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Abstract 

The purpose of this study was to create an environment that stimulates children’s 

communication via language in a preschool called “The Flower”. The environment should 

encourage and challenge the children to interact and communicate more with each other. That 

in turn will further the children’s language acquisition. The method for this study was 

ethnographic observations and dialogues with the teachers. A physical change was completed 

in the environment at “The Flower”. In the part of the Result four targets for the change in the 

environment is presented. The change in the environment is also described in the Result. The 

Result in this study shows us that a change in the environment can favor the children’s 

language acquisition. It also gives a positive effect on the children. The result also shows that 

the teacher can favor the children’s language acquisition with material and artefacts. 
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien har varit att utveckla en språkutvecklande miljö för barnen på 

Förskolan ”Blomman”. Miljön ska uppmuntra och utmana barnen till att samspela och 

samtala mer med varandra. Det i sin tur ska leda till att främja barnens språkutveckling. 

Denna studie har gjorts med en etnografisk ansats och kallas därför för en minietnografisk 

studie. Observationer och samtal med pedagoger har gjorts och slutligen har en fysisk 

förändring i miljön på förskolan Blomman genomförts. I resultatdelen presenteras fyra 

ställningstaganden som fattats utifrån observationer, samtal och tidigare forskning. Utifrån 

dessa ställningstaganden har en fysisk förändring gjorts i miljön. Resultatet av denna studie 

visar att förändringen i miljön påverkar barnen positivt och kan stimulera barnen till ökat 

samspel och utvidgade samtal. Den visar också att pedagoger med hjälp av material och artefakter 

kan främja barnens språkutveckling.  
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1. Inledning 
 

Vygotskij kallar språket för det viktigaste av alla kulturella redskap (Svensson, 2009). Språk 

behövs för att vi människor ska kunna förstå varandra och kommunicera. Språket är viktigt 

för att vi ska kunna skapa relationer och vänskapsband. Ett litet barn som inte behärskar detta 

ännu, behöver stöd och hjälp för att utveckla sitt språk och sitt sätt att kommunicera, men 

även för att utveckla sitt tänkande, det inre talet (Svensson, 2009). I detta ligger en utmaning 

för pedagoger som jobbar i förskolan. Syftet med den här studien har varit att utveckla en 

språkutvecklande miljö för barnen på Förskolan ”Blomman” och att studera miljöns betydelse 

för barns språkutveckling. Slutligen har en fysisk förändring i miljön på förskolan Blomman 

gjorts. Studien kan ses som en inspiration till hur andra som verkar inom förskolan kan tänka 

kring språkutvecklande miljöer i förskolan. Studien vilar på en stark tro att barnen behöver 

varandra och att de lär bäst i sammanhang, tillsammans, där pedagogens roll är att erbjuda 

material, aktiviteter och situationer som främjar barnens utveckling. Studien utgår också från 

att barn är kompetenta och fulla av möjligheter och hämtar mycket inspiration från Reggio-

Emiliafilosofin. Synsättet som färgar denna studie är att vuxna inte kan ”ge” barnen kunskap, 

utan de skapar den själva. Därför syftar inte denna studie till att mäta barns kunskap, eller att 

tillverka något material för att ”lära” barnen ord eller siffror. Det här utvecklingsarbetet syftar 

till att skapa en miljö där barnen lär hela tiden och tillsammans med andra barn och 

pedagoger.  

 

Studien har bedrivits på Förskolan ”Blomman”, där det i samtal med pedagogerna kommit 

fram att det behövs en förändring i miljön på deras förskola. Blomman är en Reggio-

Emiliainspirerad förskola och här har man en stark tro på det kompetenta barnet och att barn 

lär tillsammans. På Blomman arbetar de ofta i projekt, eller teman, där pedagogerna erbjuder 

barnen olika slags material som de får undersöka. Men när projekten avslutas vistas barnen i 

en miljö som inte tycks språkmässigt utvecklande för dem. Pedagogerna uttrycker det som att 

de ”inte vet hur man ska göra” för att skapa en sådan miljö och att de inte har tiden till det. 

Utmaningen i detta blir att göra den miljö som barnen vistas i hela tiden lika spännande och 

värd att utforska som den de är i när de jobbar i projekt. Eftersom denna studie i första hand 
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handlar om språk och berättande nås en överenskommelse om att fokus kommer ligga i att 

ordna en miljö på förskolan Blomman som lockar till samspel och samtal mellan barnen. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att utveckla en språkutvecklande miljö för barnen på Förskolan 

”Blomman”. Miljön ska väcka barnens nyfikenhet på språk, läsning, skrift och 

kommunikation. Miljön ska också uppmuntra och utmana barnen till att samspela och samtala 

mer med varandra. Det i sin tur ska leda till att främja barnens språkutveckling.  

 

1.2 Frågeställningar 

 Hur kan miljön i förskolan stimulera till samtal och samspel? 

 Hur påverkas barnen och deras språkanvändning när man ändrar i miljön?  

 Kan man främja barns språkutveckling med hjälp av material och artefakter? 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Studien vilar på Vygotskijs sociokulturella teori men också på tidigare forskning om barns 

språkutveckling i allmänhet. Studien utgår också från det rika och kompetenta barnet, som 

medkonstruktör och medforskare i sin egen kunskap, inspirerat av Reggio-Emiliafiosofin. Det 

finns mycket forskning om barns språkutveckling. Nedan följer en redogörelse över den 

forskning som uppfattats som relevant för denna studie. 

 

2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Ur ett sociokulturellt perspektiv att se på lärande menas att alla människor lär sig hela tiden, i 

alla sociala sammanhang. Lev Vygotskij är skapare av det sociokulturella perspektivet. Han 

ansåg att barn lär i samspel och behöver vara tillsammans för att lära sig (Kroksmark, 2003). 

Vygotskij menade att all mänsklig utveckling har ett nära samband med det sociala, kulturella 

och historiska sammanhanget och kan därför inte ses som isolerat (Svensson, 2009).  

 

2.1.1 Samspelets betydelse för barns lärande 

Vygotskij menade att människan är i ständig förändring. I varje situation är det möjligt för 

barnet att överta kunskaper i samspel med omgivningen: detta kallas för den närmaste 

utvecklingszonen. Vygotskij myntade talesättet ”Det som barnet idag kan göra i samarbete 

kommer det i morgon att kunna göra självständigt” (Kroksmark, 2003). För att nå den 

närmaste utvecklingszonen krävs att barnet samspelar med en mer kunnig. Detta kan vara ett 

annat barn eller en vuxen. Enligt Vygotskij har läraren en stor och viktig roll i barns 

utforskande och meningsskapande (Smidt, 2010). Som vuxen kan man hjälpa barnet att 

komma vidare genom att ställa frågor eller kanske påbörja en problemlösning och låta barnet 

fortsätta. Vygotskij menade att läraren skall skapa förutsättningar för det sociala och aktiva 

lärandet (Kroksmark, 2003). Genom det sociala samspelet skapas och överförs strategier från 

pedagogen till barnet, som kan använda sina nya kunskaper i andra sammanhang. Detta kallas 

även för mediering, och är ett väl använt begrepp inom den sociokulturella teorin. Mediering 

är vidare olika sätt att kommunicera, främst genom tecken och symboler. Genom dessa tecken 

och symboler förs informationen vidare till andra. Det är genom språket som kunskaper kan 
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vandra från, till och mellan individer, och medieras. Men orden som används kan bara förstås 

om de betyder liknande saker för dem som kommunicerar (Björklund, 2008).  

 

2.1.2 Språket som kulturellt redskap 

Vygotskij ansåg att lärandet bygger på tidigare kunskaper och det sker främst genom 

psykologiska och kulturella redskap (Smidt, 2010). Kulturella redskap beskrivs här som 

föremål, tecken och system som är tillverkade av människan och som hjälper dem att tänka.  

Vygotskij använde begreppet semiotik- läran om tecken och verktyg. Björklund (2008) 

beskriver det som att det i världen finns medierande artefakter mellan oss, verktyg eller 

tecken- som hjälper oss när vi löser problem, när vi minns, när vi utför en arbetsuppgift och 

när vi tänker. Artefakter är redskap eller verktyg för att kunna berätta en historia och är alltid 

tillverkat av människan (Björklund, 2008). Språket är enligt Vygotskij det kraftigaste av alla 

kulturella redskap. Det omfattar tal, lyssnande, läsning och skrivande. Språkutvecklingen hos 

barn är beroende av många faktorer, både sociala som biologiska (Svensson, 2009).  

 

Vygotskij intresserade sig för det inre talets och det talade språkets samband med tänkandet. 

Han var övertygad om att inre tal utvecklades ur yttre tal och att med språket som verktyg 

utvecklas det mänskliga tänkandet. Vygotskij ansåg att allt tal var socialt till sin funktion och 

sitt ursprung och till en början inriktat på kommunikation. Senare kan barnet använda språket 

individuellt: för att tänka. Vygotskij menade alltså att hos det lilla barnet är språket och 

tänkandet åtskilda. Men när barnet nått en viss språklig nivå kan språket komma att påverka 

tänkandets utveckling (Svensson, 2009). Vygotskij betonade även den vuxnes roll i just 

språkinlärningen då han menade att barn behöver andra att spegla sig i för att utvecklas 

språkmässigt. Först då kan språket bli ett ”inre tal”, ett tänkande. Vygotskij menade att barn 

behöver andra att spegla sig i för att utvecklas på alla plan, och så även språkligt. Vikten av en 

vuxens närvaro, som kan öka barnets tankeförmåga i sociala sammahang blir här av största 

vikt. På så sätt hjälper man barnet att lägga en innebörd i orden. (Svensson, 2009).  

