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Abstract 

 

The purpose of this study is to contribute with knowledge about parents’ perceptions of the 

meaning of early (0-6 years old) language stimulation of their children.  

 

By doing interviews with open questions the parents’ perspective and perceptions became 

visible, based on the following issues: 

Which perceptions do parents of children in preschool have of early language stimulation? 

How do parents of children in preschool describe their work with language at home? 

How do parents of children in preschool think of the cooperation between preschool and the 

home in childrens’ language development?  

 

The conclutions to been drawn from the findings of this study are that parents of children in 

preschool see that it is important to start language stimulation directly at birth, in everyday 

life and in social situations. The results also shows that parents are connecting language with 

dialects, conflicts and that parental involvement in the preschool language development is 

influenced by parents own engagement. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med denna undersökning är att bidra med kunskap om föräldrars uppfattningar om den 

tidiga (0-6 år) språkstimuleringens betydelse för barnen.  

 

Genom att göra intervjuundersökningar med öppna frågor har föräldrars perspektiv och 

uppfattningar kunnat lyftas fram, utifrån följande frågeställningar: 

Vad har föräldrar till barn i förskolan för uppfattning om tidig språkstimulering? 

Hur beskriver föräldrar till barn i förskolan att de arbetar med språket hemma?  

Hur ser föräldrar till barn i förskolan på samarbetet mellan förskolan och hemmet i barns 

språkutveckling? 

 

De slutsatser som kan dras av undersökningens resultat är att föräldrar till barn i förskolan 

lägger stor vikt vid att språkstimulering sker direkt från att barnen föds, i vardagen och i 

sociala sammanhang. Resultatet visar även att föräldrar kopplar samman barns språk med 

bland annat dialekter, konflikter och att föräldrars delaktighet i förskolans 

språkutvecklingsarbete påverkas av föräldrars eget engagemang.  

 

Nyckelord: tidig språkstimulering, förskola, föräldrars betydelse, språkutveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Förord 

 

Tack till de föräldrar som tagit sig tid att ställa upp på intervju och gjort den här 

undersökningen möjlig, samt tack till personalen på förskolan för hjälpen med att kontakta 

föräldrarna.  

 

Jag vill även tacka alla nära och kära för all hjälp och stöttning under arbetets gång, samt ett 

stort tack till min sambo för att du stått ut med mitt skrivande framför datorn.  
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1. Inledning  

 

Detta examensarbete bygger på en intervjuundersökning av föräldrar till barn i förskolan för 

att få en inblick i deras uppfattningar av tidig språkstimulering. Idag finns många forskare 

som vill belysa vikten av att tidigt språkstimulera med barn under förskoleåren, och att det 

även bör ske i hemmet, för att förebygga senare läs- och skrivsvårigheter. Flera olika 

språkstimuleringsprojekt har genomförts, där föräldrarna fått information och tips på hur de 

kan språkstimulera sina barn hemma. Hösten 2009 startades även ett projekt vid namn 

SPRINT, ”Språkinterventionsprojektet” (Stockholms universitet, 2009) av forskare vid 

Stockholms universitet. Projektets syfte är att undersöka sambandet mellan hemmets 

språkstimuleringsarbete och barnets senare läs- och skrivutveckling. Det är inom detta område 

som jag kommer att göra en undersökning med fokus på vilken syn föräldrar till förskolebarn 

har på tidig språkstimulering.  

 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998), tar på flera ställen upp 

vikten av föräldrars inflytande och ett samarbete mellan hemmet och förskolan. Bland annat 

står det att: 

 

Arbetslaget skall 

• samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler 

och förhållningssätt i förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998, s.8) 

• ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,  

• föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnens trivsel, utveckling och lärande 

både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal, 

• ge föräldrarna möjligheter att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den 

pedagogiska planeringen, 

• beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten 

och 

• se till att föräldrarna blir delaktiga i utvärderingen av verksamheten 

(Utbildningsdepartementet, 1998, s.12) 

 

Skolverket har även gett ut en föräldrabroschyr (Skolverket, 2007b) om förskolans läroplan 

för att ge ett förtydligande av förskolans läroplan, där bland annat föräldrarnas påverkan i 

förskoleverksamheten tas upp. I broschyren står bland annat att förskolans arbete ska ske i ett 
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samarbete med hemmet samt att föräldrars synpunkter ska tas till vara i planeringen av 

arbetet.  

 

Flera undersökningar har gjorts där språkprogram och material har erbjudits hemmet för att 

undersöka effekterna på barnens senare läs- och skrivutveckling, vilket har visat sig ge goda 

resultat. Föräldrarna får under språkprogrammen och projekten mycket information och 

material i handen att använda tillsammans med sina barn, men jag tycker även det vore av 

betydelse att få en inblick i föräldrars tankar och uppfattningar om tidig språkstimulering. 

Med Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) i baktanken så har ju även förskolan 

skyldighet att ha föräldrarnas åsikter och tankar med i sin planering av verksamheten. En 

kunskap som jag sedan tror kan ha betydelse för förskolepedagogernas förebyggande 

språkutvecklingsarbete med barnen. Jag anser att det kan vara viktigt att först veta hur 

föräldrarna ser på tidig språkstimulering, göra en kartläggning av hur situationen ser ut, för att 

vuxna runt omkring barnen sedan ska veta hur det förebyggande språkutvecklingsarbetet ska 

formas.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap om föräldrars uppfattningar om den 

tidiga (0-6 år) språkstimuleringens betydelse för barnen.  

 

Utifrån detta syfte blir mina frågeställningar:  

Vad har föräldrar till barn i förskolan för uppfattning om tidig språkstimulering? 

Hur beskriver föräldrar till barn i förskolan att de arbetar med språket hemma?  

Hur ser föräldrar till barn i förskolan på samarbetet mellan förskolan och hemmet i barns 

språkutveckling? 

 

1.2 Begreppsförklaringar  

 

Med tidig språkstimulering syftar jag i denna undersökning på allt som barnen gör, har 

omkring sig samt det som andra i omgivningen gör tillsammans med barnen som har inverkan 

på barnens språkutveckling. Med tidig språkstimulering menas i denna undersökning de första 

åren i ett barns liv, 0-6 år, det vill säga den tid då barnen är på förskolan. 
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När begreppet föräldrar nämns i arbetet syftar det på föräldrar som har barn i 

förskolan/förskoleåldern och de intervjuade föräldrarna. Vilket även innebär att 

uppfattningarna om tidig språkstimulering inte kan generaliseras och gälla alla föräldrar.  

 

TRAS är ett observationsmaterial som står för Tidig Registrering Av Språkutveckling, som 

pedagoger i förskolan kan använda sig av för att få information om det enskilda barnets 

språkutveckling. Läs vidare i TRAS. Tidig registrering av språkutveckling (Espenaak, 2005). 

 

Spökskrift innebär att barn arbetar i par framför en dator med att ”pianoskriva” på tangenterna. 

Under tiden som barnen pianoskriver berättar de högt för varandra vad de skriver och skapar 

på så sätt en gemensam berättelse med hemlig skrift, spökskrift. Till denna spökskift får 

barnen sedan måla en bild. Läs vidare i Att skriva sig till läsning - IKT i förskoleklass och 

skola av Trageton (2005). 

 

1.3 Studiens disposition 

 

Med undersökningens syfte och forskningsfrågorna som bakgrund kommer nu en genomgång 

av vad litteratur och forskning tar upp inom området tidig språkstimulering och föräldrars 

betydelse i barns språkutveckling. Därefter görs en metodbeskrivning och en presentation av 

intervjuresultatet. Arbetet avslutas i en diskussion där resultat och litteraturen vävs samman, 

utifrån syfte och frågeställningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 4 -    

2. Litteraturgenomgång 

 

I detta kapitel görs en genomgång av den kunskap och tidigare forskning som finns inom 

området tidig språkstimulering och föräldrars betydelse i barns språkutveckling. Först 

kommer några stycken om det sociala samspelet, lek, språklig medvetenhet och hjärnans 

utveckling och sedan redovisas några resultat av tidigare forskning. 

 

2.1 Vygotskij och det sociala samspelet 

 

Utifrån det sociokulturella perspektivet och ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, som bygger 

på den ryske psykologen och filosofen Vygotskijs (2001) tankar, utvecklas och lär sig barn i 

sociala sammanhang tillsammans med andra människor. Detta gäller även språkets utveckling 

som är beroende av den sociala omgivningen. Språket är ett redskap för att uttrycka sig och 

förmedla sig i sociala situationer. Barnen skapar sitt språk utifrån det språk, de uttryck och 

begrepp som vuxna i deras omgivning använder, det vill säga det språk som barnen har 

erfarenhet av. Därmed har vuxna en stor betydelse för vilken innebörd och den förståelse som 

barnen får för språket som de använder. Grunden och förståelsen för språket, skapas redan i 

det tidiga samspelet mellan barn och vuxna och det är först flera år senare som det utvecklas 

till en djupare språklig förståelse, av dess innebörd och alla begrepp. (Vygotskij, 2001) 

 

Vygotskij (2001) ser vuxna eller andra äldre omkring barnen som betydelsefulla för att barnen 

ska utvecklas vidare, över sin förmåga. Han menar att barn har lättare för att klara av att lösa 

svårare uppgifter i samarbete med andra, jämfört med om de skulle ha försökt på egen hand. 

Barnet höjer sig därmed över sin utvecklingsnivå, med hjälp av att samarbeta och imitera 

andra. Tillsammans med andra kan barnen få hjälp att klara av nya saker, som de senare klarar 

av att göra på egen hand, vilket Vygotskij kallar för barnens potentiella utvecklingszon. Eller 

som Vygotskij själv förklarar det: ”det som barnet idag kan göra i samarbete kommer det 

imorgon att kunna göra självständigt” (Vygotskij, 2001, s.333). Han menar att i denna möjliga 

närmaste utvecklingszon har föräldrar och förskolan en viktig roll att stötta och hjälpa barnen 

att prova nya saker för att utvecklas vidare. 
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2.2 Lek och språklig medvetenhet 

 

För att barn ska utvecklas utan att misslyckanden och tvång upplevs så spelar leken en 

avgörande roll. I leken kan barn testa sina förmågor utan att känna att de misslyckas, eftersom 

det är på låtsas, utan att självförtroendet ska påverkas negativt. Barnen låtsasläser, lekskriver 

och gör sådant som andra i omgivning gör, fast på deras egna villkor (Eriksen Hagtvet, 2004). 

Eriksen Hagtvet som är professor vid institutionen för specialpedagogik vid Oslos universitet 

menar att: 

 

Om det första mötet med skriftspråket får ske i lekens form där risken för att misslyckas är 

liten är chansen stor att självtilliten och nyfikenheten stimuleras positivt. Därför är 

’lekskrivning’ en bra benämning på den tidigaste skrivningen. Barnet frigörs då från 

förväntningar om att prestera därför att det sker ’på låtsas’ (Eriksen Hagtvet, 2004, s.33) 

 

Till att börja med är språket för barn enligt Eriksen Hagtvet (2004) enbart ett sätt att förmedla 

sig på, men allt eftersom barnen blir äldre börjar de intressera sig mer och mer för hur språket 

fungerar och är uppbyggt. Språket består av flera olika delar som är nödvändiga att känna till, 

bland annat hur språkljuden fungerar, det vill säga fonologi. Den fonologiska medvetenheten 

innebär förmåga att förstå språkets ljud, hur språkljuden bildas och att ord består av olika 

fonem, det vill säga språkljud. Till exempel b-i-l består av tre olika fonem. Genom att rimma 

och leka med hur ord låter tränas barns fonologiska medvetenhet. Barn som under 

förskoleåren har en förståelse för att ord går att delas upp i olika språkljud, har visat sig få en 

gynnsammare läs- och skrivutveckling. Språket innebär även att förstå hur ord skapas, böjs 

och sätts ihop till meningar samt vad ord betyder. Läran om ords innebörd och betydelse 

kallas för semantik. En annan del av språket innebär att känna till hur språket används, i till 

exempel sociala sammanhang, vilket kallas för pragmatik. Detta är bara några av de delar som 

ingår i den så kallade språkliga medvetenheten. (Eriksen Hagtvet, 2004) 

 

Läs- och skrivförmåga, eller den engelska översättningen literacy, är ett område som är svårt 

att definiera och förklara men kan beskrivas med att kunna använda text för att klara av 

vardagen, samhället och få sina behov tillfredställda (Myrberg, 2001). Föräldrar kan hjälpa 

barnen att skapa broar mellan tal och skrift, genom att samtala om det som de läser. Tillfällen 

där barnen kan lära känna språket och vad det innebär är till exempel när barn missuppfattar 
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saker som sägs eller inte förstår vad något betyder och då får stöd av andra i omgivningen 

(Eriksen Hagtvet, 2004). 

