låg 

grad av standardisering. Låg grad av standardisering gör intervjun anpassningsbar utefter det 

arbetslag som intervjuas och därmed möjlighet till variation, djup samt möjlighet till 

diskussion.  

 

Intervjuerna har ägt rum både på avdelningarna och personalrum/mötesrum, på vilken plats 

intervjun sker kan komma att påverka resultatet. I det fallet där intervjun skett på avdelningen 

har intervjun avbrutits av både telefonsamtal och barnen på avdelningen till skillnad från de 

intervjuer som skett i ostört rum.  

 

Att samtala i en miljö där förskollärarna har en barngrupp att ansvara över kan ge svar som 

hade sett annorlunda ut om intervjun skedde i till exempel ett personalrum/mötesrum eller 

efter arbetstid. Det har dock endast varit i nödfall intervju ägt rum på avdelningen. 

 

Det finns även en risk för att det som sägs på en intervju blir feltolkat av intervjuaren, vilket 

då påverkar resultatet. För att minimera den risken har följdfrågor använts då svaret varit 

svårtolkat.  

 

Metodvalets styrka sett utifrån intervjuerna med låg grad av standardisering är att 

undersökningen tar relativt kort tid men ger ett förhållandevis rikt material. 

 

6.3            Slutsatser 
Utefter det material vi samlat in och behandlat kan vi se att på de avdelningar vi genomfört 

observationer och intervjuer är förskollärarna medvetna om språkutbildningens vikt i 

förskolan. Vi har fått bekräftat att en stor del av verksamheten använder sig av liknande 

arbetssätt när det handlar om språklig medvetenhet, vilket även var vår uppfattning med 

ursprung i tidigare erfarenheter. 
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Vi har dock tagit lärdom av att förskollärarna som arbetar på avdelningar med yngre barn 

arbetar i en högre grad med konkret språkutbildande i planerade pedagogiska aktiviteter 

jämfört med äldrebarnsavdelningarna. Detta samtidigt som äldrebarnsavdelningarna har ett 

arbetssätt som visar på att kunskapen kring språkliga teorier finns medplanerat i de planerade 

aktiviteter avdelningen erhåller för barnen, dock planeras inte rena språkaktiviteter med lika 

stor utsträckning utifrån de vi observerat och intervjuat. 

  

Sammantaget ser förskollärarna på språkutbildning som något som används under alla 

situationer i verksamheten, språket är något som är nästintill oundvikligt att bearbeta. Det som 

emellertid spelar in är hur språket används. Arbetar läraren till exempel med språket genom 

att upprepa samt förtydliga det barnet säger och förstärker när barnet säger ”rätt” likt det 

material som insamlats till undersökningen, får lärandet en positiv utveckling enligt 

exempelvis Bloomfields inlärningsteori.   

 

6.4 Idéer kring fortsatt forskning 
Inom området gällande förskollärare som språkutbildare kan vi finna ett antal parallellspår 

som den här undersökningen enbart berört lätt vid. Vid de observationer som gjordes under 

materialinsamlingen använde sig till exempel vissa avdelningar mer utförligt av AKK och 

TAKK, medan andra inte kände att de fått in det användandet i vardagen. Vad är det som gör 

att vissa avdelningar fått större rutin på detta? Kan det se olika ut beroende på förskollärares 

ålder, intresse eller förskolans placering? 

  

Utifrån den litteraturgenomgång som behandlats under insamlingen av relevant litteratur har 

en del material kring svenska som andraspråk samt modersmål i förskolan vidrörts. Därav 

kommer frågor upp såsom hur det påverkar språkutbildningen i förskolan samt hur 

förskollärare förhåller sig till och anpassar verksamheten efter detta vilket även det hade varit 

en intressant aspekt att undersöka. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1; Informationsbrev 

 
Informationsbrev  
Karlstad 12/4–2019     

 

Hej!  

Vi heter Manuel Lindqvist och Malinda Bengtsson Högman och vi studerar till förskollärare på 

Karlstad universitet. Vi genomför just nu vårt examensarbete där vi undersöker hur förskollärare 

ser på sin uppgift som språkutbildare. Studiens syfte är att få en bredare förståelse för hur 

förskollärare använder sin roll som språkutbildare i förskolan under planerade pedagogiska 

aktiviteter. 

 

Vi kommer undersöka detta genom en icke-deltagande observation där vi observerar förskollärare 

under pedagogiska aktiviteter. För att optimera undersökningen genomför vi även intervjuer som 

kommer ske enskilt eller i arbetslag (efter överenskommelse). 

 

Då barnen är en del av observationen krävs det också samtycke från vårdnadshavare vilket 

betyder att vi kommer dela ut samtyckesblanketter till de vars barn berörs. Även förskollärare som 

deltar i undersökningen kommer få samtyckesblanketter. Vi eftersträvar största möjliga 

konfidentialitet, endast behöriga kommer ha tillgång till materialet.   

I rapporteringen av resultatet i form av en examensuppsats på Karlstads Universitet kommer 

informanterna att avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda individer eller 

förskola. 