  

2.1.3 Lek och språkutveckling ur ett sociokulturellt perspektiv 

Leken var också en central del i Vygotskijs teorier (Kroksmark, 2003). Han menade att 

leksituationer var mycket viktiga tillfällen för språkinlärning, men också för barnens 
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utveckling i stort. Vygotskij menade att fantasin är ett sätt för barnen att tolka verkligheten 

och göra den hanterlig och rikare. I leken kan barnen skapa en fiktiv värld och på så vis 

utvecklar de abstrakt tänkande.  I leken berättar barnet en historia. Vygotskij menar att leken 

är den viktigaste källan till utveckling av tanke, vilja och känsla och att känsla och tanke hör 

ihop (Lindqvist, 1997). Vygotskij menade att leken är grunden för utveckling och det är där 

barnet verkar i utvecklingszonen (Smidt, 2010).  

 

2.2 Andra forskare om barns språkutveckling  

Här presenteras olika forskning om barns språkutveckling i allmänhet. Här har forskning som 

är relevant för denna studie valts ut. 

 

2.2.1 Lek och barns språkutveckling 

Riddersporre & Persson (2011) menar att språkande i lekfulla former, utforskande och socialt 

samspel har visat sig fungera betydligt bättre än medveten pedagogisk träning av exempelvis 

språket. Språkets betydelse för barns kreativitet, välbefinnande, lek, samspel, lärande och 

utveckling ska lyftas fram. Lärandet ska därför ske i vardagliga, lekfulla och för barnet 

meningsfulla sammanhang. Sheridan & Pramling Samuelsson (2009) menar i likhet med 

Vygotskij att barn mår och lär bäst i små grupper, tillsammans med erfarna vuxna som 

utmanar dem. Sheridan m.fl (2009) anser att barn i små grupper får möjlighet till ökad 

interaktion, språkande tillsammans, utforskande och problemlösning. Riddersporre & Persson 

(2011)  menar att förskollärarens uppgift är att stödja barnet i den utveckling som redan pågår, 

istället för att försöka lära barnet. Det man som förskollärare kan göra är att väcka ett intresse 

för språket, läsning och skrift. Riddersporre & Persson (2010) menar i likhet med både 

Vygotskij och Lpfö98 (Skolverket, 2010) att det är i leken barn upptäcker och utvecklar 

språket. I Lpfö98 (Skolverket, 2010) betonas leken som ett av de viktigaste verktygen för 

barns utveckling och lärande. ”I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras 

fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att 

samarbeta och lösa problem” (Skolverket, 2010, s.6). Riddersporre & Persson (2010) menar 

att den utforskande leken vidare är stimulerande för barns begreppsbildning. För att barn ska 

kunna ta in nya begrepp behöver de undersöka olika föremål. Här är det viktigt att vara 

medveten om hur barn gör när de undersöker, för att stötta dem i utvecklingen och 
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begreppsbildningen. Riddersporre & Persson(2010) menar att små barn ofta ägnar sig åt 

samlarlek. I samlarleken organiseras ordförrådet och därför är det viktigt att just små barn får 

ägna sig åt detta. Att kategorisera, se mönster och strukturera har en nära koppling till hur 

orden senare organiseras i grupper. Ett exempel är gruppen djur, där de kan delas in i fåglar, 

fiskar, däggdjur m.fl. Om barn får ägna sig åt detta är det lättare för dem att senare hitta rätt 

ord i löpande tal. Riddersporre & Persson (2010) menar att stimulans av sådan struktur kan 

med fördel ske i leken genom att barnen får samla pinnar, kottar eller stenar och dela in 

föremål i grupper. 

 

2.2.2 Lyssnande och barns språkutveckling 

Sheridan m.fl, (2009) betonar vikten av lyssnandet som en nyckel till lärande och utveckling 

av språket. Barn behöver lära sig att urskilja olika slags ljud genom att lyssna. Tillsammans 

kan barnen sedan berätta för varandra, lyssna på varandras idèer och berättelser och associera 

fritt (Utbildningsdepartementet, 2010). Genom lyssnandet får barnet tillgång till olika ord för 

föremål, egenskaper och handlingar.  Barn utvecklar sin förmåga att lyssna när de upplever att 

de själva blir lyssnade till. Pedagogerna behöver därför vara lyhörda och föra barnens samtal 

framåt, benämna och ställa frågor som utvidgar samtalet. På så sätt integreras språk och 

kommunikation i förskolans verksamhet, i samspel, skapande aktiviteter, lärande, lek och 

rutiner.  

 

2.2.3 Miljön och barns språkutveckling 

Språk och miljö hänger oupplösligt samman. Miljön behövs för att barnen ska kunna skapa 

sig en bild av sin omvärld. Språket föds ur den förståelsen och tillsammans med andra 

(Svensson, 2009). Barn vill kommunicera när de har något att kommunicera om. Därför 

behöver barn få rika erfarenheter och upplevelser av situationer och händelser som de kan och 

vill tala om (Utbildningsdepartementet, 2010). Svensson (2009) menar att rika upplevelser av 

olika slag ger mycket att kommunicera om och att detta i sin tur leder till språklig utveckling. 

Det i sin tur leder till ökad intellektuell förmåga. Här blir det tydligt att det är viktigt att 

pedagoger erbjuder barnen så mycket som möjligt för att främja språkutvecklingen. Det är 

viktigt att skapa en miljö som är rik på händelser som har med läsning och skrivande att göra 

om man vill stimulera barnens språkutveckling (Utbildningsdepartementet, 2010). I Lpfö98 
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(Skolverket, 2010) står det att förskolan ska erbjuda en trygg miljö som samtidigt lockar 

barnen till aktivitet och lek. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Den ska 

stimulera och utmana barnets utveckling och lärande. Det är förskollärarens uppgift att ge 

barnen förutsättningar för utveckling och lärande och att barnen stimuleras att använda hela 

sin förmåga. Det är också förskollärarens ansvar att ordna miljön så att den främjar barnens 

utveckling, lek och nyfikenhet att lära. Åberg & Lenz Taguchi (2012) menar att sättet 

pedagoger ordnar miljön på säger någonting om vad de tänker om barn och barns lärande men 

också om förskolans roll.  

 

2.2.4 Tillgången på material och barn språkutveckling 

Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (2009) har i sin avhandling undersökt kvaliteten 

i förskolan genom att studera variationer av lärmiljöer i förskolan. Sheridan m.fl (2009)  

menar att förskolor med låg kvalitet har en begränsad tillgång på material, spel, läsning och 

aktiviteter som främjar språkutveckling. Här är materialet ofta otillgängligt och lässtunder är 

till för att lugna ner barnen, en stund efter maten. Pedagogerna talar med barnen men ställer 

ofta frågor man kan svara ja och nej på. Johansson (2003) menar i sin studie att arbetslag som 

bygger sitt arbete på en tilltro till barnens förmåga att lära också involverar miljön som en 

naturlig och viktig byggsten i barns lärandeprocesser. På dessa förskolor placeras materialet 

tillgängligt för barnen och det är också tillåtet att flytta det mellan rummen. I dessa miljöer 

gav barnen intrycket av att vara fullt upptagna och involverade i såväl lek som undersökande. 

 

Förskolor med hög kvalitet har enligt Sheridan m.fl (2009) mycket material och aktiviteter. 

Det skapas ofta tillfällen för barnen att utveckla sin kommunikativa förmåga. Här ställer 

pedagogerna frågor som börjar med ”hur, varför, tänk efter”: frågor som kräver uttömmande 

svar. Jensen & Harvard (2009) betonar vikten av att se miljön som en ”väv av möjligheter”. 

De beskriver att det tidigare har funnits en stark tradition i förskolan att miljön skall likna 

hemmet och skall fungera som en brygga mellan hem och förskola. Men på senare tid har 

förskolan setts mer som en verkstad, med rikt material och fokus på experimenterande. 

Hundeide (2006) talar om hur viktigt det är att miljön bjuder in till någonting. Vidare menar 

Hundeide (2006) att miljön talar till oss, om vad man får och inte får göra. Och att den bjuder 

in till olika aktiviteter. Även Nordin-Hultman (2004) anser att material får nytt liv när man 
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”dukar upp” det eller arrangerar det på ett nytt sätt. Till exempel kan man arrangera det så att 

det ser ut som en lek som pågår, innan barnen kommer på morgonen (Nordin-Hultman, 2004). 

 

2.2.5 Sinnena och barns språkutveckling  

Løkken, Haugen & Röthle,(2006) menar att barn behöver uppleva med alla sina sinnen och få 

många olika upplevelser för att utvecklas och få en större bild av sin omvärld. Enligt Fylking 

& Wimark (2011) är alla barn kinestetiska, det vill säga att de behöver röra på sig när de lär 

sig något nytt. Men de är också taktila, vilket betyder att de behöver känna och ta på saker när 

de lär sig. Fylking & Wimark (2011) menar vidare att människor lär sig i direkt proportion till 

hur roligt de har. Även i Reggio-Emiliafilosofin betonas vikten av att ha roligt när man lär sig. 