 

2.3 Hjärnans utveckling 

 

Under de första levnadsåren i ett barns liv är barnen som mest mottagliga för stimulans 

eftersom hjärnan då fortfarande är plastisk och i snabb utveckling. Därför anses 

språkutvecklingen under de första åren i ett barns liv som extra viktiga och betydelsefulla. 

Även om det idag visat sig att även äldre kan lära sig ett nytt språk relativt lätt så går det 

betydligt lättare för barn. Här spelar även miljön en avgörande roll. Barn som tidigt fått riklig 

stimulans visar sig ha en gynnsammare språkutveckling och lättare att uttrycka sig i olika 

situationer. (Eriksen Hagtvet, 2004)  

 

2.4 Tidigare forskning 

 

Nedan följer en genomgång av resultatet av tidigare studier som genomförts inom området 

tidig språkstimulering, där några av dem är uppföljningsstudier som gjorts för att få syn på de 

långsiktiga effekterna av tidig språkstimulering. Till att börja med redovisas resultat från 

studier som gjorts om språkstimulans hemma och på förskolan och därefter redovisas resultat 

från olika uppföljningsstudier.  

 

2.4.1 Språkstimulans hemma och på förskolan 

 

Forskning visar att insatser från fler olika aktörer samtidigt är nödvändigt för att förhindra att 

barn utvecklar senare läs- och skrivsvårigheter, särskilt barn i riskgrupper som till exempel 

barn med annat modersmål och barn med funktionshinder. Bland alla de viktiga 

komponenterna finns föräldrarna och förskolan med. Genom olika stödprogram och 

information görs föräldrarna medvetna om barns tidiga språkutveckling och att redan vid 

spädbarnsåldern kommunicera med sitt barn. (Myrberg, 2001) 

 

Johansson (2005), som är filosofie doktor och lektor vid enheten för barn och 

ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet, genomförde en studie för att se hur pedagoger i 

förskolan arbetar och vilket förhållningssätt de har till barns lärande. Resultatet av studien 
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visade att pedagoger ser vardagen och det etiska samspelet som en central del i barns 

språkutveckling. Pedagogerna arbetade mot att få barnen att förstå andra barns känslor och 

handlingar samt få barnen att lära sig olika strategier, som till exempel samtal, för att lösa 

konflikter. Resultatet av studien visar även att pedagogerna lägger stor vikt vid samtalet i 

vardagen och att både benämna och utveckla det barnen uttrycker, för att stödja barnens 

språkutveckling. Pedagogerna arbetade även efter att uppmärksamma skriftspråket i barnens 

omgivning genom att bland annat ha namnlappar uppsatta på barnens saker. 

 

I slutrapporten om förebyggande arbete för läs- och skrivsvårighet som Myrberg (2001) 

redogör för, docent och professor i specialpedagogik, togs familjen upp som en faktor som har 

inverkan på barns senare läs- och skrivförmåga. Läs- och skrivsvårigheter bland barnen 

påverkas av ifall det förekommer svårigheter, som till exempel dyslexi, hos andra inom 

familjen samt bristande skriftspråkstimulerande hemmiljö. För att förebygga och åtgärda läs- 

och skrivsvårigheter behöver barnen ha en rikt språkstimulerande hemmiljö på fler olika plan. 

Goda förebilder i hemmet när det gäller läsning och skrivning, en omgivning med mycket läs- 

och skrivmaterial, samt ha föräldrar som samtalar, läser och sjunger med sina barn. (Myrberg, 

2001) 

 

Tidigt skapar sig barn en uppfattning om vad läsning och skrivning är samt vad böcker är och 

den uppfattningen är beroende av de erfarenheter som barnen har från sin omgivning. Därför 

är tidig språkstimulering i form av sånger, samtal, rik tillgång på läs och skrivmaterial i 

hemmet och goda förebilder omkring barnen viktiga faktorer i barns språkutveckling. Därmed 

är ett samarbete mellan hemmet och förskolan av stor betydelse. Men även om ett barn har en 

bred erfarenhet av bland annat sagoläsning sker inte läs- och skrivutveckling automatiskt, om 

barnen inte har en fonologisk medvetenhet (se ovan). (Myrberg, 2001; Skolverket, 2007a) 

 

2.4.2 Effekter av tidig språkstimulering  

 

I en uppföljningsstudie som Svensson (1996) gjort studerades barn från 2 års ålder till 6 års 

ålder, för att sedan följas upp i årskurs 3 för att få syn på långsiktiga effekter av tidig 

språkstimulering. Svensson är docent i pedagogik och verksam vid Högskolan för lärande och 

kommunikation i Jönköping. Föräldrarna i studien fick under förskoleåren information och 

tips om språkstimulering. I resultatet från studien berättas bland annat om i vilken omfattning 

som föräldrarna språkstimulerade för sina barn, jämfört med innan och efter studien. De 
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föräldrar som språkstimulerade minst var de som i slutet av studien hade ökat stimulansen 

mest. Resultatet visar att de föräldrar som ofta språkstimulerade tillsammans med sina barn, 

under förskoleåldern, hade barn med genomsnittligt bättre läs- och skivförmåga i skolan. 

Uppföljningsstudien visade dock att några av de barn som kunde läsa vid skolstart senare inte 

hade något större intresse av att läsa. Detta är något som Svensson tar upp i diskussionen av 

rapporten och funderar över varför: kan det vara att de som kunde läsa bra vid skolstarten inte 

fick tillräckliga utmaningar eller uppmärksamhet och därmed tröttnat? 

 

Resultatet efter språkstimlansprogrammet (Svensson, 1996) med föräldrarna och barnen i 

förskolan visade att föräldrarna fått en större förståelse för språkstimulansens betydelse och 

att de hade lättare för att möta och hitta lämpliga aktiviteter till sina barn. Några andra 

slutsatser som Svensson kunde dra när barnen var sex år var att: 

 

- Det sociala samspelet har betydelse för språkutvecklingen. 

- Barn som tidigt har fått mycket språkstimulans fick bättre språkutveckling.  

- Information till föräldrar kan påverka stimulansen. 

- Det går att påverka språkstimulans inom föräldragrupper så att socialgruppsskillnader 

minskar.  

- Det går att underlätta läs- och skrivinlärning genom språklekar. (Svensson, 1996, s.21) 

 

I en studie (Roberts, Jurgens & Burchinal, 2005) som gjorts på afrikansk-amerikanska barn 

från 18 månaders ålder till 5 års ålder undersöktes sambandet mellan tidig språkstimulans 

hemma och senare läs- och skrivförmåga. Mätningar, intervjuer och observationer utfördes 

under barnens första levnadsår, för att senare bland annat jämföras med hur barnens ordförråd 

och läs- och skrivförmåga påverkats och utvecklats. Det som studerades var bland annat i 

vilken omfattning föräldrarna läste för barnen, vilka lässtrategier som användes under 

berättandet och i vilken omfattning hemmiljön språkstimulerar. De kunde inte dra någon 

direkt slutsats men, resultatet visade ett samband mellan språkstimulerande hemmiljön och 

barnens läs- och skrivfärdigheter. Barn till föräldrar som hade läst mycket för sina barn, med 

inlevelse och känslighet, hade i genomsnitt ett större ordförråd. I den här studien undersöktes 

barnen från 18 månaders ålder till 5 års ålder, jämfört med Svenssons (1996) 

uppföljningsstudie där barnen studerades från 2 års ålder tills dem gick i årskurs 3. Även i 

Roberts, Jurgens och Burchinals artikel diskuteras eventuella orsaker till resultatets utfall, att 

det kan behövas ett längre tidsperspektiv för att se samband och effekterna av hög 

språkstimulering i tidig ålder och senare läs- och skrivförmåga.  
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Roberts, Jurgens och Burchinal (2005) och Svensson (1996) berättar om studier som både 

visar på delvis positiva men även mindre synliga effekter av tidig språkstimulering hemma. 

Svenssons studie visar på fler positiva effekter, medan den andra studien ännu inte visar på 

någon större effekt. Vilket kan bero på att Svenssons studie sträckte sig över en längre tid och 

att en senare uppföljningsstudie är ett måste för att kunna se sambandet mellan tidig 

språkstimulering hemma och senare läs- och skrivfärdigheter. 

 

BokNallen-projektet (Johansson, 1995) var även ett projekt för att involvera föräldrarna i 

barns språkutveckling och göra dem medvetna om betydelsen av att börja stimulera tidigt. Ett 

projekt som har ett liknande upplägg och innehåll som Svenssons (1996) studie, med 

hembesök, föräldrainformation och material. Projektet gav positiva resultat både i kommunen 

och i hemmen, som till exempel ökad utlåning och försäljning av barnböcker och att fler 

språkprojekt startades. Föräldrarnas språkstimulering hemma ökade genom att de sjöng, läste 

och samtalade mer med sina barn. Projektet resulterade i att barnen, på kort tid, visade bättre 

uttal, större ordförråd och meningsbyggnad. 

 

Ett skriftspråksstimuleringsprojekt (Dahlgren, m.fl., 2006) genomfördes på en förskola under 

tre års tid med fokus på sexåringarna och gick ut på att stimulera deras språkutveckling. 

Personalen på förskolan försökte skapa gynnsamma lekmiljöer som automatiskt lockade 

barnen till att använda sig av skriftspråket i leken, som till exempel polisstation, bankkontor 

och lekskrivning. Genom leken hade barnen fått en förståelse för skriftspråket och visste vad 

läsning och skrivning innebar. Alla de barn som deltagit i projektet läste och skrev vid slutet 

av årskurs ett bättre än genomsnittet. ”Om barnen är engagerade i för dem meningsfulla 

aktiviteter utvecklar de skriv- och läsfärdigheter som en biprodukt.” (Dahlgren, m.fl., 2006, 

s.115) Barnen hade fått en förberedelse i läs- och skrivinlärningen genom att möta språket i, 

för barnen, naturliga och meningsfulla sammanhang. 

 

I Kina har en studie (Li, Corrie & Wong, 2008) gjorts på barn i Hongkong och i Peking, där 

tester genomfördes på barnen vid fem års ålder samt vid åtta års ålder, för att undersöka 

effekterna av tidig språkstimulering. Testerna visade en skillnad i språkutvecklingen hos de 

barn som haft informell språkstimulering jämfört med de barn som stimulerats under mer 

formella former. Studien visade att tidig informell stimulering av språket inte är tillräckligt för 

att gynna barns språkutveckling långsiktligt, utan även formell stimulering är nödvändig. Det 
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vill säga de barn som hemma och på förskolan hade haft vuxna omkring sig som försökt lära 

dem att läsa och skriva var även de som visade de bättre testresultaten vid åtta års ålder. 

Resultatet behöver dock inte innebära att informella aktiviteter som till exempel sagoläsning 

är helt onödiga, utan båda formerna av stimulering kan vara gynnsamma för barnens 

språkutveckling, inom olika områden.  Läs- och skrivutvecklingen visade sig även gynnas av 

att ha ett samarbete mellan hemmet, förskolan och skolan för att skapa ett sammanhang i 

barnens språkutveckling.  

 

2.5 Sammanfattning  

 

Tidigare kunskap och forskning som finns om tidig språkstimulering och hemmets betydelse 

visar att barn som har fått riklig språklig stimulans tidigt i sin uppväxt ofta har visat sig 

prestera bättre än genomsnittet senare i skolåren. Mycket av den tidigare kunskap och 

forskning som finns lyfter den sociala betydelsen i barns språkutveckling, vilket är Vygotskijs 

(2001) grundtankar. Barns språk utvecklas med hjälp av att ha goda förebilder, genom sociala 

sammanhang, i leken och av att stimulansen börjar tidigt när hjärnan är som mest mottaglig.  

 

De tidigare studier som gjorts för att upptäcka effekterna av tidig språkstimulering visar både 

liknande och skilda resultat. Det som setts i resultaten är bland annat att barn fått lättare att 

prata, ökat ordförråd, bättre läs- och skrivfärdigheter samt att både lek och mer organiserade 

språkstimuleringsmetoder har positiva effekter på barnens språkutveckling. Tidigare kunskap 

och forskning betonar även vikten av samarbete och kontinuitet mellan hemmet och 

förskolan, samt att föräldrars delaktighet i barns språkutveckling kan stärkas med hjälp av tips 

och information om tidig språkstimulering.  
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3. Metod  

 

I detta kapitel görs en presentation av vilken metod som undersökningen bygger på samt hur 

arbetet gått till, med kopplingar till vad olika metodlitteratur säger om undersökningens 

upplägg. 