 

Deltagandet är helt frivilligt och de deltagande kan när som helst avbryta sitt deltagande 

utan närmare motivering. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

 

Med vänlig hälsning  

Manuel Lindqvist och Malinda Bengtsson Högman 

Förskollärarstudenter, termin 6, Karlstads Universitet  

072-xxx xx xx / 070-xxx xx xx 



  

Bilaga 2; Samtyckesbrev förskollärare  
 

 
INFORMATIONSBREV TILL DELTAGARE I STUDIEN  
 
 

 
Syfte med studien  
Syftet med undersökningen är att undersöka hur förskollärare ser på sin uppgift som 
språkutbildare. Studiens syfte är att få en bredare förståelse för hur förskollärare använder 
sin roll som språkutbildare i förskolan under planerade pedagogiska aktiviteter. 
 
Frivillighet  
Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering. 
 
Observation och intervju  
Fyra planerade pedagogiska aktiviteter kommer observeras, varav en med dig alternativt en 
annan förskollärare från din avdelning. Sedan kommer du intervjuas enskilt eller i arbetslaget 
(efter överenskommelse). För att vi ska ha möjlighet att skriva ner vad som sker och sägs 
under observationen samt intervjun kommer vi spela in situationerna med hjälp av 
ljudinspelning.  
 
Användning av insamlat material 
När vi har bearbetat material samt ljudinspelning kommer dessa förstöras. Vi kommer 
anonymisera namn och plats. Observationen samt intervjun kommer ligga till grund för vårt 
examensarbete.  
 
Medgivande/ej medgivande till deltagande i studien  
 
 
Förskollärarens namn: _____________________________  
 
(   ) Ja, jag ger mitt medgivande till mitt deltagande.  
(   ) Nej, jag ger inte mitt medgivande till mitt deltagande.  
 
Plats: ________________________________        Datum:     /      2019 
 

_______________________________________ 
Förskollärarens underskrift  

 
 
 

Om du har några frågor så kontakta gärna oss!  
 
        Malinda Bengtson Högman                                   Manuel Lindqvist 
        Epost:                                                                    Epost:  
        Telefonnummer: 070-xxx xx xx                            Telefonnummer: 072-xxx xx xx 
 
  



  

Bilaga 3; Samtyckesbrev vårdnadshavare  
 

INFORMATIONSBREV TILL DELTAGARE I STUDIEN  
 
 

 
Syfte med studien  
Syftet med undersökningen är att undersöka hur förskollärare ser på sin uppgift som 
språkutbildare. Studiens syfte är att få en bredare förståelse för hur förskollärare använder 
sin roll som språkutbildare i förskolan under planerade pedagogiska aktiviteter. Vi önskar 
därför att genomföra en observation av en planerad pedagogisk aktivitet där ditt barn deltar.  
 
Frivillighet  
Deltagande i studien är helt frivilligt. Vill du inte att barnet deltar eller om barnet själv inte vill 
bli observerad är det givetvis helt okej.  
 
Observation  
Fyra planerade pedagogiska aktiviteter kommer observeras, varav en med ditt barn. Sedan 
kommer förskollärare från avdelningen samt den/de som ansvarade för aktiviteten att 
intervjuas. För att vi ska ha möjlighet att skriva ner vad som sker och sägs under 
observationen samt intervjun kommer vi spela in situationerna med hjälp av ljudinspelning.  
 
Användning av insamlat material 
När vi har bearbetat material samt ljudinspelning kommer dessa förstöras. Vi kommer 
anonymisera namn och plats. Observationen kommer ligga till grund för vårt 
examensarbete.  
 
 
Medgivande/ej medgivande till barnets deltagande i studien  
 
Barnets namn: _______________________________________ 
 
(   ) Ja, jag ger mitt medgivande till att mitt barn får delta.  
(   ) Nej, jag ger inte mitt medgivande till att mitt barn får delta.  
 
Plats: ____________________________   Datum:     /      2019  
 
 
 
_______________________________________ 
 
Vårdnadshavares underskrift  
 
Alla vårdnadshavare är informerade:  
(   ) Ja  
(   ) Nej  

Lämna gärna blanketten till avdelningen. 
 

Om du har några frågor så kontakta gärna oss!  
 
        Malinda Bengtson Högman                                   Manuel Lindqvist 
        Epost:                                                                    Epost:  
        Telefonnummer: 070-xxx xx xx                            Telefonnummer: 072-xxx xx xx 



  

 
Bilaga 4; Intervjufrågor 
 

1. Ålder  
 

2.  När tog du din förskollärarexamen?  
 

3. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
 

4. På vilket sätt arbetar ni med barns språkutveckling under planerade pedagogiska 
aktiviteter?  
 

5. Vad använder ni för material för att främja barnens språkutveckling?  
 

6.  Hur inkluderar ni språkutveckling i planeringsarbetet inför en aktivitet? 
 

7. Hur arbetar ni språkutvecklande för att nå ut till hela barngruppen? (icke-verbalt, 
modersmål, TAKK, teckenspråk etc) 
 

8. Hur ser du på din möjlighet att påverka barns språkutveckling? 
 

9.  Enligt forskning finns det för få situationer där lärare avsiktligt stödjer 
språkutvecklingen under fria aktiviteter. Hur upplever du skillnaden mellan att stödja 
barn i styrda aktiviteter och under fria aktiviteter? 
 

10.  Vad grundar du dessa tankar på?  
 

11.  Kan du ge exempel på hur man kan arbeta språkutvecklande på fler sätt? 
 
 