Det anses vara så att när barnen har roligt lär de utan att de märker det (Fylking & Wimark, 

2011). Därför är det så viktigt att inlärningen är stimulerande, lekfull och att den väcker 

känslor.  

 

2.3 Styrdokument om barns språkutveckling 

Språk och identitetsutveckling hänger samman, liksom språk, utveckling och lärande (Utbild-

ningsdepartementet, 2010). Enligt Utbildningsdepartementet (2010) ska allt arbete i förskolan 

vara språkutvecklande. Utbildningsdepartementet (2010) nämner även miljön som en viktig 

del i barns språkutveckling och menar att den skall vara rik och språkutvecklande och en plats 

där barn kan lära tillsammans, med varandra eller med en engagerad och närvarande pedagog. 

Här benämns även materialet som en viktig del i språkutvecklingen. Det ska finnas en rik till-

gång på material som är varierat och av olika svårighetsgrad och funktion. När barn erbjuds 

rika och kommunikativa miljöer kan ett intresse väckas för språket och dess innebörd. Vidare 

står det att språket har en viktig betydelse för barns välbefinnande, lek och sociala samspel.  

Lpfö98 (Skolverket, 2010) har flera strävansmål som syftar på språket. Där betonas vikten av 

att stimulera varje barns språkutveckling och att väcka nyfikenheten för skriftspråket. Alla 

förskollärare skall sträva efter att varje barn utvecklar ett intresse för bilder, skrift och tal men 

också lyssnande och reflekterande. Varje barn skall utveckla ett nyanserat talspråk, leka med 

ord, bilda nya begrepp, kunna ta andras perspektiv, ställa frågor och kommunicera med andra. 

Leken är också viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 

främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan (Skolverket 
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2010). Barn söker och erövrar kunskap genom lek, utforskande, skapande och socialt samspel 

men också genom att samtala, iaktta, och reflektera (Skolverket, 2010). 

 

2.4 Reggio – Emiliafilosofin 

Reggio-Emiliafilosofin lägger stor vikt vid barngruppens betydelse och hur barn lär av 

varandra i likhet med Vygotskij. Det finns en stark övertygelse om att barn, och vuxna, lär 

tillsammans. Synen på barnen som kompetenta och fulla av möjligheter är central i filosofin 

(Abbott & Nutbrown, 2005). Filosofin grundar sig i en humanistisk livshållning och begrepp 

som demokrati, inflytande och delaktighet används ofta när filosofin beskrivs (Riddersporre 

& Persson, 2011). De som jobbar Reggio-Emiliainspirerat lägger stor vikt vid utforskande och 

upptäckande. I filosofin talas det ofta om miljön som ”den tredje pedagogen”. Ofta är det så 

att det finns två pedagoger i barngruppen och miljön räknas som den tredje då den ska 

inspirera och utmana till lek (Abbott & Nutbrown, 2005). I Reggio-Emiliafilosofin lägger 

man mycket tid på pedagogisk dokumentation och reflektion. Pedagogisk dokumentation 

handlar om att dokumentera, följa upp, utveckla, värdera och reflektera över den egna 

verksamheten. Pedagogisk dokumentation synliggör processerna i förskolans verksamhet och 

gör det möjligt att bedöma verksamhetens kvalitet (Skolverket, 2012). 
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3. Metodologisk ansats och val av metod 

 

Under studien har en kartläggning av miljön gjorts. Observationer har genomförts och det har 

även förts samtal med pedagogerna och i vissa fall med barnen, då det har varit deltagande 

observationer som genomförts (detta beskrivs nedan). Slutligen har en fysisk förändring av 

miljön genomförts på förskolan Blomman. Innan denna förändring gjordes formulerades 4 

målsättningar att utgå ifrån. Dessa beskrivs nedan. 

3.1 Målsättningar  

Fyra målsättningar har utformats under denna studie och alla dessa bygger på tidigare 

forskning som presenterats ovan, men också utifrån resultatet och de analyser som gjorts 

utifrån observationerna. Dessa målsättningar syftar till att barnen på Förskolan Blomman ska 

få större möjlighet att samspela, samtala och leka i en inspirerande miljö med mycket material 

och med närvarande pedagoger. Det ska ordnas en så rolig och meningsfull miljö som möjligt 

för barnen, där de får möjlighet att använda alla sina sinnen. Det ska finnas möjlighet att 

känna, ta och utforska olika material hela tiden och inte bara när barnen befinner sig i projekt. 

Men det ska också finnas möjlighet att gå undan: läsa en bok eller bara få lugn och ro.  

 

3.1.1 Målsättning 1 

Målsättning 1 innebär att dela upp rummet i mindre rum. Under observationer blev det tydligt 

att barnen behöver delas upp i mindre grupper. Även pedagogernas uppfattning var sådan att 

barnen fick större möjlighet att samspela och samtala när de delades i mindre grupper. Vikten 

av att dela barnen i mindre grupper har betonats av både Sheridan & Pramling Samuelsson 

(2009) och Vygotskij (Svensson, 2009). Med inspiration från Reggio-Emiliafilosofins idè om 

”rum i rummet” ska därför rummet delas av. Rummet delas av med hjälp av hyllor och 

material som redan finns på Blomman. Barnen får då möjlighet att vara i mindre grupper och 

ägna sig åt det material som finns. Rummen ska bjuda in till lek och utforskande men också 

locka till samtal och samspel barnen emellan. Tanken är att barnen här ska kunna leka och 

vara ”ifred”. De ska inte bli störda, utan få tiden att leka och utforska fullt ut.  
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3.1.2 Målsättning 2 

Målsättning 2 handlar om att skapa ett rum som inbjuder till läsning, skrivande och lyssnande. 

Under observationer har det framkommit att barnen på Blomman redan är intresserade av 

böcker och läsning. Eftersom barn behöver olika slags upplevelser för att lära (Lökken, 

Haugen & Röthle, 2006) är tanken att barnen ska få uppleva läsning på flera sätt, och att de 

ska få tillfälle att samtala om böckerna. Eftersom det redan finns en projektor ska denna bli en 

naturlig del av arbetet med läsning på förskolan. Här ska språket ligga i fokus under 

vardagliga och lekfulla former, precis som Riddersporre & Persson (2011) menar. En mysig 

läshörna skapas på nytt, med mycket böcker att välja mellan, där barnen kan sitta ostört.  

 

3.1.3 Målsättning 3 

Målsättning 3 handlar om samlarleken som är viktig för barnens språk - och begreppsbildning 

(Riddersporre & Persson, 2011). Ambitionen är att erbjuda barnen på Blomman en plats för 

samlarleken och mer och varierande material som de kan och får använda när de ägnar sig åt 

just samlarlek.  

 

3.1.4 Målsättning 4  

Målsättning 4 handlar om materialet på förskolan. En förskola med rik tillgång på material 

kan kopplas till hög kvalitet (Sheridan m.fl, 2009) och därför behövs mer material på 

Blomman. Exempel på material kan vara byggklossar, pappersrör, papper, färg och pennor 

och material som barnen kan sortera såsom djur i olika färger och storlekar. Under 

observationer har det kommit fram att materialet även är otillgängligt för barnen, därför ska 

materialet flyttas ner på deras nivå. Det ska finnas möjlighet att känna, lukta, höra och 

utforska på alla möjliga sätt. Tanken är också att barnen ska få tillgång till skapande även inne 

på sin avdelning. Barn ska ha tillgång till olika former av skapande och olika uttrycksformer 

såsom bild, musik och drama (Skolverket, 2010). Detta är också ett sätt för barnen att 

kommunicera. Tanken är att materialet skall erbjudas till barnen på olika sätt. Materialet ska 

”dukas upp” eller arrangeras, precis som Nordin – Hultman (2004) beskriver. 
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3.2 Kartläggning av miljön 

Förskolan Blomman ligger i en skogsglänta och består av två avdelningar, en 1-3 års 

avdelning och en 3-6 års avdelning. Det är ett enplanshus i tegel. När man kliver in på 

Förskolan Blomman kommer man in i hallen. Därifrån tar man sig till det rum där barnen 

oftast befinner sig när de är inomhus. Här hålls även alla måltider vid två låga bord: ett 

placerat i högra hörnet och ett i hörnet mittemot. Rummet har inretts med en liten kuddhörna 

längs en vägg som har stora fönster ut mot vägen. Där finns böcker i en korg. En hylla står 

längs väggen, men det finns inget material i den. Barnen befinner sig ofta vid hyllan längs 

väggen och ofta vid de nedersta facken i hyllan, eftersom de är i deras höjd. Ibland ställer de 

in leksaker där. Det händer att barnen hämtar stolar för att nå till facken som finns längre upp, 

där det finns både papper, saxar och pennor. Det finns ett aktivitetsbord där det ligger Duplo. 