 

3.1 Val av metod 

 

Eftersom syftet med denna undersökning är att ta reda på föräldrars uppfattningar om tidig 

språkstimulering kommer jag att genomföra en kvalitativ undersökning. I en kvalitativ 

undersökning är det vilka olika typer av upplevelser och uppfattningar som finns hos 

människor som är det intressanta, medan det i en kvantitativ undersökning är mängden av en 

viss uppfattning som ska mätas (Kvale & Brinkmann, 2009). Den kvantitativa metoden, som 

enkäten är, gör det lättare att göra generaliseringar, jämföra och dra slutsatser. Men om man 

är ute efter en undersökning där man ska få djupare fakta och förståelse om någonting så är 

intervjun ett bättre alternativ (Björklund & Paulsson, 2003). 

 

Formen på intervjuerna som jag använt mig av är en så kallad halvstrukturerad 

livsvärldsintervju, som Kvale och Brinkmann (2009) kallar det, eller en öppen riktad intervju 

(Lantz, 1993). Med denna intervjuform får intervjupersonerna ge sina beskrivningar och 

uppfattningar omkring olika områden, som i denna undersökning är tidig språkstimulering. 

Under intervjusamtalen har en intervjuguide (se bilaga 1) använts med olika teman och 

frågeförslag som togs upp i den ordning som intervjupersonerna berörde de olika områdena 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuguiden med de nerskrivna frågeområdena ger 

förutsättning för att intervjuerna genomförs på likartat sätt, det vill säga utifrån samma 

frågeområden och den blir en hjälp till att hålla samtalet till ämnet. Detta gör även 

bearbetningen och intervjuanalysen lättare och mer jämförbar (Krag Jacobsen, 1993). 

 

Den öppna intervjun karakteriseras av att den ger utrymme för förändringar och att 

intervjupersonen ska ge sin uppfattning omkring ett visst område. Intervjuaren är ute efter en 

”inifrånförståelse” (Lantz, 1993, s.34), där i detta fall föräldrarna berättar om sina erfarenheter 

och uppfattningar utifrån deras perspektiv. (Lantz, 1993) 
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Under intervjun har öppna och vida frågor använts för att ge intervjupersonen möjlighet att 

styra innehållet och ge utrymme att komma med egna uppfattningar omkring området 

språkstimulering. Med slutna frågor blir däremot intervjuns utgång bestämd på förhand och 

intervjupersonen har lite möjlighet att påverka innehållet, vilket jag i denna undersökning vill 

undvika. Öppna frågor bjuder in intervjupersonen till att berätta. (Krag Jacobsen, 1993)  

 

3.2 Undersökningsgrupp 

 

Undersökningen är genomförd i en mindre ort i västra Sverige och fokuserad till en förskola 

där jag sedan en tid är bekant och känd för föräldrarna. På förskolan går 26 barn; tre 

ettåringar, åtta tvååringar, åtta treåringar, tre fyraåringar och fyra femåringar. På förskolan 

jobbar fyra pedagoger, varav tre är förskollärare. I hallen på förskolan har personalen satt upp 

veckoplaneringar och annan information om vad som görs i verksamheten för föräldrarna att 

se och läsa på.  

 

Jag har valt att utföra intervjuerna på en förskola där jag är bekant för föräldrarna, med 

förhoppning om att intervju ska blir mer avslappnad och att föräldrarna ska våga öppna sig 

mer under intervjun. Föräldrarna har valts ut efter vilka som har möjlighet tidsmässig att ställa 

upp på intervju under den aktuella veckan, samt vilka föräldrar som visat sig intresserade av 

att delta i undersökningen. Intervjudeltagarna är enbart kvinnor, det vill säga mammor, vilket 

kan bero på att det var de som oftast hämtar och lämnar barnen på förskolan och därmed hade 

störst möjlighet att ställa upp på en intervju. 

 

Mitt val av intervjupersonerna bygger på att det är föräldraperspektivet som ska synliggöras 

och därför blir det föräldrar till förskolebarn som intervjuas. Utifrån den tid som jag haft till 

förfogande för undersökningen har jag valt att intervjua ett fåtal föräldrar (tre föräldrar) för att 

det ska vara möjligt att hinna med att göra djupare intervjuer och djupare analyser, vilket är 

just vad en kvalitativ undersökning innebär. Syftet är inte att se hur många föräldrar som 

tycker på ett visst sätt, utan få en uppfattning om hur och vad föräldrar tycker och tänker. 

(Kvale & Brinkmann, 2009) 
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3.3 Datainsamling 

 

Inför intervjutillfället fick intervjupersonerna ett brev med information om hur intervjun 

skulle genomföras och en kort beskrivning av syftet med undersökningen (se bilaga 2). 

 

Två av intervjuerna genomfördes på förskolan där föräldrarna har sina barn placerade, medan 

den tredje intervjun genomfördes hemma hos föräldern, efter önskan från förälderns sida. Alla 

tre intervjuerna pågick i genomsnitt i en timme vardera. 

 

Intervjuerna inleds med några bakgrundfrågor för att få en kort beskrivning av 

intervjupersonen, som till exempel yrke och antal barn. Frågor av denna sort som är av 

betydelse för att sätta sig in i intervjupersonens situation och för analysen av intervjun, 

samtidigt som det är lätta frågor att börja med. Som avslutning på intervjun sammanfattades 

kort det som intervjupersonen sagt, för att ge intervjupersonen möjlighet att lägga till 

ytterligare tankar och för att förtydliga eventuella misstolkningar. Att sammanfatta ger 

därmed en tillförlitlighet i intervjumaterialet och intervjun får ett bekvämt avslut. (Krag 

Jacobsen, 1993; Lantz, 1993) 

 

Intervjuerna dokumenteras med hjälp av ljudinspelningar för att få med allt som sägs, samt 

för att lättare följa med i samtalet. Ljudinspelning underlättar även efterarbetet av intervjuerna 

eftersom intervjuerna går att lyssna igenom flera gånger och möjligheten att upptäcka 

värdefull information ökar (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid intervjutillfället informerades 

föräldrarna än en gång om de forskningsetiska principer som gäller för undersökningen och 

om de hade några frågor eller funderingar innan intervjusamtalet startade (se nedan under 

etiska aspekter och bilaga 2). 

 

3.4 Bearbetning av resultat 

 

Intervjuerna lades sedan in på datorn och lyssnades igenom och skrevs ner ordagrant. Varje 

intervju lyssnades igenom två gånger för att upptäcka eventuella misstolkningar och fel i den 

nerskrivna intervjutexten. Därefter analyserades intervjuerna i pappersformat, det vill säga 

intervjuutskrifterna, och relevanta och intressanta delar har tagits ut ur intervjun utifrån 

undersökningens syfte. Intervjuutskrifterna har jämförts och delar har markerats för att lättare 
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se likheter och olikheter i föräldrarnas uppfattningar och tankar, samt för att upptäcka det 

specifika, utifrån undersökningssyftet och frågeställningarna. Resultatet har sedan 

sammanställts och grupperats i olika områden efter det som varit relevant för min 

undersökning. Föräldrarnas egna ord och berättelser redovisas genom citat i den löpande 

texten och genom blockcitat. Därefter har resultatet kopplats och analyserats tillsammans med 

tidigare forskning inom det undersökta området. (Kvale & Brinkmann, 2009; Lantz, 1993) 

 

3.5 Studiens trovärdighet  

 

Visst hade ett högre antal intervjuade föräldrar gett en bredare bild av vilka uppfattningar som 

finns bland föräldrar omkring tidig språkstimulering, samt från olika förskolor. Men genom 

att fokusera på ett fåtal föräldrar och deras tankar och uppfattningar gör det möjligt till 

djupare inblick, eftersom det gör det möjligt att göra djupare analyser. Tillförlitligheten på 

resultatet påverkas även av att intervjuerna lyssnats igenom två gånger, för att försäkra mig 

om att orden uppfattats så rätt som möjligt. I en kvalitativ forskningsundersökning, som 

intervjuundersökningar är, byggs trovärdigheten på ett ständigt ifrågasättande och 

kontrollerande av allt som görs under arbetets gång, som bland annat val av intervjufrågor och 

formen på intervjuutskrifterna. (Kvale & Brinkmann, 2009; Lantz, 1993) 

 

Svårigheterna att validera kvalitativ forskning behöver inte bero på någon inneboende 

svaghet i kvalitativa metoder, utan kan tvärtom bygga på deras enastående förmåga att 

spegla och ifrågasätta den undersökta sociala verkligheten i all dess sammansatthet. (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s.271) 

 

Resultatet i denna undersökning bygger på de svar och uppfattningar som de intervjuade 

föräldrarna har lyft fram vid det aktuella intervjutillfället (Kvale & Brinkmann, 2009; Lantz, 

1993). 

 

3.6 Etiska aspekter 

 

I brevet som lämnades ut inför intervjusamtalen (se bilaga 2) informerades föräldrarna kort 

om de forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) som ligger till grund för 

undersökningen. De forskningsetiska principerna bygger på fyra huvudkrav som är: 
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- Informationskravet som innebär att deltagarna får reda på syftet med undersökningen utan 

att ge information som kan påverka deras sätt att svara, samt hur undersökningen och 

intervjun kommer att gå till. 

- Samtyckeskravet redogör för att föräldrarnas deltagande är frivilligt och att de när som helst 

under undersökningen kan avbryta sitt deltagande.  

- Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som nämns under intervjun kommer att 

avidentifieras, vilket bland annat betyder att alla namn är fingerade, och 

- det så kallade Nyttjandekravet som innebär att alla uppgifter från intervjun endast kommer 

att användas för denna undersökning. (Vetenskapsrådet, 2002) 

 

Jag valde att inte ge någon utförlig information omkring syftet med undersökningen innan 

intervjun, eftersom det kan komma att påverka hur föräldrarna svarar på det som jag frågar 

om (Kvale & Brinkmann, 2009). Att till exempel nämna förskolans förebyggande 

språkutvecklingsarbete kan leda in dem på områden som de annars kanske inte har tänkt på. 

Därav valde jag att utesluta denna information i brevet inför intervjun. ”Ledande frågor kan 

inskränka spektrumet av potentiella svar” (Kvale & Brinkmann, 2009, s.188f).  
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4. Resultat 

 

Nedan följer resultatet av de genomförda intervjuerna som har grupperats och sammanställts 

efter det som varit intressant och relevant för min undersökning. Resultatet kommer att 

redovisas med undersökningens frågeställningarna som rubriker. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning och översikt över resultatet, men först görs en kort presentation av 

intervjupersonerna. Namn och uppgifter har ändrats för att uppfylla konfidentialitetskravet.  

 

Anna har ett barn i tre års ålder och har sedan gymnasiet en kurs i språkvetenskap i bagaget, 

men jobbar inte inom läraryrket.  Inom familjen har Anna även kopplingar till läraryrket samt 

har haft en uppväxt med mycket sång och musik.  

 

Birgitta har fyra barn mellan 17 och två års ålder. Birgitta är barnskötare i grunden samt har 

gått en del av lärarutbildningen och jobbar inom läraryrket.  

 

Carin har två barn, ett barn i två års ålder och ett barn på snart ett år, samt har gått 

lärarutbildningen och jobbar inom läraryrket.  

 

4.1 Vad har föräldrar till barn i förskolan för uppfattning om tidig 

språkstimulering? 

 

På frågan om vad föräldrarna tänkte på och hade för uppfattning om språk och tidig 

språkstimulering kom några spontana tankar: ”Det är ju jätteviktigt!” (Anna), ”Allt som 

handlar om att förmedla sig från en person till en eller flera andra” (Birgitta) och Carin säger 

att språk är ”ett sätt att kommunicera på”. Förutom att språk är ett sätt att kommunicera med 

både tal och skrift, lyfter även Birgitta och Carin kroppsspråket som en del av språket. ”Att 

kunna uttrycka sig överhuvudtaget, med både ljud och gester och skriva och prata” (Birgitta). 