Duplodjuren är ett populärt material och barnen ägnar mycket tid runt aktivitetsbordet där 

Duplot finns. Djuren får vara med i olika slags lekar men barnen ägnar sig också mycket åt att 

sortera djuren efter storlek, färg och vilka typ av djur de är. Flera av barnen använder sig 

också av pennor som står i burkar, som de häller ut på golvet för att sedan plocka upp igen 

och stoppa i burken. Det finns även en liten bygghörna, men minimalt med byggmaterial: 

några klossar, fem pappersrör och några toarullar. Sällan befinner sig barnen i bygghörnan. 

Där finns inte material nog för att bygga med. Barnen leker aldrig med materialet. Här och var 

ligger det olika slags leksaker, bland annat lite bilar. En atelje finns på avdelningen intill, dit 

barnen får gå varje torsdag. Det finns ett litet rum där det brukar vara samling innan maten 

men även detta rum ligger på den andra avdelningen, så där brukar de stora barnen på 

avdelningen intill hålla till när de är inomhus. Där finns en projektor och ett ljusbord. 

Magneter finns i en korg i ena hörnet av rummet. (Se bilaga 2 för skiss över miljön) 

 

3.3 Genomförandet av utvecklingsarbetet 

Här beskrivs hur genomförandet av förändringen i miljön gick till. När förändringen i miljön 

på förskolan Blomman har genomförts har det gjorts med hänsyn till tidigare forskning om 

barns språkutveckling, men också med den sociokulturella teorin i bakgrunden. Med den 

sociokulturella teorin i bakgrunden menas att fokus ligger på att barnen ska få en ökad 

möjlighet till samspel och samtal med hjälp av förändringen i miljön. Förändringen gjordes 



 

13 

 

utifrån de fyra målsättningar som presenterats ovan. (Se bilaga 3 för skiss över miljön efter 

förändringen). 

 

3.3.1 Små grupper och samlarlek 

Hyllan som står längs väggen flyttas, för att dela av rummet. Den vänds utåt i rummet och 

skruvas fast i väggen. Det ena matbordet flyttas in i detta ”rummet”. En mindre hylla placeras 

längs med den andra väggen, utåt i rummet, för att dela av rummet. Hyllan städas ur och olika 

material ställs i de nedersta facken. I ett fack placeras en låda med djur i olika färger, i ett 

annat fack placeras bägare och glas i plast i olika storlekar. I ett annat placeras en hög 

plastburk med olika träleksaker: glassar, godis och olika sorts låtsasmat. I det sista facket görs 

det plats för plastburkar med olika slags hård pasta i. På det här sättet blir materialet synligt 

för barnen. Tanken är att barnen ska kunna ägna sig åt samlarlek här. Upplevelsen av miljön 

på Förskolan Blomman är lite ”tom”. Upplevelsen är också att materialet inte är tillgängligt 

för barnen. Därför flyttas materialet ner på barnens höjd. Barnen behöver känna, undersöka 

och utforska olika material för att tillägna sig nya begrepp och få en större omvärldsförståelse. 

Ambitionen är också att skapandematerial såsom färg, penslar, lim, saxar och papper skall 

flyttas hit senare.  

 

3.3.2 Läshörnan blir rum för läsning 

Läshörnan flyttades till rummet med projektorn, för att skapa ett helt rum för läsning, 

lyssnande och talande. Här är tanken att barnen ska få uppleva olika sorters läsning, men 

också lyssnande i form av musik, sagor, film och bilder. Kuddarna flyttades in i rummet. 

Sedan sattes ett tyg upp i taket som gick ända ner till golvet, för att skärma av läshörnan. 

Återigen för att skapa små grupper för barnen. På ena väggen sattes två boklister upp och 

böckerna ställdes upp, för att ge miljön ett ”rikare” intryck. På väggarna sattes utskrivna 

karaktärer från böckerna upp som fanns på förskolan och som barnen ofta läste i. Det sattes 

även upp några utklippta bokstäver, för att skapa ett intresse för bokstäver. Sagopåsar 

placerades på krokar på väggen i barnens höjd. Smidt (2010) menar att pedagoger måste 

planera för användning av talat och skrivet språk och andra symbolsystem eller ”språk”. 

Genom att skapa ett upplevelserum, där syftet är läsning och lyssnande skapas förutsättningar 

för att intresset för det kommer på egen hand.  
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3.3.3 Fylla på med material och arrangera det  

På andra sidan hyllan flyttas aktivitetsbordet in och här får deltasanden en plats. Det här 

rummet skärmas av med hjälp av en hylla som är formad som en halvmåne och det finns 

hyllplan i barnens höjd. I den ställs bokstavsplattor, ett slags legopussel med bokstäver där 

barnen kan skapa egna ord på plattor. Bilar och annat material som kan användas tillsammans 

med deltasanden flyttas också in i hyllan. Duplodjuren får också flytta in i denna hörna. 

Nordin-Hultman (2004) menar att material som pockar på uppmärksamhet och som utmanar 

till handling blir spännande för barnen. Hon menar vidare att man kan arrangera material, så 

att det fångar uppmärksamheten och överraskar. Ett annat exempel är att man arrangerar 

materialet på morgonen, innan barnen kommer, så att det ser ut som om en lek pågår redan. 

Nordin-Hultman (2004) ansåg att detta aldrig undgick barnen. Detta provades därför med 

magneterna, som tidigare låg i en låda. Magneterna sattes upp i olika höjder på ett element 

som fanns på Blomman. Det provades också med deltasanden då olika leksaker lades där i, 

som om det var en pågående lek.  Detta görs för att erbjuda materialet på nytt för barnen och 

ge dem en ny erfarenhet.  

 

3.4 En minietnografisk studie  

Denna studie har varit tidsbegränsad och därför har den gjorts i komprimerad form. Det inne-

bär att studera en miljö under en kortare tid. Den har gjorts med en etnografisk ansats och 

kallas därför för en minietnografisk studie (Roos, 2014). Syftet med en etnografisk studie är 

att förstå andra människor genom att vara tillsammans med dem under en längre tid i deras 

miljö (Roos, 2014). Med en etnografisk ansats närmar man sig andra människors liv, vardag 

och tänkande. Man strävar också efter att ta ett inifrånperspektiv (Roos, 2014). Studiens am-

bition är att genomföra en förändring som leder till en positiv utveckling av verksamheten i 

långa loppet. Ambitionen är att pedagogerna som arbetar på Blomman ska känna att studien 

har bidragit till deras fortsatta kvalitetsarbete och att de får inspiration att jobba vidare själva 

med språkutvecklande miljöer när studien är avslutad.   
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3.4.1 Observationer 

Valet av observationer gjordes därför att det leder till en helhetssyn och förståelse av verk-

samheten som blir en del av kvalitetsarbetet på förskolan (Bryman, 2008). Bryman (2008) 

menar att det är viktigt att behålla fokus när man observerar. Man kan inte observera allt, utan 

måste avgränsa för att få syn på det man vill ha reda på. Därför är det viktigt att i en under-

sökningssituation veta vad man undersöker för att få en strukturerad undersökningssituation. I 

detta fall har miljön på förskolan Blomman kartlagts i ett första steg. Vidare har barnen ob-

serverats i sin faktiska miljö under tre veckors tid. Barnen har observerats i både helgrupp och 

mindre grupper. Senare har barnen även observerats efter en fysisk förändring i förskolans 

miljö. Syftet med observationerna har i första hand varit att ta reda på vad barnen på Blom-

man gör när de leker inomhus, vad de leker med och om materialet finns tillgängligt för dem. 

Tanken med att observera barnen i stor grupp respektive mindre grupp är att få syn på hur 

barnen samspelar och samtalar med varandra i miljön och olika situationer under dagen. Detta 

för att senare kunna utgå från deras behov då det ska göras en förändring i den fysiska miljön 

som syftar till att främja barnens språkutveckling genom ökat samspel.  

 

3.4.2 Samtal med pedagoger 

För att få en tydligare bild av verksamheten togs beslutet att hålla några samtal med pedago-

gerna på Blomman. Etnografiska studier använder sig ofta av många olika metoder för att 

samla in data. Detta kan vara bilder, studier av artefakter, intervjuer och även samtal (Roos, 

2014). Samtal med förskollärare kan vara en bra metod för att tillägna sig deras didaktiska 

kunskaper och erfarenheter. Det är också en bra metod för att förstå hur andra skapar mening 

med sina yrkeserfarenheter (Löfgren, 2014). På Blomman arbetar två pedagoger. Det har hål-

lits kontinuerliga samtal med pedagogerna under studiens gång och dessa har förts i verksam-

heten. Pedagogerna har fått ge exempel på hur och i vilka situationer de arbetar med språkut-

vecklingen på Blomman. De har också fått berätta hur de tänker kring sin miljö och hur de 

arbetar för att miljön ska vara stimulerande och utmanande för barnen. De har fått ge exempel 

på material som de använder i detta syfte. Löfgren (2014) menar att man bör använda sig av 

öppna och konkreta frågor och därför har detta följts. På detta sätt menar Löfgren (2014) att 

man lockar fram berättelser om det man är intresserad av. Samtalen har dokumenterats i form 
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av anteckningar. Syftet med dessa samtal var att få ett fylligare underlag till den fysiska för-

ändringen i miljön. 

 

3.5 Val av metod och dess konsekvenser 

Etnografiska studier görs, som nämnts ovan, då man vill få kunskap om, i detta fall barns var-

dag, över tid (Roos, 2014). Observationer gjordes i form av fältanteckningar och kallas då för 

en ostrukturerad observation. Ostrukturerade observationer kan användas i flera olika situat-

ioner och när som helst under dagen. Valet blev att göra en deltagande observation (Bryman, 

2008). Med deltagande observation menas att man själv deltar i det som ska studeras under en 

längre tid. Detta val gjordes med hänsyn till att jag som forskare känner till barngruppen se-

dan innan. Känner man barnen sedan innan kan det leda till att de ”bilder” man har av barnen 

påverkar hur man tolkar sina observationer. Som forskare kan man aldrig vara objektiv eller 

så att säga vara en ”fluga på väggen” och särskilt inte när man känner till barnen. Därför ska 

man vara medveten om att man alltid påverkar situationen med sin närvaro. Roos(2014) me-

nar att man som forskare bara kan tolka det som blir synligt utifrån sin egen förståelse och 

man kan därför aldrig med säkerhet ta barns perspektiv. Roos (2014) menar att det är viktigt 

att tänka på att det alltid är den vuxne som tolkar. Därför är det viktigt att känna till att de val 

man som forskare i slutändan fattar påverkar resultatet (Roos, 2014). När man observerar barn 

är det viktigt att man vet om att man tar på sig ett stort ansvar för att föra barnens talan (Fran-

zèn, 2014) Med detta kommer stor makt, eftersom man som forskare tolkar det man ser. Det 

krävs stor ödmjukhet och lyhördhet då det ligger på forskaren att föra barnens talan och tolka 

det barnen ger uttryck för. En risk med observationer är att den vuxne förvrider barnens prak-

tik till något som passar sin egen förståelse som vuxen. För att minska maktavståndet mellan 

forskare och barn kan forskaren delta i barnens vardag och de kan hjälpas åt att lösa problem. 

Genom att välja en etnografisk ansats i metoden blir detta möjligt. Roos (2014) menar att det 

är viktigt att genomföra undersökningen så att de personer som deltar inte blir kränkta eller 

känner sig utsatta.  

 

 

 



 

17 

 

3.6 Etiska hänsynstaganden 

Innan observationerna och samtalen genomfördes mailades förskolechefen och frågades om 

lov. När ett godkännande erhållits tillfrågades pedagogerna på förskolan Blomman om lov och 

till sist skickades ett brev ut till vårdnadshavarna till de barn observationerna skulle omfatta, 

det vill säga alla barn på avdelningen Blomman. Enligt Vetenskapsrådet (2011) är idealet att 

de som är föremål för forskning ska vara informerade om detta och även ha samtyckt om det 

skriftligen. Detta kallas för informationskravet, respektive samtyckeskravet. Som forskare har 

man ansvar för att identiteter inte får röjas, vilket kallas för konfidentialitetskravet. 

Vårdnadshavare informerades om detta i brevet som skickades ut. De informerades också om 

att deltagandet var frivilligt och att de kan dra sig ur när de vill (Vetenskapsrådet, 2001). Till 

sist informerades de även om att den data som samlats in under studien bara får användas i 

min forskning och inte i något annat syfte. Detta kallas för nyttjandekravet. 

 

3.7 Metoddiskussion 

Hade denna studie genomförts på en annan förskola hade den antagligen sett annorlunda ut, 

eftersom man då hamnar i en annan barngrupp med andra pedagoger och andra förutsättningar. 

När undersökningen gjordes var det viktigt att gå in med ett öppet sinne och försöka ta barnens 

perspektiv. När valet av metod gjordes togs detta i beaktande då syftet var att få en bild av hur 

barnen hade det i sin miljö och vad de gjorde. Valet att observera barnen i sin miljö under en lite 

längre tid kändes därför som det bästa. För att få ett helhetsperspektiv över verksamheten valdes 

därför en etnografisk ansats. När man observerar barn är det svårt att vara objektiv eftersom man 

har erfarenheter med sig och man kan inte vara osynlig, och påverkar därmed hur situationen blir 

(Roos, 2014). Är man medveten om detta är det i alla fall ett steg i rätt riktning. I denna studie var 

det viktigt att ge en sann bild av verksamheten och barnen, försöka tolka vad de gav uttryck för 

och vad de behövde för att kunna utveckla sitt språk. Genom att observera under en längre tid har 

mycket data samlats in och det krävs för att studien ska ha en reliabilitet (Roos, 2014). 

Observationerna kompletterades med samtal med pedagogerna för att få så hög reliabilitet som 

möjligt. Jag anser därför att det går att lita på studiens resultat.  

Denna studie har varit komprimerad och tidsbegränsad. Därför har vi bara fått kunskap om vad 

som hände vid just det tillfället då allt var nytt och spännande för barnen. För att få en helhetsbild 

av vad som sker när man ändrar i miljön anser jag att man egentligen hade behövt observera 

barnen igen, under en längre tid, när barnen gjort sig hemmastadda i den nya miljön. Utifrån det 
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hade man antagligen ett tydligare resultat nåtts om vad som hände efter förändringen i långa 

loppet. 

För att hålla samtal med pedagoger behövs ett förtroende (Löfgren, 2014), vilket byggts upp i 

förväg då jag som forskare spenderat tidigare VFU-perioder på förskolan Blomman och därför 

känner pedagogerna sedan innan. Pedagogerna behöver vara väl medvetna om syftet med studien 

innan dessa samtal genomförs. De informerades om detta i samband med förfrågan om studien 

fick genomföras på Blomman. Metoden har kritiserats för att ge en förskönande bild av 

verksamheten, vilket jag anser inte var fallet i denna studie. Förskollärarna gav en bild av att de 

inte visste hur de skulle gå tillväga för att skapa en språkutvecklande miljö och detta kan vara ett 

resultat av att ett förtroende byggts upp från början. 
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4. Resultat 

Resultatet av denna studie bygger på observationer med en etnografisk ansats och samtal med 

pedagogerna på förskolan Blomman. 

 

4.1 Samtal med pedagoger 

Pedagogerna på Blomman anser att de jobbar med barnens språkutveckling i vardagliga 

situationer såsom matsituationer, när de går på promenader eller vid påklädning. De samtalar 

ofta med barnen och ställer frågor som kräver uttömmande svar. De jobbar mycket med att 

alla barn ska få sin röst hörda och bli lyssnade på. Blomman är en Reggio-Emiliainspirerad 

förskola och här har man en stark tro på det kompetenta barnet och att barn lär tillsammans. 

Pedagogerna som jobbar här jobbar mycket med demokrati som är ett av ledorden inom 

Reggio-Emiliafilosofin (Riddersporre & Persson, 2011). För tillfället ligger fokus på 

demokratiska mötesplatser. Personalen på Blommans ambition är att reflektera ofta över sitt 

eget förhållningssätt gentemot barnen.  

 

På Blomman arbetar de ofta i projekt eller tema, inspirerat av Reggio Emilia-filosofin. Det är 

när de jobbar med ett speciellt område, t.ex vatten. När de arbetar i projekt delar de ofta på 

barnen i mindre grupper och erbjuder dem olika slags material och undersökningssituationer. 

Under den här studiens gång jobbar de med temat ”olika”. Syftet är att barnen ska få uppleva 

olika former, textur, mjukt, hårt med mera. Barnen får prova att blanda eget slime av vatten 

och potatismjöl, ”flyta och sjunka” i vattenlek och även deltasand, som är en slags sand som 

man kan forma. Här får barnen se, känna, smaka och uppleva med alla sina sinnen. 

Pedagogernas upplevelse är av den åsikten att barnen samtalar och samspelar mer när de är i 

mindre grupper. Pedagogerna påpekar ofta att de skulle vilja ha tid att gå undan med några 

barn i taget mer, eftersom ”det blir så bra då”. De menar att barnen tycks få ett ”flow” i sin lek 

i dessa situationer. När pedagogerna berättar om sin miljö anser de själva att de har mycket 

material och menar att de till och med plockat bort en hel del, för att det blev ”för mycket” 

material. Ändå anser de att de inte har en inspirerande miljö på förskolan och de upplever att 

barnen ofta hamnar i konflikter. Men de säger samtidigt att de ”inte vet hur man gör” eller har 

tiden för att skapa en inspirerande miljö. De själva har uppfattningen att barnen lär sig mer 

och fungerar bättre tillsammans när de är i små grupper. En av pedagogerna uttrycker att hon 
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inte gillar att läsa och därför gör hon det inte så ofta. Den andra pedagogen läser gärna, men 

de säger båda att de inte läser särskilt ofta för barnen 

 

4.2 Observationer av barngruppen 

Före förändringen i miljön stimuleras barnen språkanvändning främst när barnen är i 

temagrupper. Här får barnen möjlighet att utforska nya material och samtala och reflektera 

kring dem. Men när dessa grupper löses upp är det som om någonting förändras och arbetet 

med språket hamnar i skymundan. Dessutom tycks inte barnen ha förutsättningarna för att 

använda sig av språket på samma sätt som när de är i temagrupper som när de är i sin dagliga 

miljö. Före förändringen i miljön gjordes, vistas barnen tillsammans i ett stort rum där inga 

avgränsningar finns. Protester och konflikter uppkommer ofta barnen emellan. Pedagogerna 

är ofta upptagna av att lösa dessa konflikter och tycks därför inte fokusera på 

språkanvändningen i just dessa situationer. Intrycket av barngruppen blir ibland stökigt och 

bråkigt. Materialet som finns tycks inte intressera barnen och de tycks inte veta vad de ska 

hitta på. Det verkar inte finnas så mycket för barnen att samtala om och språket används inte 

fullt ut.  