”Det är ju både verbalt och det är kroppsspråk och så mimik i ansiktet” (Carin). Carin säger 

även att det är skillnad på talat språk och skrivet språk och att böcker därför utgör en viktig 

stimulans, ”där får de ju också ord ifrån, på ett annat vis än vad de får när man pratar”. 

Föräldrarna tog upp böcker, läsning, samtala, sång, ramsor och musik, samt att prata med 

barnen om det är något som de inte förstår och förklara vad saker betyder. Anna nämner även 
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TV:n som ett tillfälle där barnens språk stimuleras mycket. Alla föräldrarna poängterade att 

det är viktigt att benämna det barnen gör och sätta ord på vardagen. 

 

Anna och Carin kopplar språket till musiken och att språk är melodier. Anna berättar om 

andra länders språk och förklarar med att du först måste ”lära dig melodin i språket innan du 

kan prata det”. Det går mycket lättare att lära sig språket om barnen får lära sig melodin och 

får en känsla för språket. Carin jämför melodin mellan olika dialekter. Att de kanske inte 

uppfattar vad barnen säger för att de tänker på melodin i det rikssvenska språket, men när de 

kommer på att det är en viss dialekts melodi kan det vara lättare förstå vad barnen säger. Anna 

och Carin berättar även om barnens första språk där de säger att språket handlar om olika ljud 

och toner och att det därmed är viktigt att uppmärksamma spädbarns första språk och att 

stimulera under denna tid också. För om barnen har fått höra andra människor prata och 

använda språket runt omkring dem så kanske de lättare känner igen melodin i språket och får 

lättare att lära sig språket. 

 

4.1.1 Dialekter 

 

Föräldrarna berättar att det språk som de hör att deras barn använder inte är det rikssvenska 

språket, utan de hör barnen prata med dialekt, vilket de säger att de har full förståelse för. 

Barnets språk påverkas och utvecklas efter det språk som barnen hör i sin omgivning, hemma 

och på förskolan. Även om barnen alltid kommer att höra dialekten, så säger föräldrarna att 

det ändå kan vara bra att uppmärksamma barnen på språkets och ordens rätta form. Anna 

berättar följande: ”Jag medvetet korrigerar […] så att hon ska förstå att det heter någonting 

annat egentligen”. Hon säger att hon tror att hon gör det för att underlätta när barnet senare 

ska börja skriva, för att barnet inte ska skriva som det låter i de dialektala orden. Birgitta säger 

även att dialekter ger barnen ett rikare språk, med synonymer, genom att samtala och leka 

med hur ord låter på olika dialekter: ”Då lär sig barnen lite både ironi och dialekter och 

synonymer också på samma sätt, på ett lekfullt sätt”.  

 

4.1.2 Språkstimulering från början 

 

Alla föräldrarna säger att det är viktigt och betydelsefullt att börja språkstimulera tidigt i 

barnens utveckling, direkt när barnen föds och även i gravidstadiet. De säger att det är 

naturligt att det förekommer språk och kommunicerande runt barnen även när de är spädbarn, 
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genom att föräldrarna går hemma under föräldraledigheten och pratar med barnen om allt som 

görs. Birgitta och Carin tar även upp att det skulle vara konstigt om det vore helt tyst när 

barnet föddes, med tanke på att barnen har hört röster och ljud sedan de låg i magen. Birgitta 

säger att hon tror att tystnad kan göra barnen vilsna samt ”att de får svårare att sätta ord på det 

som handlar om känslor och sånt där, om man inte benämner det på rätt sätt och ger gehör för 

deras upplevelser”. Birgitta berättar om att en del föräldrar till och med sjunger och pratar 

med barnen redan när de ligger i magen, men poängterar att hon själv inte gjort det. De 

började språkstimulera från det att barnen föddes, genom att prata med barnen och ständigt 

bekräfta barnen i det de gör och upplever och göra barnen ”delaktiga i vardagsspråket” 

(Birgitta).  

 

Birgitta säger att det är viktigt att tidigt ta barnen på allvar och att de har ett eget språk, redan 

från början, ”Även om det bara handlar om gester och olika nyanser i skrik och joller, så har 

de ju ett språk för att förmedla sig till oss runt omkring”. Anna berättar om att vara hemma 

med sina barn och längtan efter det första ljudet, ordet, gesten eller meningen från barnen. Så 

här förklarar Birgitta kommunikationen med ett litet spädbarn: ”Man pratar och ställer frågor, 

fast man vet att man inte får något svar”. Så här säger Carin om det tidiga språket: 

 

Det kan ju vara lite jobbigt det där till att börja med, att man bara liksom försöker prata och 

prata och prata och visst att man får ju tillbaka leenden och lite så här. Men det är ju ändå 

det där första orden som man vill åt, det är ju det. Det är ju det häftigaste när det väl 

kommer. […] Det är mödan värt. (Carin) 

 

4.1.3 Språket i sociala sammanhang 

 

Alla föräldrarna påpekar att språket gynnas av att göra barnen delaktiga i hela vardagen och 

att språkstimulering sker automatiskt i vardagen, genom att ha människor runt omkring, 

lyssna på barnen och prata med dem om allt som görs. Som att till exempel fråga barnen om 

vad som hänt på förskolan när man sitter vid matbordet samt benämna allt man gör, ”Nu går 

vi och borstar tänderna” (Carin) samt när barnen pekar ”att man inte bara tar fram mössan 

utan att man säger ja ha, du menar mössan” (Birgitta). Carin berättar att hon ser barn som 

kompetenta individer och säger att vuxna inte ska prata över huvudet på barnen, utan istället 

ha med dem i diskussioner i vardagen. Alla föräldrarna poängterar att barn snappar upp och 

förstår mer än vad man egentligen kan tro. Anna säger att: ”Bara genom att göra vardagssaker 
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med dem påverkar dem mer än vad man tror, bara genom att prata med dem”. Föräldrarna 

betonar även att det inte enbart är under en bestämd och utsatt tid som språkstimuleringen 

sker, utan det sker hela tiden, ”även om det kanske inte är så intensivgnuggat allt man gör” 

(Carin). Birgitta säger att: ”stimuleringen sker under den vakna tiden och sedan sker 

bearbetningen när de sover”.  

 

Syskonrollens betydelse och att ha andra barn och vuxna runt omkring sig under sin uppväxt 

är också områden som föräldrarna tagit upp under intervjuerna, där föräldrarna relaterar till 

sina egna erfarenheter. ”Man lär sig på så vis också, att barn lär varandra saker och ting. De 

kan ju olika saker, så de inspirerar varandra till saker och ting också” (Carin). 

 

4.1.4 Leken 

 

Leken poängteras i flera sammanhang under intervjuerna av alla föräldrarna och de säger att 

det är ett tillfälle där språket stimuleras. Förutom att barnen samtalar med varandra i leken 

berättar Anna om när hennes barn pratar i leken och ger röster till sina leksaksfigurer, ”Hon 

sitter ju och pratar med dem så själv liksom, då gör hon två olika röster”. Förutom att barnen 

använder språket i enskild lek med leksakerna så säger Birgitta och Carin att språket är 

nödvändigt i leken med andra barn för att de ska kunna delta och göra sig förstådda. Carin 

säger att språket är en slags socialisering och att det kan vara svårt för barnen att delta i leken 

om de inte kan uttrycka sig. Så här berättar hon: 

 

Man lär sig att vara bland folk och hur man liksom är också […] Har man inte haft den 

hjälpen med att liksom fått saker och ting förklarat för en och man ska börja på att leka med 

jämnåriga kompisar, eller kompisar över lag, kan det bli svårt att lära sig lekkoder. […] om 

man inte liksom har ord till det eller ja, verktyg. (Carin) 

 

Genom att utgå från barnens intressen och att göra roliga saker säger Anna och Carin att 

lärandet kan underlättas. ”Försöker man att väcka intresset för någonting så tror jag att det är 

lättare att lära sig saker och ting” (Carin). ”Tycker man att det är roligt så går det ju väldigt 

lätt att lära sig och är det inte så roligt så brukar det ju dröja ett tag innan man får in det” 

(Anna). Anna berättar, utifrån egna erfarenheter, att ”barn slår oftast bakut om man har gjort 

det till en grej” och att det därför är viktigt att inte få barnen att känna att de ska lära sig vissa 

saker.  
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4.1.5 Barn tar efter 

 

Alla föräldrarna berättar om att de hört barnen använda ord som vuxna i barnens omgivning 

använder och att barnen ibland kan verka äldre och duktigare i sitt språk, jämfört med vad de 

egentligen förstår av det. Detta förklarar föräldrarna med att barnen suger in och upprepar allt 

som de hör i sin omgivning och själva sedan använder det språket, innan de är bekanta med 

innebörden i alla ord. Föräldrarna berättar att de har iakttagit sina barn under leken och andra 

situationer med att de använder ord, för dialoger med leksaksfigurer och använder ett mer 

avancerat språk. Ett språk som barnen tagit in från sin omgivning och tidigare upplevelser, 

som till exempel dialoger och diskussioner som barnen har hört från sina föräldrar. Anna och 

Carin säger att de även har uppmärksammat att det ibland kan dyka upp ord hos barnen som 

barnen tidigare hört från TV-program eller från böcker som barnen fått lästa för sig.  

 

Människor i barnens omgivning betonas av Anna och Carin som förebilder i barnens 

språkutveckling, i och med det sätt som människor i omgivningen pratar och beter sig. De 

säger därmed att det är viktigt att som vuxen tänka sig för vad man säger och gör. Anna 

berättar om barnen på förskolan och att hon även ser dem som förebilder:  

 

Barn lär sig av andra barn. Jag tror det att, de har oftast en förebild på dagis som de lite ser 

upp till. […] Då tror jag att det börjar att utvecklas ännu mer. Ser de andra barn som kan så 

vill de också och då tränar de nästan mer på det. (Anna) 

 

4.1.6 Språk och konflikter 

 

Konflikter som en följd av att barnen inte kan uttrycka sig var något som alla föräldrarna lyfte 

upp under intervjusamtalen. De påpekade att det kan vara svårt och bli jobbigt för barnen att 

hamna i olika situationer där språk och kommunikation är nödvändigt, om de inte kan 

uttrycka sig eller kan kommunicera. Som till exempel i leken eller i nya miljöer med 

människor som inte är vana eller kan tolka barnens få ord, ljud och tecken. Ett språk som i 

vissa fall brukar vara tillräckligt på hemmaplan, inom familjen, där barnen lärt sig vilket språk 

som de kan använda för att göra sig förstådd. Föräldrarna betonar konflikthantering, etik och 

moral i kombination med att barnens språk utvecklas och att barnen kan sätt ord på sina 
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känslor, det som händer omkring dem och kan tala om vad de tycker är rätt och fel. Carin 

säger att: 

 

För ju rikare språk och liksom uttrycksmöjligheter du har, desto bättre tror jag det är att, 

eller ja. Det blir nog lättare för en själv att och som barn att kunna uttrycka sig. Också så 

kanske man slipper mycket av dessa smällarna som blir. Det kan bli en smäll, istället för att 

säga snälla du kan du flytta på dig. (Carin) 

 

Birgitta säger att det kan vara ”lättare att lösa konflikterna i alla fall, om de lär sig att sätta ord 

på vad det är som har hänt och vad som kändes fel”. Anna och Carin berättar om sina egna 

erfarenheter av barn som slagits, bitits eller bråkat emellanåt och säger att det beteendet hör 

ihop med barnens förmåga att uttrycka sig. När barnen har fått ett rikare språk och kan 

uttrycka sig så har även bråkandet och bitandet försvunnit. Detta säger de kan bero på att 

barnen kan göra sig förstådda på annat sätt och därmed inte längre behöver bitas eller slåss.  

 

Föräldrarna betonar även vikten av att hjälpa barnen att bekräfta sina känslor, genom att till 

exempel tala om att de är arga, vilket kan kännas som en lättand hos barnet att de har kunnat 

göra sig förstådd. ”In emellanåt så orkar de uttrycka sig och sen så har de så mycket ord som 

ska ut på en gång, så de orkar ju liksom inte få fram det heller” (Carin) och att det därmed är 

viktigt att barnen får hjälp att uttrycka sig så att de kan känna sig lugnare. 

 

Syskonrollen tas också upp som en viktig del, där barnens förmåga att uttrycka sig kan sättas 

på prov, när de till exempel blir anklagade för att ha gjort vissa saker. Birgitta säger att barn 

tidigt behöver lära sig att uttrycka sig för att inte bli utnyttjade och särskilt småsyskon kan 

behöva lära sig att stå upp för sina rättigheter.  