 

När barnen befinner sig i rummet blir upplevelsen att de leker mycket själva, vilket inte leder 

till att de använder sig av språket så mycket. Visserligen pratar de då och då med sig själva 

när de gör det, men samtalen blir inte på samma nivå som när de samspelar med någon annan. 

De får heller inte möjligheten att utveckla sitt ordförråd när de leker på egen hand. De allra 

minsta barnen som ännu inte behärskar språket ”flyter runt” mycket för sig själva och leker på 

egen hand. De tycks behöva hjälp att samspela med de andra barnen och erbjudas den 

möjligheten, för de tar inte så många initiativ själva till det. De tycks också behöva hjälp och 

uppmuntran från en vuxen för att komma igång med språket, vilket inte erbjuds vid dessa 

tillfällen. Barnen blir inte stimulerade att använda sig av språket på samma sätt som till 

exempel vid matsituationer eller temaarbete. Det finns många distraktioner i rummet då 

barnen hör och ser varandra hela tiden, vilket gör att de hoppar från aktiviteter. Detta verkar 

leda till att barnen inte hinner intressera sig för att fortsätta i de samtal de hamnar i, vilket gör 

att det aldrig hinner leda till en utveckling av språket.  
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När förändringen i miljön gjordes fokuserades det på att ge barnen möjligheten att befinna sig 

i mindre grupper för att se om detta gjorde att barnen samspelade och samtalade mer än innan. 

Det blev tydligt när barnen observerades i temagrupper och efter förändringen i miljön att 

barnen i dessa små grupper reagerade positivt. Det uppstod sällan konflikter. I dessa 

situationer tycks barnen få en annan möjlighet att använda sitt språk och samtalen kommer 

igång då barnen inte stör varandra. Då en pedagog deltar i dessa situationer och ställer 

utmanande frågor, ger barnen nya begrepp och hjälper dem vidare i sitt utforskande, tycks 

barnen aldrig vilja sluta leka. De tycks intresserade och vetgiriga och ställer frågor. Men även 

när pedagogen inte är närvarande på samma sätt tycks barnen samtala, resonera och 

kompromissa mer när de är i dessa små grupper. När de utforskar ett nytt material blir detta 

ännu mer tydligt. Efter förändringen iakttogs barnen i flera situationer där de samspelar i 

positiva sammanhang. De tycks samspela, lära av varandra, ställa frågor och uppmärksammar 

sina kamrater på ett helt annat sätt än innan. När barnen erbjuds dessa kommunikativa möten 

tycks språket stimuleras automatiskt. De tycks vilja kommunicera, samspela och samtala och 

dessutom se ett värde i att ha andra barn att samspela med, vilket de inte tycks göra innan 

förändringen i miljön. Innan fanns inte förutsättningarna för barnen att samspela på detta sätt i 

sin miljö. Barnen hade heller inte något intressant att samtala om. Detta blir tydligare med 

hjälp av de exempel som presenteras nedan. 

 

4.2.1 Exempel  

Fyra exempel har valts ut där barnen och hur de använder språket i samspelet med andra har 

observerats. Exemplen utspelar sig både före och efter den fysiska förändringen i miljön.  

 

4.2.2 Exempel 1 

Exempel 1 utspelar sig innan förändringen i miljön på Blomman gjordes. Här beskrivs en 

situation när barnen är i en mindre grupp och får utforska materialet i lugn och ro tillsammans 

med en närvarande pedagog. Detta exempel utspelar sig i Blommans atelje när det gjorts ett 

medvetet val att dela upp barnen i mindre grupper. Detta exempel är en kort sekvens ur en 

lång konversation mellan de två barnen. 
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Barn 1 och 2, båda tre år gamla, står vid aktivitetsbordet, med deltasand. I sanden ligger 

bilar och lastbilar i olika storlekar. Det finns även en låda med bilar bredvid. Barn 1 har tagit 

in sina två leksaksdinosaurier i leken. Barnen leker vid sidan om varandra till en början. 

Barn 1 klampar i sanden med en dinosaurie. 

 ”Titta! Spår!” ropar barn 1. 

 ”Fotspår” säger barn 2. 

”Fotspår” upprepar barn 1.  

”Ja, titta!” säger pedagogen.  

”Den kan gå här…” säger barn 1 och visar med sin dinosaurie.  

”Titta, den har gått här!!” säger barn 2.  

Barn 2 kör med bilen i sanden. ”Det blir också spår!”. Barn 2 känner med handen på spåren. 

Barn 1 gör likadant. 

 ”Ja titta, det blir det, men de ser lite annorlunda ut. Kan vi göra fler spår?” säger 

pedagogen. 

Pedagogen provar med sin hand. ”Titta!” säger hon.  

”Det är också ett spår!” ropar barn 1 och provar med sin hand. Barn 2 provar också med 

sina händer. 

”Eller ett avtryck. Ett handavtryck” säger pedagogen. 

”Mitt handavtryck!” säger barn 1 och pekar. ”Och där är ditt!” pekar på barn 2:s 

handavtryck. 

”En Vasstand har gått här” säger barn 2.  

 

Detta exempel visar vad som händer när barnen får möjligheten att samspela i en inspirerande 

miljö. Ur detta sammanhang tycks språket födas och begreppsuppfattningen stimuleras. Tiden 

tycks flyga fram och barnen har roligt tillsammans. De tycks inte vilja sluta leka. Hela tiden 

pratar de med varandra samtidigt som de reflekterar och undersöker materialet tillsammans. 

Pedagogen finns med som ett stöd för att fråga, spinna vidare på intresset hos barnen och ge 

dem nya begrepp.  
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4.2.3 Exempel 2 

Detta exempel utspelar sig efter förändringen i miljön på Blomman gjordes. Barnen släpps in 

efter utevistelse i sin nya miljö. Många av barnen går direkt fram till de olika materialen och 

börjar leka. Några tittar avvaktande och går sedan fram och börjar leka. Efter ca tio minuter är 

det full aktivitet i rummet. Barnen tycks vara i det där ”flowet” pedagogerna tidigare pratat 

om brukar hända när de är i projekt. Överallt är det liv och rörelse och rummet tycks leva upp 

av all aktivitet. Nedan beskrivs hur barnen samspelar med och i miljön: 

 

Barn 1 kommer in i rummet och ser sig om. Hon går direkt fram till böckerna och tittar länge. 

Hon går fram och tillbaka och tittar på böckerna. Sen väljer hon en bok och sätter sig för att 

läsa och titta. Hon sitter där länge och läser flera olika böcker. Flera av barnen som kommer 

in går direkt fram till böckerna och många stannar och tittar länge. Några väljer en bok och 

sätter sig för att titta i den.  

 

Barn 2 kommer in och går direkt fram till magneterna. Hon tittar nyfiket och sätter sig ner. 

Hon flyttar på magneterna fram och tillbaka. Under tiden pratar hon med sig själv. Hon 

berättar en historia samtidigt som hon flyttar på magneterna, fram och tillbaka. Barn 2 sitter 

vid magneterna i över 20 minuter och under hela den här tiden pratar hon med sig själv. Sen 

blir hon plötsligt färdig och går därifrån.  

 

Här gör sig miljön påmind som en viktig faktor i barns utveckling och lärande. Här tycks 

kreativiteten flöda och alla barn är fullt upptagna i lek och utforskande! Barnet som upptäckt 

magneterna tycks helt uppslukad av sin egen lek och materialet som arrangerats. Även om 

materialet varit där innan och hon med all säkerhet upptäckt det förut, leker hon länge med 

det. Och under hela den tiden pratar hon oavbrutet. Detta tycks vara ett exempel på att man 

med material och artefakter kan främja barns språkutveckling. Detta exempel visar också på 

hur barnens samspel och sinnesstämning förändras när de får uppleva någonting nytt och 

spännande. Barnen hamnar inte i konflikt utan tycks så uppslukade av materialet och av 

miljön att de inte har tid att bråka. Exemplet kan på så vis beskriva hur intresset för språket 

och läsning kan stimuleras med hjälp av miljön, artefakter och material som arrangeras. 

Barnen tycks undersöka det nya och reflektera över vad de ser. I exemplet tycks barnens 
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fantasi och lust att berätta stimuleras. Detta fanns inte möjlighet till innan förändringen i 

miljön gjordes. Även intresset för böckerna väcks på nytt och många vill sitta och titta i 

böckerna.  

 

4.2.4 Exempel 3  

Exempel 3 utspelar sig efter den fysiska förändringen i miljön på förskolan Blomman. I detta 

exempel beskrivs ett försök att fånga barnens intresse för bokstäver och skrift för att se vad 

som sker. Situationen utspelar sig vid bokstavsplattorna när barnen har plockat fram 

materialet. Flera barn har samlats vid plattorna. Några sitter i små grupper och bygger ord 

tillsammans, och några sitter själva. Även de allra minsta barnen har satt sig med plattorna. 