 

4.2 Hur beskriver föräldrar till barn i förskolan att de arbetar med språket 

hemma? 

 

Alla föräldrarna tog upp språkstimulering hemma i flera olika sammanhang, bland annat 

genom att de samtalar, sjunger och rimmar tillsammans med barnen om det som barnen till 

exempel gör på förskolan. Anna berättar även om magnetbokstäver som de köpt hem som 

hennes barn sitter och leker med, lekläser och sorterar bokstäverna. Men vid frågan om en 

mer ”medveten” språkstimulering från föräldrarnas sida var det följande saker som togs upp:  
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Anna och Carin berättade att de medvetet hade mycket böcker hemma och läste mycket för 

sina barn, bara för att de vet att det är bra för språkutvecklingen och för att barnen tycker det 

är roligt. Anna berättade att de gärna använde böcker som hade en upprepande handling och 

berättelse, för att barnet lättare ska kunna följa med i berättandet. Carin berättade att de hade 

massvis med böcker hemma, ”Det är mycket böcker och de ligger över allt, bara för att, blir 

du sugen så ska du liksom lätt få tag på en bok också” och hon påpekade att det helst ska vara 

tåliga böcker så att de kan vara med över allt. Så här säger hon även: 

 

För en bok som står längst upp i bokhyllan den blir man inte intresserad utav, för man vet 

knappt att den finns. Du är nästan tvungen att ramla över för att, ja, det ska väcka ett 

intresse. Sedan när intresset väl är väckt då kanske det är något annat om den står i 

bokhyllan, för då vet du att den står i bokhyllan. (Carin) 

     

Birgitta berättade att de medvetet hemma framför allt försöker bekräfta det barnen säger, 

hjälpa barnen att benämna vad deras gester betyder och att svara på det barnen frågar om. Hon 

säger att de försöker vara vakna och lyhörda med att fånga upp de tillfällen där de märker att 

barnen inte förstår vissa saker och förklara för dem. Birgitta säger att de inte bara upprepar det 

barnen säger, utan även berätta det med andra ord för att barnen ska få fler begrepp, ”får in en 

synonym, att det finns fler ord för samma sak”.  

 

4.2.1 Utmana barnens språk 

 

Inom familjen och i kända miljöer, med människor som är bekanta med barnen, säger 

föräldrarna att omgivningen lär sig att tolka barnets språk och signaler. Detta är något som 

föräldrarna säger kan göra att barnen blir bekväma och inte använder sin fulla förmåga inom 

språket, trots att de kan, för att det inte behövs och de kan göra sig förstådda ändå. Birgitta 

förklarar det på följande sätt: 

 

När barn väl har fått ett sätt att uttrycka sig på, om det är med gester eller med ljud eller 

med otydliga uttal, så lär man sig att koda deras sätt att uttrycka sig. Och då förstår man 

dem även om omgivningen kanske inte förstår dem så mycket […] Men tillsammans med 

andra barn så funkar ju inte, leken funkar ju inte om inte de andra förstår vad man säger och 

vill. (Birgitta) 
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Alla föräldrar har tagit upp detta område under intervjusamtalen och påpekar att det kan skapa 

problem för barnen i nya och okända miljöer där de omgivande människorna inte känner till 

och kan tolka barnens uttryck. Föräldrarna säger att det därmed är viktigt att även hemma 

försöka utmana barnen och få dem att vidareutveckla sitt språk. Som att till exempel be dem 

förklara vad de menar, låtsas att man inte förstår eller medvetet misstolka vad barnen menar, 

för att barnen ska hitta andra sätt att uttrycka sig på. Carin säger att: 

 

Ibland kanske det inte är bra att förstå allt för väl, för då blir barnen bekväma och liksom 

inte behöver att sätta ord på det heller. Utan man kanske ska spela lite dum ibland […] Och 

då helt plötsligt så kan det ju komma mer ord än vad man har räknat med att det ska göra. 

(Carin) 

 

Här berättar även föräldrarna om förskolan som en plats där barnen tvingas göra sig förstådda 

och att det inte räcker med att använda kroppen eller några få ljud. Föräldrarna säger att det 

språk som barnen använder hemma är inte tillräckligt för att andra runt omkring ska förstå 

vad barnen försöker uttrycka.  

 

Birgitta betonar vikten av att möta barnen på en nivå som ligger över deras egen förmåga, för 

att det ska gynna språkutvecklingen, och ”inte gå ner på barnens ett- och tvåordsnivå när man 

pratar med dem”. Bemöter man barnen på deras nivå, på den nivå som de kan uttrycka sig på, 

säger Birgitta att hon tror att det kan göra att barnens språk blir fattigare och mer enkelriktat. 

Birgitta berättar om olika slags böcker som de läser hemma för barnen, både böcker som 

barnen själva klarar av att läsa samt böcker som ligger på en nivå över deras egen förmåga. 

Detta är något som hon säger har gett barnen ett rikt ordförråd, men att det däremot verkar ha 

påverkat barnens egen läsning negativt. ”Så när de skulle börja läsa själva så var det ju på, det 

var ju inget spännande. Textinnehållet var på för låg nivå, det som de klarade att läsa själva” 

(Birgitta). Även Carin berättar om svårigheten att veta vad det är som gör att barns 

språkutveckling försenas eller gynnas. Hon jämför med sina egna barns språkutveckling och 

att den skiljer sig åt, trots att de sjungit och pratat mycket hemma med båda sina barn.   

 

4.2.2 Föräldrars roll och betydelse 

 

Alla föräldrarna berättar om att de ibland hör hur barnen använder nya ord en längre tid, innan 

de fått en uppfattning om vad ordet betyder eller hur det används. Det kan vara ord som 
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barnen hört andra barn säga på förskolan eller som syskon, föräldrar och andra i barnens 

omgivning säga. Föräldrarna påpekar att det därför är viktigt att vara med och svara på de 

frågor och funderingar som barnen har, för att hjälpa dem att förstå språket och alla nya ord 

som de kommer i kontakt med. Anna tar även upp att det ibland kan vara ett opassande språk 

och att föräldrarna då blir de som får vårda barnens språk och lära dem hur man pratar och 

använder språket. Birgitta och Carin säger att det är viktigt att barnen skapar sig en förståelse 

för vad olika begrepp betyder och innebär, samt för att barnen ska få en förståelse för att det 

kan finnas flera ord för samma sak.  

 

Föräldrarnas egen uppväxt och erfarenheter av tidig språkstimulering kopplades flera gånger 

under intervjuerna till deras egna sätt att språkstimulera sina barn, som att till exempel prata, 

läsa, sjunga och pyssla. Anna berättar om hur hon ser på sambandet mellan sitt eget sätt att 

språkstimulera och sin egen uppväxt:  

 

Har man själv varit väldigt pysslad med så pysslar man väldigt mycket med sina barn. Eller 

så är det väl tvärtom. Har man aldrig varit pysslad med så är man ännu mer noga och gör 

det. (Anna) 

 

4.3 Hur ser föräldrar till barn i förskolan på samarbetet mellan förskolan 

och hemmet i barns språkutveckling?  

 

Förskolan betonas av föräldrarna som en viktig faktor i barnens språkutveckling, efter att de 

alla sett en stor utveckling i barnens språkanvändning sedan de började på förskolan. Carin 

berättar om när barnen börjar på förskolan: ”Då tar det ett litet tag och sedan så exploderar det 

i språk”. Föräldrarna säger att förskolan är en viktig social faktor i barnens språkutveckling. 

”Språk är väl någonting man gör tillsammans egentligen, på så sätt. Så att man behöver att 

vara flera” (Carin). ”Det kommer ganska naturligt här tror jag, för de pratar ju med barnen 

hela tiden och barn pratar ju med varandra och leker framförallt” (Anna). Birgitta påpekar att: 

”Det räcker inte med att man är aktiv hemma, utan de behöver träffa andra barn och vuxna 

och få utvecklas” och hon säger att den bästa stimulansen i barnens språkutveckling vore en 

kombination mellan det som sker hemma och på förskolan. Birgitta menar att: 

 

Där så kanske man jobbar mer pedagogiskt inriktat mot vissa moment i språkutvecklingen 

också, som man inte gör hemma. Utan hemma blir det det här vardagssamtalet och 
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vardagsspråket. Så att, jag tror att den bästa stimulansen det är liksom en kombination. 

(Birgitta) 

 

Alla föräldrarna poängterar att det är viktigt att barn får möjlighet att umgås med andra barn, 

förutom sina syskon, för att deras språk ska utvecklas. Så här säger Anna: 

 

Jag tror att det är mycket att de går mycket på dagis eller dagmamma eller har liksom det 

här sociala samspelet med andra barn, som gör att de lär sig prata […] Om man inte har 

förskolan och är hemma med barnen länge så tror jag att man måste lägga ner sig mycket, 

mycket mer i att språkstimulera dem. (Anna) 

 

Föräldrarna betonar att det är mer vardagsaktiviteter som gör att barnen språkstimuleras på 

förskolan och att det sker naturligt i förskolans vardag. En medveten språkstimulering som 

finns ”invävd i den dagliga verksamheten” (Birgitta). Föräldrarna tog bland annat upp de 

sånger och ramsor som barnen använder på förskolan och framför allt en ramsa som används 

dagligen vid matsituationerna på förskolan. Detta var en ramsa som föräldrarna ofta fick höra 

hemma. Carin säger att hon tror att förskollärare i dag är mer medvetna om att det är bra att 

prata och sjunga med barnen och att det därför förekommer mer språkstimulering av den 

sorten.  

 

4.3.1 Delaktighet i förskolans språkutvecklingsarbete 

 

Det som föräldrarna berättade om delaktigheten i förskolans språkutvecklingsarbete var i stort 

sett liknande. Alla tog upp något slags språkstimuleringsarbete på förskolan som de kände till, 

som bland annat sagoläsning, sång och ramsor. Birgitta berättade även om att klappa stavelser 

i namnen, skriva spökskrift, låna böcker från bokbussen, måla bilder och samtala om det som 

barnen målar och gör. Språkmaterialet TRAS (Tidig Registrering Av Språkutveckling) togs 

upp av Anna och Carin, som de fått höra att förskolan använder sig av för att uppmärksamma 

barnens språkutveckling. Den inblicken som föräldrarna har i verksamheten säger de att de 

fått genom den information som ges till föräldrarna via veckoplanering, informationsbrev, vid 

hämtning, lämning och inskolningssamtal. Men de betonade även att det är genom att deras 

barn kommit hem och berättat och sjungit sånger och ramsor som de fått veta vad som görs på 

förskolan.  
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Anna och Carin berättar om delaktighet och kopplar till hur de själva läser och tar till sig den 

information som ges på förskolan. ”Det kanske inte är att man kommer ihåg hur de har skrivit 

det, hur de har gjort” (Anna). På samma sätt säger Anna att det även är vid hämtning och 

lämning, att föräldrarna kanske inte hör eller tar till sig allt som personalen på förskolan 

berättar, för att man är för upptagen med sig själv. Carin tar även upp de olika temaarbetena 

som förekommer eller har förekommit på förskolan, men säger att hon inte har någon djupare 

insikt i vad de gör inom temat och vad för slags språkstimulering som förekommer.  

 

4.3.2 Föräldrars engagemang 

 

Föräldrars eget engagemang påpekas av Anna och Carin som en avgörande faktor i föräldrars 

delaktighet i förskolans språkutvecklingsarbete. En faktor som de säger kan vara anledningen 

till att föräldrar kanske inte är så delaktiga som de borde vara eller som de skulle vilja vara. 

Anna säger att hon tror att om man som förälder känner sig odelaktig i förskolans 

språkutvecklingsarbete handlar det mer om en brist på engagemang från sin egen sida. Brist 

på engagemang på grund av tidsbrist, att föräldrar till exempel har fullt upp med sitt eget jobb. 