 

”Jag skriver!” ropar barn 1. 

”Vad står det här?” frågar barn 2. 

”Hur skriver man mitt namn?” frågar barn 3. 

Pedagogen skriver barnets namn på ett papper och barnet tittar noga för att sedan leta efter 

samma bokstäver. 

”Är det rätt?” frågar barn 3 efter att ha suttit en stund. 

”Ja! Helt rätt!” säger pedagogen. 

”Är det här min bokstav?” frågar barn 1. 

”Ja precis. Det är första bokstaven i ditt namn. Kan du hitta din andra bokstav?” svarar 

pedagogen. 

 

I detta exempel tycks språket stimuleras med hjälp av materialet och artefakterna. Här samlas 

barnen och verkar lära av varandra. De tycks få en uppfattning om att bokstäver är symboler 

för någonting och att man kan skapa något med hjälp av dem som andra också förstår. Barnen 

sitter länge och leker och pratar med varandra. De ställer frågor och blir samtidigt bekräftade 

av pedagogen. Detta är vidare ett exempel på hur man med små lätta medel kan fånga barnens 

intresse och få det till ett lärandetillfälle för barnen. 
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4.2.5 Exempel 4 

Detta exempel utspelas efter den fysiska förändringen i miljön gjordes. Inne i ”läs- och 

skrivrummet” har en film satts på inne på projektorn och barnen lockas in av ljudet.  

 

Barnen sätter sig på golvet och tittar. Någon säger ”katt” när det är en katt på filmen. När 

fler djur dyker upp på skärmen uppmärksammas de av barnen som pekar och ibland säger de 

vilket djur det är. Ett barn hittar en bok och sätter sig och tittar i den. Ett annat barn vänder 

sig om och tittar. Sen tittar hon åt ett annat håll som om hon letar efter något. Så tittar hon på 

filmen och sen bakåt igen. Tills slut tittar hon färdigt på filmen. Ett barn befinner sig vid 

böckerna. Han tittar länge på framsidorna, går fram och tillbaka längs väggen och känner på 

böckerna. Till slut sätter han sig med en bok. 

 

Senare vid matbordet börjar barnen prata om filmen och någon säger att de vill läsa boken om 

alla djuren. Barnen tycks ha använt tiden till att reflektera och kan nu återvända till det de sett 

innan. Och ur detta tycks språket födas på nytt och nya samtal lockas fram. 
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5. Diskussion 

Nedan följer en diskussion kring tidigare exempel. Vidare följer en diskussion kring studiens 

frågeställningar och om dessa blev besvarade. Därefter följer en diskussion över de exempel 

som finns med i Resultatet. Vidare diskuteras konsekvenser av teoretiskt perspektiv och 

konsekvenser över förändringen av miljön och de målsättningar som sattes.  

 

5.1 Diskussion av exempel  

Nedan följer en diskussion kring de exempel som beskrivs i resultatdelen. Personliga 

tolkningar kopplas ihop med tidigare forskning och teoretiskt perspektiv. 

 

5.1.1 Diskussion Exempel 1 

Här befinner sig barnen i en mindre grupp. Det blir tydligt att det positiva samspelet mellan 

barnen och pedagogen leder till att barnen lär sig nya saker. Detta ger stöd till det som Sheridan 

m.fl (2009) anser är viktigt för att barn ska få möjligheten att kommunicera och samspela för att 

utvecklas. Vygotskij (Smidt, 2010) menade att det är i leken barnen upptäcker och utvecklar 

språket och det kan man också tydligt se i detta exempel. Barnen leker samtidigt som de 

fantiserar, kommunicerar och samarbetar. Exemplet visar hur barn tillägnar sig språket under 

lekfulla, utforskande former och i socialt samspel precis som Riddersporre & Persson (2010) 

anser. Barnen är i en liten grupp tillsammans med en erfaren vuxen som utmanar dem. Barnen 

lär av varandra men pedagogen har också en viktig roll i sammanhanget. Hon finns med för 

att stödja barnen, vilket Riddersporre och Persson (2011) liksom Vygotskij (Svensson, 2009) 

menar är av största vikt i lärandesammanhang. Även i Lpfö98 (Skolverket, 2010) betonas 

pedagogens roll. Pedagogen ger barnen ett nytt begrepp såsom ”handavtryck”. Begreppet 

”fotspår” är det möjligt att barn 2 ger barn 1, då barn 1 upprepar vad barn 2 precis har sagt. 

Här kan man se ett tydligt sammanhang mellan begrepp och undersökande som Persson 

(2010) beskriver. Persson (2010) menar att barn behöver undersöka nya föremål för att 

tillägna sig nya begrepp och få en förståelse för dem. Barnen får också tillgång till ett nytt 

material. De får känna och undersöka med hela kroppen och uppleva med alla sina sinnen 
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(Lökken m.fl, 2006). Detta i sin tur stimulerar deras kinestetiska sinne (Fylking & Wimark, 

2011). 

 

5.1.2 Diskussion exempel 2  

Barn behöver få olika sorters upplevelser för att lära (Lökken m.fl, 2006), vilket erbjuds i 

detta exempel. Genom att arrangera materialet får materialet en ny innebörd för barnet, det 

blir intressant på nytt (Nordin – Hultman, 2004). Man kan även tolka det som att just denna 

situation bjuder in det här barnet till någonting, precis som Hundeide (2006) beskriver. I 

denna situation kan vi se ett tydligt exempel på där materialet och artefakterna lockar fram 

lusten hos barnet att berätta. Språkanvändningen stimuleras med hjälp av materialet. Genom 

detta får barnet antagligen en ny förståelse för hur saker och ting hänger samman. Detta är 

även ett gott exempel på Vygotskijs teori om det inre talet (Svensson, 2009). Man kan tolka 

det som att det här barnet nått den nivå i utvecklingen då det inre talet har fått en funktion och 

barnet kan använda sig av det i leken. Intressant är också att barnen inte stör varandra eller 

hamnar i konflikt under hela den stund som observerades. Vad beror det på? Är det att rum-

men har delats av, eller är det att barnen är så fullt upptagna av leken att de inte hinner hamna 

i konflikt? Barn behöver tillfällen att iaktta, samtala och reflektera (Skolverket, 2010), vilket 

ges i detta exempel. Barn söker kunskap genom leken, vilket de får tillfälle att göra här (Skol-

verket, 2010).  

 

5.1.3 Diskussion exempel 3 

Här är ett exempel där språket och skriftspråket erövras i ett vardagligt, lekfullt och för barnen 

meningsfullt sammanhang precis som Riddersporre & Persson (2011) betonar är viktigt för 

lärandet. Här väcks intresset för språk, läsning och skrift med hjälp av materialet. Ännu en 

gång blir det tydligt vilken viktig funktion materialet har i barnens lärprocesser. Barnen är 

fullt upptagna och involverade i både undersökande och lek, precis som Johansson (2003) 

beskriver händer när pedagogerna involverar miljön som en viktig byggsten i barns 

lärandeprocesser. Här kan man tolka det som att bokstavsplattorna blir en medierande artefakt 

(Björklund, 2008), som beskrivs i tidigare forskning. I detta exempel medieras kunskapen 

genom det sociala samspelet men också med hjälp av artefakten. Pedagogen har skapat 
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förutsättningarna för detta genom att göra en förändring i miljön och genom att erbjuda 

barnen materialet. Detta kan kopplas till Vygotskijs teorier om lärarens roll i barnens lärande 

(Kroksmark, 2003) men ger också svar på att en förändring i miljön kan leda till att barnens 

språkanvändning stimuleras.  

 

5.1.4 Diskussion exempel 4 

Detta exempel visar först inte så mycket på barnens samspel genom språket emellan dem, 

utan hur de lär sig när de lyssnar och uppmärksammar saker runtomkring sig. Här är de ändå 

tillsammans när vissa barn benämner vad de ser på skärmen och får reflektera över det. Här 

får barnen begrepp av varandra, de får ord för föremål och händelser samtidigt som de får se, 

höra och uppleva tillsammans (Sheridan m.fl, 2009). Detta i sin tur kan leda till att barnen 

senare kan återberätta och samtala om det de upplevt tillsammans (Utbildningsdepartementet, 

2010). Detta sker även vid matbordet vid ett senare tillfälle, vilket ger belägg för att barnen 

verkligen lyssnat och reflekterat över det de har upplevt. Ett barn vänder sig om hela tiden. 

Detta kan tolkas som att hon undrar vart ljudet kommer ifrån? Hon funderar, men hon ställer 

aldrig frågan. Kanske den kommer vid ett senare tillfälle? Lyssnandet får henne att tänka, 

iaktta och reflektera, vilket Sheridan m.fl (2009) anser är en viktig del i barns lärande. Detta 

betonas också i Lpfö (Skolverket, 2010). 