Så här berättar Anna: 

 

Jag tror det är det mer som är problemet, att man själv skulle kunna engagera sig lite mer i 

vad som händer på förskolan. Jag tror inte att det är en brist, någonting som brister från 

förskolans sida utan jag tror att engagemanget som brister. Inte för att man inte bryr sig, 

utan för att man har så mycket att bry sig om redan. Så att det blir som att, det som händer 

här det behöver man veta i stora drag. (Anna) 

 

Anna och Birgitta berättar att de känner sig delaktiga i förskolans språkutvecklingsarbete i 

och med den information som de får, men Birgitta säger även att hon inte skulle vilja vara mer 

delaktig. Birgitta säger att förskolan gör ett bra arbete och känner sig därför nöjd med den 

information som ges och vill inte vara mer delaktig. Carin berättar att hon inte känner sig 

delaktig, men att hon skulle vilja vara mer delaktig. Som förklarning säger hon: ”Nej, jag 

känner mig inte så delaktig, för att jag känner att… jag vet att de gör ett bra jobb. Jag liksom 

lägger det åt dem”. Både Anna och Carin betonar att de skulle vilja vara mer delaktiga och tar 

upp sitt eget engagemang och intresse som en betydelsefull faktor. Ansvaret över barnens 

språkutveckling, poängterar Anna, ligger hos föräldrarna och det är upp till var och en att bli 

mer engagerad i förskolans språkutvecklingsarbete om man känner sig odelaktig. Anna 
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påpekar att: ”Förskolan kan ju inte ta hand om 27 barn och dubbelt så många föräldrar liksom, 

det är inte det som är meningen”.  

 

4.3.3 Önskemål från föräldrarna 

 

Anna och Carin berättade om några önskemål och tankar som de har om hur förskolans 

språkutvecklingsarbete kan se ut, förutom det som de redan sett. Det som togs upp var mer 

individuella och varierade arbetsformer för att alla barn ska kunna utvecklas efter sina 

förmågor. Vissa barn behöver mer bildlig och visuell stimulans medan andra barn kanske 

behöver stimuleras via sång och musik. Anna säger även att det är viktigt att göra 

språkstimuleringen till en lek, samtidigt som det är viktigt att följa en viss plan. Samtidigt 

som en plan är nödvändig poängterar Anna att alla barn inte kan klara av att göra allt på 

samma sätt, på samma nivå, det vill säga titta mer på hur det enskilda barnet fungerar. Ett 

annat önskemål som Carin tog upp var att barnen ska använda språket för att undvika 

konflikter och för att underlätta konflikthantering. Språk och konflikter var något som alla tre 

föräldrar tog upp under intervjusamtalen och det har jag tagit upp här ovan. 

 

Anna berättar att hon skulle vilja vara mer delaktig och få mer information om det som görs 

på förskolan, för att lättare veta hur de själva ska kunna stimulera sitt barn hemma på ”rätt” 

sätt. Hon säger att det skulle göra det mindre rörigt för barnet och för att det ska bli ”mer 

konsekvent i lärandet”. Anna påpekar att det skulle vara lättare att stimulera barnen hemma, 

inom det som förekommer på förskolan, om man får veta vad de gör på förskolan. Om det till 

exempel är mycket fokus på matematik, så kan föräldrarna hemma tänka på att räkna 

köttbullarna som barnen äter. Förskolans arbete betonas även av Anna som förberedande för 

förskoleklass och att det därmed är extra viktigt att som förälder vara delaktig, särskilt när 

barnen börjar närma sig de sista åren på förskolan. Föräldrar borde då få mer information om 

vad som görs på förskolan samt vad som kan vara bra att göra hemma tillsammans med 

barnen, påpekar Anna. 

 

4.4 Sammanfattning 

 

Resultatet av undersökningen visar att föräldrarna betonar vardagen och sociala situationer 

som en viktig del i ett barns språkutveckling. Föräldrarna lägger under intervjuerna stort fokus 
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på att barn behöver ha andra barn och vuxna omkring sig för att deras språk ska utmanas och 

utvecklas. Genomgående i föräldrarnas berättelser är att de alla påpekar att de benämner och 

sätter ord på tillvaron runt barnen, från det att barnen föds, för att de ska få ett rikare språk. 

Dialekter är även ett område som föräldrarna påpekar har inverkan på barns språkutveckling 

och senare läs- och skrivförmåga, då det är viktigt att barnen vet ordens och språkets rätta 

form. Resultatet visar att alla föräldrarna betonar viken av att barnen behöver ha ett språk, så 

att de kan uttrycka sig, för att inte hamna i konflikter och för att lättare kunna hantera 

konflikter.  

 

Undersökningen visar att även om föräldrar till barn i förskolan säger att de språkstimulerar 

hemma med sina barn, så lyfter de även förskolan som en nödvändig del för att barns språk 

ska utvecklas. Trots att förskolan ger information till föräldrarna är det inte självklart att alla 

föräldrar känner sig eller vill vara delaktiga. Föräldrars delaktighet kan vara beroende av det 

egna engagemanget och intresset. De föräldrar som ville vara mer delaktiga hade även förslag 

på hur förskolans språkutvecklingsarbete skulle kunna se ut. 

 

4.5 Resultatöversikt 

 

Nedan har en sammanställning gjorts av resultatet, i relation till det som den tidigare 

forskningen tagit upp, för att få en överblick samt för att lättare se mönster i det som 

föräldrarna berättat om under intervjuerna. Översikten har sedan används som 

reflektionsunderlag i diskussionen av undersökningen. 

 

Längst upp i tabellen finns några av de områden som forskningen tar upp som viktigt i den 

tidiga språkstimuleringen och de olika områdena har sedan markerats utifrån det som 

föräldrarna berättat om under intervjuerna. 

 

 Sociala 

samspel 

Lek Tidig 

stimulans 

Föräldrars 

delaktighet 

Informell 

stimulans 

Formell 

stimulans 

Stimulans 

på högre 

nivå 

Anna X X X X X   

Birgitta X X X  X  X 

Carin X X X X X   
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5. Diskussion 

 

I denna del av arbetet kommer resultatet av undersökningen att knytas samman med och 

kopplas till undersökningens syfte och frågeställningar, samt till tidigare kunskap och 

forskning som tagits upp i litteraturgenomgången. Resultatet kommer även att diskuteras 

utifrån det som står i Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998), 

som lyftes i inledningen. Resultatet kommer även att analyseras och diskuteras utifrån den 

valda metoden. Avslutningsvis görs några sammanfattande slutsatser och en reflektion om 

vidare forskning. 

 

De frågeställningar som har legat till grund för denna undersökning är: 

Vad har föräldrar till barn i förskolan för uppfattning om tidig språkstimulering? 

Hur beskriver föräldrar till barn i förskolan att de arbetar med språket hemma?  

Hur ser föräldrar till barn i förskolan på samarbetet mellan förskolan och hemmet i barns 

språkutveckling? 

 

Föräldrarna har under intervjuerna berättat om hur viktigt de tycker det är att börja 

språkstimulera tidigt och att de medvetet språkstimulerar med sina barn hemma på olika sätt. 

Alla föräldrarna hade något att berätta om vad de ser för språkutvecklingsarbete på förskolan 

och vad de har för uppfattningar om föräldrars delaktighet i barnens språkutveckling, både 

hemma och på förskolan. I och med det som kommit fram i föräldrarnas berättelser under 

intervjuerna känner jag att frågeställningarna har kunnat besvaras och därmed uppfyllt syftet 

med undersökningen. Ett syfte som var att bidra med kunskap om föräldrars uppfattningar om 

den tidiga (0-6 år) språkstimuleringens betydelse för barnen.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

 

Nedan kommer resultatet att diskuteras utifrån de frågeställningar som legat till grund för 

undersökningen samt även kopplas till min kommande yrkesroll. Diskussionen omkring 

frågeställningarna går på flera håll in i varandra men har ändå grupperats för att tydligare 

kunna se hur undersökningen har uppfyllt sitt syfte. 
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5.1.1 Vad har föräldrar till barn i förskolan för uppfattning om tidig språkstimulering? 

 

Resultatet av undersökningen visar att föräldrar till barn i förskolan till viss del har liknande 

uppfattningar, samtidigt som det finns en stor bredd i föräldrarnas uppfattningar. Några lägger 

bland annat mycket fokus på att sätta ord på det som händer i vardagen medan andra lägger 

mer fokus på språket som ett sätt att hantera konflikter.  

 

Föräldrarna beskriver språk som något som kan ske både genom tal och skrift, samt med både 

verbalt och kroppsligt språk. Kommunikation och allt som handlar om att förmedla sig, var 

några av de spontana uppfattningar som föräldrarna berättade om. Detta kan tolkas som att 

föräldrarna försökte komma på en definition och en korrekt beskrivning av fenomenet språk, 

vilket inte är så lätt, samtidigt som det kan betyda att språk är ett stort område och kan 

uppfattas på olika sätt. Språk är som många andra begrepp svåra att förklara, som till exempel 

beskrivningen av läs- och skrivförmåga som Myrberg (2001) tar upp. I och med denna 

undersökning tror jag att både jag och de deltagande föräldrarna har fått en bredare 

uppfattning om språkets komplexitet, att det kan innebära så mycket och att språk påverkas av 

det mesta. Språkutvecklingen påverkas inte enbart av sång, rim och ramsor utan faktiskt även 

av att bara vara tillsammans och det är inom dessa områden, som blir synligt i 

resultatöversikten, som alla föräldrarna berättat om. 

 

Resultatet visar att föräldrarna betonar vikten av att barnen får språklig stimulans redan från 

början, direkt efter födsel. Föräldrarna berättar om språk som melodier och jämför detta både 

med melodin i olika dialekter och barns första språk, och att det därmed är viktigt att barnen 

får stimulans tidigt för att de ska få en känsla för melodin i språket. Eriksen Hagtvet (2004) 

tar upp de tidiga årens betydelse på grund av att hjärnan är plastisk och att barnen därmed är 

som mest mottaglig för stimulans under denna tid. Föräldrarna i undersökningen påpekar att 

barn som inte vistas på förskolan eller sent kommer till förskolan behöver ha mer stimulans 

från föräldrarnas sida. Detta är intressant med tanke på den funktion som förskolan fyller i 

detta sammanhang och den diskussion som varit om vårdnadsbidraget. Barn får inte alla 

stimulans av att enbart vistas hemma, med tanke på det mönster som blir synligt i 

resultatöversikten. Därmed får förskolan en stor roll, för att barn ska få stimulans inom alla de 

områden som forskningen poängterar som viktiga. Som att till exempel förskolan kan bidra 

med varierad stimulans, i olika former, för att stimulerar specifika delar i den språkliga 

medvetenheten. Förskolan är en verksamhet där barnen kan få stöd av både andra barn och 
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utbildade vuxna, som förhoppningsvis är medvetna om den närmaste utvecklingszonen, för att 

klara av att göra saker över sin förmåga. En stimulans som kanske inte alla barn får av att 

enbart vistas hemma. På förskolan arbetar vi pedagoger efter att barnen ska få den bästa 

möjliga stimulansen, som ett stöd i hemmets språkutvecklingsarbete. Men som föräldrarna i 

undersökningen säger ligger huvudansvaret hos föräldrarna och att förskolan är ett stöd i 

barnens utveckling, vilket även poängteras i Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998). För 

att föräldrar ska känna sig trygga i vad de kan göra för att stimulera sina barn hemma på bästa 

sätt tror jag att regelbundna samtal och möten med förskolans pedagoger är av betydelse, 

samtidigt som Barnavårdcentralerna kan bidra med information, vilket visat sig effektiva i 

tidigare studier.  

 

Resultatet i min undersökning visar även att föräldrar betonar vikten av att språkstimuleringen 

inte behöver ske vid ett speciellt tillfälle, utan det sker naturligt genom att göra barnen 

delaktiga i vardagen. Undersökningen pekar även mot att föräldrarna ser sig själva och andra 

barn som förebilder i barnens språkutveckling, efter att de sett hur barnen tar efter det andra i 

omgivningen gör och säger. Alla dessa områden poängteras i flera av de tidigare forskningar 

som finns. I den rapport som Myrberg (2001) tagit fram nämns goda förebilder som en 

betydande del i språkutvecklingen, vilket bland annat innebär att ha föräldrar och syskon som 

själva läser och skriver. Eriksen Hagtvet (2004) och Vygotskij (2001) betonar precis som 

föräldrarna att barnen utvecklar sitt språk i leken och genom det sociala samspelet. I min 

kommande yrkesroll ser jag mig själv, som pedagog inom förskolans verksamhet, även som 

en viktig förebild för barnen. Mitt sätt att förhålla mig till språkanvändning och barnen samt 

mitt sätt att använda läsning, tal och skrift påverkar den uppfattning som barnen får av språket 

och allt vad det innebär. Detta kan även jämföras med det som föräldrarna i undersökningen 

berättar om dialekter, att på det sätt som vi alla omkring barnen använder språket påverkar det 

språk som barnen skapar sig. Barnen gör inte som vi säger, barn gör som vi gör! 

 

5.1.2 Hur beskriver föräldrar till barn i förskolan att de arbetar med språket hemma?  

 

Undersökningen visar att föräldrar språkstimulerar hemma med sina barn både i 

vardagssituationer, men även genom att ha en språkstimulerande omgivning som lockar till 

användning av språkmaterial, som till exempel böcker och magnetbokstäver. Detta är 

språkstimulering som enligt den kinesiska studien (Li, Corrie & Wong, 2008) kallas för 

informella språkstimuleringsmetoder. Resultatet i den kinesiska studien visar att mer 
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organiserad och formell språkstimulans är mer gynnsamt för barns språkutveckling. Studierna 

som Dahlgren, m.fl. (2006) och Svensson (1996) tar upp visar, till skillnad från den kinesiska 

studien, att barn som växt upp i lekmiljöer som lockade till läs- och skrivaktiviteter läste och 

skrev bättre än genomsnittet efter årskurs ett, samt att föräldrar fått material och tips på 

språkstimulerande lekaktiviteter. Detta är just den språkstimuleringsform som jag får en 

uppfattning om att föräldrarna i min undersökning försöker sträva efter. Det är ingen av 

föräldrarna i min undersökning som säger att de försöker lära sina barn att läsa eller skriva.  

 

Vad innebär det då, om det enbart förekommer informell stimulans hemma, med tanke på det 

som den tidigare forskningen visar, att både informell och formell språkstimulans är 

nödvändiga i språkutvecklingen på olika sätt? Jag anser att förskolans stimuleringsformer kan 

kallas för formella, då vi pedagoger vill låta barnen närma sig språket på ett lekfullt sätt, 

samtidigt som de aktiviteter som förekommer på förskolan är valda för att stimulera olika 

delar i barnens språkutveckling. Detta skulle betyda att förskolan och hemmet är beroende av 

varandra och är det är nödvändigt att barn går på förskolan för att barnens språk ska få bästa 

möjliga stimulans, både informellt och formellt. Det vill säga att ett samarbete mellan hemmet 

och förskolan är nödvändigt, vilket bland annat skulle kunna ske genom att ha föräldramöten 

där båda parter får berätta om hur språkstimulering kan ske.  

 

Undersökningen visar att föräldrar ser leken som ett tillfälle där barnens språk stimuleras och 

att de hört barnen använda vuxnas språk i leken och vid andra tillfällen i vardagen. Eriksen 

Hagtvet (2004) tar upp lekläsning och lekskrivning och att leken är ett tillfälle där barns möte 

med språket kan ske utan krav, på grund av att det i leken är på låtsas och därmed behöver 

inte barnen känna misslyckanden. Det som föräldrarna berättat om barnens språk i leken och 

att barnen tar efter omgivningens språk, kan jämföras med det som Vygotskij (2001) och 

Eriksen Hagtvet talar för. De menar att barn lär sig och utvecklar nya ord i samspel med andra 

och i leken får de möjlighet att bearbeta och använda språket på egna villkor. Detta tror jag 

kan vara viktigt att uppmärksamma för föräldrar, även om föräldrarna i denna undersökning 

verkar vara medvetna om lekens betydelse för språkutvecklingen. En erfarenhet jag har är att 

en del föräldrar vid hämning frågar vad barnen gjort och får höra en massa olika 

lekaktiviteter, men att de sedan inte sällan säger: Har ni bara lekt idag? Detta ”bara” gör mig 

arg, men samtidigt tycker jag att det är ett tecken på att föräldrar kan behöva få veta vad det är 

i leken som stimulerar vad. Det vill säga få lite mer information av det slag som faktiskt 

föräldrarna i undersökningen efterfrågar. 
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Något som tagits upp tidigare i diskussionen är föräldrarnas uppfattningar om dialekter och att 

det är ett tillfälle där barnens språk stimuleras, vilket kan jämföras med det som Eriksen 

Hagtvet (2004) tar upp om de olika delarna i den språkliga medvetenheten. Utifrån det som 

föräldrarna berättat kan lek med dialekter var ett sätt för barnen att få en förståelse om vad ord 

betyder och hur språket används, det vill säga semantik och pragmatik. Detta är något som jag 

anser skulle kunna lyftas upp i förskolans verksamhet, att göra barnen uppmärksamma på den 

variation av språk som finns, genom att till exempel ändra om sångtexter till en annan dialekts 

ord. Att barnen får vara med och leka med innehållet i sånger och ramsor tror jag gör barnen 

mer uppmärksamma och medvetna om innehållet sångerna/ramsorna och språkets 

uppbyggnad. Samtidigt betonar föräldrarna vikten av att uppmärksamma barnen på språkets 

rätta form, för att det ska underlätta när barnen senare börjar skriva, vilket jag själv även anser 

viktigt. Med tanke på att föräldrarna tar upp dialekter i kombination med skrivandet, tolkar 

jag det som att föräldrarna ser ett samband mellan tidig språkstimulering och barnens senare 

läs- och skrivutveckling. Jag tror att om jag som vuxen och pedagog är medveten om att: det 

jag gör med mitt barn idag påverkar det barnen gör imorgon, så är det till stor hjälp i barnens 

framtida läs- och skrivutveckling. 

 

5.1.3 Hur ser föräldrar till barn i förskolan på samarbetet mellan förskolan och hemmet 

i barns språkutveckling? 

 

Resultatet i denna undersökning visar att föräldrar har skilda uppfattningar om föräldrars 

delaktighet i förskolans verksamhet, samtidigt som de alla betonar att hemmet och förskolan 

är beroende av varandra. De är överens om att barnen behöver språkstimuleras i olika miljöer 

tillsammans med både vuxna och barn, i och utanför hemmet. En uppfattning bland 

föräldrarna är att förskolan gör ett bra jobb och att de därför känner sig nöjda, vilket kan 

tolkas som ett avvaktande eller att föräldrarna känner sig underlägsna förskolans pedagoger. 

Här kanske det är ännu viktigare att påpeka samarbetet mellan hemmet och förskolan för att 

alla ska få ta del av det som sker i barnens språkutveckling.  

 

En intressant aspekt är att det är Anna, som egentligen är den förälder som har minst 

anknytning till läraryrket, eftersom hon är den enda som inte är verksam inom yrket, som är 

den som hade flest önskemål om hur förskolans språkstimuleringsarbete kunde se ut. Birgitta 

hade inte några önskemål alls, samtidigt som hon sa att hon inte ville vara mer delaktig. Det 
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var även Anna som poängterade föräldrars engagemang och var mest mån om att föräldrar 

skulle vara delaktiga. Detta skulle kunna tolkas som att det är de föräldrar som kanske har 

minst kunskap och inblick i förskolans verksamhet som därmed har störst intresse av att vara 

delaktiga och samarbeta med förskolan. Att en av de andra föräldrarna, som arbetar inom 

läraryrket, inte alls kände att det var nödvändigt att vara mer delaktig i det som görs på 

förskolan är något som jag funderat över. Vill de inte lägga sig i och störa eller känner de sig 

underlägsna? Detta skulle kunna betyda att ju mer kunskap som finns bland föräldrarna om 

barns språkutveckling, desto mindre delaktiga är föräldrarna i det som sker på förskolan, 

vilket jag själv trodde skulle vara tvärt om. För ju mer kunskap jag får om barns 

språkutveckling desto mer medveten blir jag om förskolans betydelse och därmed 

föräldrasamverkan på förskolan. För förskolans del skulle detta kunna innebära att det är de 

föräldrar som kanske har mest kunskap om barns språkutveckling som förskolan behöver 

arbeta mest med för att få delaktiga. Föräldrars okunskap kanske gör att de vill vara mer 

delaktiga? 

 

Föräldrarnas önskemål på hur förskolan skulle kunna arbeta för att stödja barnens 

språkutveckling är tankar som jag anser att förskolepedagoger skulle ha nytta av att känna till. 

Detta skulle kunna delges under föräldramöten, som jag tar upp här ovan, men även genom 

”tipslådor” där föräldrarna kan skriva meddelanden att lämna till pedagogerna på förskolan. I 

Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998), betonas vikten av ett samarbete mellan hemmet 

och förskolan och att föräldrarna ska få vara delaktiga i planeringen av verksamheten genom 

att ge synpunkter. Därmed är det viktigt att det sker en ständig öppen dialog mellan hemmet 

och förskolan så att tankar och uppfattningar kan delges. Men det kanske inte alltid känns 

bekvämt att prata om vad man tycker öppet, till exempel på möten eller vid hämtning och 

lämning, vilket därmed skulle kunna underlättas av att föräldrar kan lämna åsikter anonymt. 

För samtidigt som förskolan har ett ansvar att göra föräldrarna delaktiga i verksamheten, så 

håller jag med Anna om att det även ligger på föräldrarnas ansvar att vara engagerade i 

barnens språkutveckling, både hemma och på förskolan. 

 

Samtidigt som föräldrarna tar upp att de vill ha mer information om det som görs på förskolan 

säger de att de inte har någon djupare insikt i vad som görs på förskolan, på grund av att de 

inte alltid tar till sig informationen som ges, i den utsträckning som de kanske borde. Detta är 

uppfattningar som jag tror vore intressanta och bra för yrkesverksamma inom förskolan och 

mig som blivande pedagog att känna till, som kan bidra till ett ökat samarbete mellan hemmet 
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och förskolan. Men en förutsättning för att förskolans informationsarbete ska vara till någon 

nytta så behöver ju föräldrarna ta till sig av den information som ges. Förskolan behöver 

kanske utvärdera sitt arbete med föräldrasamverkan, kanske är informationen för otydlig eller 

så behöver den komma från flera håll, som till exempel Barnavårdcentraler. Jag tror som den 

tidigare forskningen visat, att ju fler instanser desto bättre: hemmet, förskolan, 

Barnavårdcentraler och så vidare. Det samarbete mellan hemmet och förskolan som 

föräldrarna tar upp, som bland annat information om olika aktiviteter och vad som kan vara 

bra att tänka på, är något som flera av de tidigare studierna arbetat efter. Både Svensson 

(1996) och Johansson (1995) har i sina studier arbetat med att ge information, tips och 

material till föräldrarna vilket visade sig ge föräldrarna större förståelse om barns 

språkutveckling och att de hade lättare för att stimulera sina barn. I resultatet av den studie 

som genomfördes på barn i Kina (Li, Corrie & Wong, 2008) såg de att språkutvecklingen 

gynnas av samarbete mellan hemmet och förskolan, på grund av att det skapades kontinuitet i 

lärandet, vilket även betonas av föräldrarna i min undersökning. 

 

Undersökningen visar att föräldrarna säger sig ha sett en stor förändring i barnens 

språkutveckling sedan barnen börjat på förskolan, något som de säger kan beror på att barnen 

fått möta andra barn och vuxna utanför hemmet. En uppfattning som kan kopplas till 

Vygotskijs (2001) tankar om att lärande sker i det sociala samspelet. Resultatöversikten visar 

även att det endast är en av föräldrarna som lyfter upp betydelsen av att möta barnen på en 

nivå över deras förmåga för att de ska utvecklas, vilket kan jämföras med det som Vygotskij 

kallar för den närmaste utvecklingszonen. Men betyder det att de andra föräldrarna inte tänkt i 

dessa banor? Eller gör föräldrarna det omedvetet, när de säger att de utmanar barnens 

språkanvändning? För förskolans del och oss pedagoger innebär det att vi behöver vara mer 

tydliga i vår kontakt med föräldrarna om betydelsen av att stimulera barnen på en högre nivå. 

Detta betyder att barns vistelse på förskolan och den kombination av stimulans som hemmet 

och förskolan innebär är A och O i barnens språkutveckling, inom flera områden.  

 

Förskolan är ett tillfälle där föräldrar säger att barnen får utmana sitt språk, ett språk som i 

hemmiljön ofta blir bekvämare på grund av att omgivningen där känner till barnens signaler. 

Undersökningen visar att föräldrar utmanar barnens språk genom att ibland misstolka eller 

inte förstå vad barnen säger. Barnens bekväma språk kan skapa hinder i mötet med andra barn 

om barnen inte kan göra sig förstådda och kan uttrycka sig. Vygotskij (2001) menar på 

samma sätt som föräldrarna i min undersökning att barnens språk utvecklas i samspel med 
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andra och att lärande är beroende av sociala sammanhang. Även om jag, som vuxen och 

pedagog, vet och förstår vad barnen försöker förmedla så tror jag det är viktigt att ta ett steg 

tillbaka för att barnen ska få använda sitt språk till maxgränsen. Men många gånger tror jag 

att vuxna inte har tålamod och har för bråttom och därför lägger orden i barnens mun, vilket 

jag tror resulterar i en bekvämare och fåordig språkanvändning. Vänta och avvakta, låt barnen 

försöka och tänka till innan de avbryts. Att arbeta med att utmana barnens språk och hjälpa 

barnen att uttrycka sig är något som jag i min kommande yrkesroll kommer att arbeta med 

automatiskt i förskolans vardag.  

 

Resultatet i min undersökning pekar mot att föräldrar ser språket som nödvändigt för att barn 

inte ska hamna i konflikter och för att de lättare ska klara av att hantera konflikter. Jag tolkar 

det som att föräldrar ser bristande språk som en anledning till att barn bråkar, bits och slåss 

tillsammans med andra barn och att föräldrar därmed tycker att förskolan borde arbeta med 

språket i konfliktsituationer. Föräldrarna säger att när språket utvecklas och barnen får lättare 

för att sätta ord på sina känslor får de därmed lättare att undvika och hantera konflikter. 

Resultatet av Johanssons studie (2005) visar däremot att pedagoger inom förskolan faktiskt 

arbetar med att barnen ska använda sitt språk för att hantera mötet med andra barn, som en 

strategi för att det inte ska uppstå konflikter. I Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) tar 

de upp att det mellan föräldrar och förskolan ska ske ett samarbete om barnens fostran samt 

om regler och förhållningssätt inom förskolan. Detta skulle kunna tolkas som att föräldrar och 

förskolan borde samarbeta omkring hur konflikter kan hanteras och undvikas. Utifrån mina 

egna erfarenheter och som blivande pedagog inom förskolan kommer konflikter att vara en 

stor del av förskolans arbete. Med tanke på allt som händer inom förskolan ställs barnen flera 

gånger under dagarna inför olika etiska situationer som de måste hantera, som att till exempel 

ta någons leksak och att beskriva sina känslor.  

 

Under intervjuerna berättar föräldrarna om sin egen uppväxt och jämför med sitt sätt att 

språkstimulera med sina egna barn, och berättar även om skillnader i barnens språkutveckling 

som de lagt märket till. Föräldrarna säger att de sett en ökning i barnens språkanvändning och 

ordförråd efter att de bland annat läst mycket sagor för barnen och att barnen tittat på TV. 

Detta kan tolkas som att föräldrarna reflekterar över vad som är den mest gynnsamma 

språkstimuleringen och hur tidig språkstimulering påverkar språkutvecklingen på längre sikt, 

det vill säga effekterna. Flera av de studier som tidigare gjorts har försökt upptäcka effekterna 

av tidig språkstimulering. Resultatet från BokNallen-projektet (Johansson, 1995) samt studien 
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som gjordes på afrikansk-amerikanska barn (Roberts, Jurgens & Burchinal, 2005) visar en 

ökning i ordförrådet hos de barn som haft föräldrar som läst mycket för dem.  

 

Birgitta funderar över om läsning ur mer avancerade böcker tillsammans med barnen, senare 

kan påverka barnens egen läsning negativt, vilket även Svensson (1996) för en liknande 

diskussion om i sin studie. Kan läsförmåga försämras av att barnen inte får tillräcklig 

stimulans efter sin förmåga? Jag tror att barn hela tiden behöver få stimulans på en utmanade 

nivå, utan att göra det för svårt, för att de inte ska tröttna. Barn ska därmed bemötas efter de 

förmågor som de har. Även om jag tror att stimulans på en nivå som barnen redan behärskar 

kan stärka självförtroendet, så tror jag att det kan bli tråkigt att inte få upptäcka något nytt och 

utvecklas till att kunna mer. Barn som kommer till skolan som läsare tror jag senare kan halka 

efter på grund av att det inte lägre är intressant och utmanande. Därmed ska inte barn som kan 

läsa, eller är duktiga inom andra områden, tas för givna, att de alltid kommer att ligga före i 

utvecklingen, så att de glöms bort. Alla barn behöver lagom utmanande stimulans.  

 

5.2 Metoddiskussion 

 

Valet att göra en kvalitativ intervjuundersökning har gjort att jag kunna visa på föräldrars 

perspektiv och den variation av uppfattningar som de kan ha. Den formen på intervjun som 

användes i undersökningen, ett intervjusamtal med få och öppna frågeområden, gjorde att 

föräldrarna fick en frihet i sitt berättande och att det blev möjligt för föräldrarna att själv styra 

och berätta vad de hade för uppfattningar. Uppfattningar som antagligen inte hade blivit 

synliga vid en enkätundersökning eller en strukturerad intervju med slutna frågor och 

svarsalternativ som begränsar deltagarnas berättande. Detta grundar jag på att flera av de 

uppfattningar som föräldrarna berättade om var områden som inte nämndes i någon av 

frågorna under intervjun och därmed inte kunde leda föräldrarna in på de områdena.  

 

Att det inför intervjuerna hade avsatts en timmes tid och öppna frågor användes gjorde att 

samtalen blev avslappnade och jag upplevde ingen stress, samt att de som valde att delta var 

föräldrar som hade tid och viljan att vara med. Detta tror jag kan ha bidragit till att föräldrarna 

berättat djupare och mer ingående vilket kan ha gett ett rikare resultat. Intervjuguiden 

fungerade som ett stöd och gjorde det lätt att hålla samtalen inom ämnet. Jag upplevde även 

att intervjuerna blev mer avslappnade genom att dokumentera med hjälp av ljudinspelningar 
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istället för att jag skulle ha fört anteckningar under intervjuerna. Detta gjorde att jag kunde 

fokusera på det som intervjupersonen berättade utan att distraheras av ett ständigt skrivande.  

 

Språkstimulering och barns språkutveckling är ett område som alla stöter på någon gång 

under sitt liv och därmed har en viss uppfattning om. De föräldrar som valde att delta i 

undersökningen är alla föräldrar som har någon slags koppling till läraryrket, vilket med 

största sannolikhet har påverkat resultatet av undersökningen. Den kunskap som föräldrarna 

har med sig i bagaget tror jag påverkar deras uppfattningar, oavsett om de är medvetna om det 

eller inte. Även om de vid flera tillfällen under intervjuerna bland annat relaterade till de 

erfarenheter de har av övriga barn i familjen, så kommer ändå alltid deras utbildningar och 

kopplingar till läraryrket att spegla deras uppfattningar och förhållningssätt till språket. Sedan 

kan jag inte veta hur resultatet sett ut om jag enbart hade haft intervjupersoner som inte hade 

någon anknytning alls till läraryrket. Det som föräldrarna berättat i denna undersökning är 

deras sätt att tänka, deras uppfattningar om tidig språkstimulering, utifrån den bakgrund som 

de har.  

 

5.3 Sammanfattande slutsatser 

 

Undersökningen visar att föräldrars uppfattningar om tidig språkstimulering och barns 

språkutveckling till stor del handlar om att sätta ord på vardagen och att dialekter påverkar 

barnens eget språk. Föräldrar lägger stor vikt vid att barn behöver kunna uttrycka sig för att 

inte hamna i konflikter och att delaktigheten i förskolans språkutvecklingsarbete påverkas av 

föräldrars eget engagemang. 

 

De uppfattningar som undersökningen har resulterat i anser jag kan ha betydelse för 

förskolepedagogers planerande av verksamheten och kan vara ett stöd för hur samarbetet 

mellan hemmet och förskolan kan formas. Den kunskap som denna undersökning bidragit 

med har givit mig och kan ge andra förskolepedagoger en bild av vilka uppfattningar som 

finns bland föräldrar till barn i förskolan och deras sätt att se på språkstimulering, vilket kan 

underlätta samarbetet. Genom ett samarbete och en öppen dialog mellan hemmet och 

förskolan tror jag att det blir lättare att stimulera barnens språkutveckling på bästa sätt för att 

underlätta senare i barnens läs- och skrivutveckling. 
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5.4 Vidare forskning 

 

Vidare forskning utifrån denna undersöknings resultat skulle kunna vara att göra en 

undersökning av förskolepedagogers perspektiv, för att få se hur deras uppfattningar ser ut om 

föräldrars och hemmets betydelse i barns språkutveckling. En jämförelse skulle kunna göras 

mellan föräldrars och förskolepedagogers uppfattningar, vilket kan bidra med kunskap som 

jag tror kan gynna samarbetet ytterligare mellan hemmet och förskolan och i sin tur barnens 

språkutveckling.  

 

Det skulle vara intressant att se vad resultatet visar av det projekt som startades av forskare 

vid Stockholms universitet, SPRINT, ”Språkinterventionsprojektet” (Stockholms universitet, 

2009) och om det påverkar diskussionen som fördes om resultatet i min undersökning.  

 

En intressant undersökning skulle även vara att göra denna undersökning igen, fast med 

föräldrar som inte har någon utbildning eller jobbar inom läraryrket, för att få se vilka 

uppfattningar som det resulterar i. 
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Bilaga 1 
 
 
Intervjuguide (huvudfrågor/områden) 
 
 
Bakgrundfrågor: Ålder och arbete/sysselsättning? Hur många barn har ni, vilken ålder? 
 
 
Vad tänker ni på när jag säger språk? 
 
Vad tänker ni på när jag säger tidig språkstimulering? (uppfattning?) 
 
Vad har ni för erfarenhet om tidig språkstimulering?  
 
Språkstimulerar ni, medvetet, hemma med ditt barn? Vad då? 
 
Hur ser du på din egen betydelse/roll i ditt barns språkutveckling? 
 
När anser ni det viktigt/betydelsefullt att börja språkstimulera? Varför, vad har/får det för 
konsekvenser? 
 
I vilka situationer ser ni att ert barn språkstimuleras? På vilket sätt? Hur då? 
 
I vilka miljöer/situationer anser/tycker/tror ni att ert barns språkutveckling gynnas mest? 
Förskolan/hemma?  
 
Har ni någon uppfattning om ifall det förekommer något språkstimuleringsarbete på 
förskolan? Vad då? 
 
Känner ni er delaktiga i vad förskolan gör (för att språkstimulera ert barn)? På vilket sätt? 
 
Hur skulle ni se/vilja att förskolan arbetar med barns språkutveckling? 
 
Övriga tankar om tidig språkstimulering/språkutveckling!? 
 
Sammanfattning (för att se om jag uppfattat rätt eller intervjupersonen vill tydliggöra eller 
lägga till något). 
 
”Andrafrågor”: Hur tänker du då? Kan du förklara/berätta mer? Varför? På vilket sätt? 
 
 
• Intervju med XXX (förälder 1) måndag 16 november klockan 9:00. 
• Intervju med XXX (förälder 2) måndag 16 november klockan 10:00. 
• Intervju med XXX (förälder 3) tisdag 17 november klockan 13:00. 
 
Material: Ljudinspelare (mobil och laddare), intervjuguide och intervjubreven.  
 



     

Bilaga 2 

 
Hej!  

 

Tack för att ni vill ställa upp på intervju och gör en undersökning möjlig. Jag skriver nu mitt 

examensarbete där jag gör en undersökning om vilken syn föräldrar till förskolebarn har på 

barns tidiga språkstimulering. Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap om 

föräldrars tankar och uppfattningar om barns tidiga språkutveckling samt tidig 

språkstimulering.  

 

Formen på intervjun kommer att vara likt ett samtal, med öppna frågor omkring olika 

huvudområden/frågor. Intervjun kommer att hålla på mellan 30-60 minuter (beroende på hur 

mycket som ni vill delge mig) och ljudupptagning kommer att ske, för att dokumentera det 

som sägs. 

 

Du kan när som helst under undersökningens gång välja att avbryta ditt deltagande. Namn, 

platser och personer kommer att avidentifieras och alla uppgifter kommer endast att användas 

för detta examensarbete. När examensarbetet är godkänt och klart får ni ta del av 

examensarbetet om ni önskar.  

 

Kontakta mig eller någon av personalen på förskolan om vilken dag och tid under vecka 47 

som det passar att genomföra en intervju. Intervjun kommer att genomföras på förskolan. 

 

Om ni har några frågor och behöver kontakta mig går det bra att ringa eller maila.  

Mobilnummer: xxx-xxxxxxx 

E-post: xxxxxxxxx@hotmail.com 

 

Med vänliga hälsningar  

Ida Lindberg 

Lärarstudent Karlstads universitet 