 

5.1.5 Sammanfattning av exemplen 

”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men 

också genom att iaktta, samtala och reflektera” (Skolverket, 2010 s.7). I alla ovan nämnda 

exempel har barnen fått möjlighet och tillfälle till detta. Utbildningsdepartementet (2010) be-

tonar att allt arbete i förskolan ska vara språkutvecklande. I detta kan vi ta hjälp av miljön, 

vilket resultatet tydligt visar. Detta fanns inte möjlighet till innan förändringen i miljön gjor-

des på Blomman. Barn deltar i kommunikativa samspel när innehållet intresserar dem och 

deras uppmärksamhet och intresse delas av andra (Utbildningsdepartementet, 2010). Denna 

mening sammanfattar hur viktigt det är med en inspirerande och utmanande miljö för att barn 

ska kunna utveckla språket i bästa möjliga mån. Den beskriver även hur viktigt det är att man 
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får dela upplevelser med andra och få möjligheten att lära tillsammans (Smidt, 2010). I varje 

exempel ovan får barnen möjlighet till samspel med andra barn och vuxna, i ett för dem me-

ningsfullt och intressant sammanhang. I sådana situationer kan man som förskollärare fånga 

barnen och skapa en positiv situation där barnen lär och utvecklas under lekfulla former. För 

att kunna göra det behöver man veta vad som behövs för att fånga barnens intresse, vad de 

behöver för att utvecklas och lära men också vad som krävs av en själv som förskollärare. När 

man vet det, anser jag att man har goda förutsättningar för att skapa dessa kommunikativa 

möten i förskolan. Denna studie har förhoppningsvis bidragit till en djupare kunskap om vad 

man som förskollärare behöver för att kunna genomföra en förändring i miljön. Det har bidra-

git med en kunskap om att det krävs mycket arbete. Det är inte lätt och man ska aldrig sätta 

sig och tycka att sitt arbete är färdigt. För det är aldrig färdigt. Det pågår hela tiden och nya 

lösningar måste hittas på nytt. Denna studie har öppnat upp för ett nytt sätt att se på barns 

språkutveckling och miljö och att de två hänger oupplösligt samman. För egen del har det 

varit otroligt viktigt för min framtida yrkesroll. 

 

5.2 Diskussion kring studiens frågeställningar 

Dessa var studiens frågeställningar: 

 Hur kan miljön i förskolan stimulera till samtal och samspel? 

 Hur påverkas barnen och deras språkanvändning när man ändrar i miljön?  

 Kan pedagoger främja barns språkutveckling med hjälp av material och artefakter?  

 

Förändringen i miljön ledde till positiva möten barnen emellan, vilket vi kan se tydligt i de 

exempel som diskuterats tidigare. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att barnen och deras 

språkanvändning påverkas positivt när man ändrar i miljön. Det tycks vara så att miljön kan 

inspirera och stimulera barnen att samtala och samspela. Detta besvarar den andra 

frågeställningen i denna studie. Utifrån de exempel som presenterats blir det tydligt att miljön 

faktiskt kan ses som ”den tredje pedagogen” som uttrycks i Reggio-Emiliafilosofin (Abbot & 

Nutbrown (2005). Barnen samspelar med varandra men också med materialet och 

artefakterna. Materialet tycks ha en framträdande roll i barnens språkanvändning. Med hjälp 
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av materail och artefakter tycks det vara möjligt att främja barns språkutveckling. Det blir 

tydligt att en miljö som intresserar barnen och känns meningsfull för dem gör att de vill 

samspela och samtala (Utbildningsdepartementet, 2010). Det tycks födas en lust att leka och 

utforska när barnen får uppleva någonting nytt och spännande. När barnen får någonting 

spännande att kommunicera om vill barnen prata om det. Förändringen bidrog till att barnen 

var fullt upptagna med lek och utforskande. I dessa situationer tycks även färre konflikter 

uppstå. När barnen får en helhet av allt detta: en inspirerande miljö som är rik på material, 

situationer där de får utforska materialet och närvarande pedagoger som utmanar dem tycks 

det bli en helt annan barngrupp än den som fanns innan. Hela stämningen i rummet tycks 

förändras. Slutsatsen av denna studie är att miljön har en betydande roll i barns 

språkutveckling, men den kan inte nå sin fulla styrka utan engagerade pedagoger som är 

medvetna om miljöns betydelse. Även deras roll som pedagoger är avgörande för barnens 

språkutveckling, vilket också kommit fram under studiens gång. 

Barnen har observerats i flera situationer där de samspelar i olika konstellationer och med olika 

material. Samtalen med pedagogerna har förtydligat vilken bidragande och viktig roll pedagoger 

har i barns språkutveckling och lärande, vilket kan kopplas till den sociokulturella teorin 

(Svensson, 2009).  Sammantaget har detta bidragit till en helhetsbild av verksamheten (Bryman, 

2008). Vidare har det lett till insikter om vilka förändringar som krävdes i miljön för att barnen 

ska få möjlighet till ökat samspel och samtal, vilket en av studiens frågeställningar handlade om. I 

kartläggningen av miljön kan vi se att barnens miljö på förskolan Blomman inte är stimulerande 

nog, då det tar sig uttryck i att barnen blir rastlösa, ”flyter runt” i rummet och ofta hamnar i 

konflikt. Upplevelsen är att barnen inte samspelar och samtalar lika mycket som när de delas i 

grupper. Barnen blir också störda av varandra när de leker och upplevelsen blir att barnen inte 

hinner ”leka färdigt” eftersom det ofta kommer någon och stör. Genom att skapa ”rum i rummet” 

så barnen kan vara i mindre grupper, blir det möjligt för barnen att befinna sig i sin lek en längre 

stund och detta i sig stimulerar barnen till ökat samspel och utvidgade samtal (Sheridan m.fl, 

2009), vilket besvarar studiens andra frågeställning. 

När en pedagog närvarar och utmanar barnen blir detta ännu tydligare och detta ger stöd för 

Vygotskijs teorier om vikten av en närvarande vuxen (Smidt, 2010). Det blir också tydligt att 

barnen behöver leka och se det positiva i att vara tillsammans för att lära. I samspelet blir barnen 

uppmärksammade på varandra och får möjligheten att lära av varandra.  I leken löser barnen 

problem, kommunicerar, fantiserar och samspelar. Vygotskij menade att leken har en betydande 
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roll för barnens språkutveckling (Smidt, 2010) och just därför är det så viktigt att barnen får 

möjligheten till att leka. 

 

5.3 Konsekvenser av målsättningar och förändring i miljön 

Målsättningarna kan ses som relevanta för just de barn som finns på Blommans Förskola, just nu. 

De målsättningar som utformats bygger på att just denna barngrupp observerats och syftet med det 

har varit att ringa in deras behov för att kunna främja deras språkutveckling. Åberg & Lenz 

Taguchi (2012) betonar vikten av att anpassa miljön efter barngrupp och att det är extra viktigt att 

anpassa den på nytt när det kommer nya barn. Förskolan är barnens miljö och deras behov ska 

styra hur den är uppbyggd. Alla barngrupper är olika, därför passar inte en lösning alla 

barngrupper (Åberg & Lenz Taguchi, 2012). För att få kunskap om vad barnen behöver för att lära 

och utvecklas behöver man alltså observera dem kontinuerligt och inte vara ”nöjd”. Vygotskij 

(Svensson, 2009) ansåg att människan är i ständig förändring och därför kanske också miljön 

behöver förändras i takt som människorna förändras? Den här miljön fungerar nu för barnen på 

Förskolan Blomman. Men fungerar den om två månader? Då kanske man måste ändra igen och ta 

fram nytt material. Eller erbjuda barnen materialet på ett nytt sätt och ge dem nya erfarenheter. 

Vad händer då? Tröttnar de på materialet? Slutar de leka lika intensivt när de har fått leka med 

materialet under en längre tid? Roos (2014) menar att etnografiska studier handlar om att 

ifrågasätta och observera igen för att återkomma och reflektera över det man sett. Är det så vi ska 

jobba i förskolan kanske? Försöka erhålla ett etnografiskt synsätt, att aldrig vara nöjda, utan hela 

tiden reflektera över det vi ser. Det finns många likheter mellan det pedagogisk dokumentation 

(Skolverket, 2012). Där finns mycket att hämta från Reggio-Emilafilosofin, som betonar vikten av 

att reflektera kontinuerligt över den egna verksamheten (Abbot & Nutbrown, 2005).  

 

5.4 Konsekvenser av teoretiskt perspektiv 

Målsättningarna har fattats med ”sociokulturella glasögon”, och förändringen har också gjorts 

utifrån det sociokulturella perspektivet där det anses att barn lär och utvecklas i 

samspelssituationer. Även språket erövras i samspel med andra (Svensson, 2009). Om inte dessa 

”glasögon” varit på hade antagligen aldrig ställningstaganden om mindre grupper fattats och 

studien hade sett helt annorlunda ut. Studien har också utgått från det kompetenta och rika barnet, 

som är medkonstruktör och medforskare i sin egen kunskap. Här är pedagogens roll att stötta 
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barnet, istället för att lära eller överföra sin kunskap till barnet. Hade studien istället utgått från att 

pedagogens roll är att föra över kunskap till barnet kunde det sett ut så att man skapat ett 

undervisningsmaterial där syftet var att mäta barns språkkunskaper. Då hade också studien sett 

annorlunda ut. Syftet med denna studie var aldrig att mäta barns kunskaper i språket, utan att 

försöka främja språkutvecklingen genom att erbjuda barnen större möjligheter för samspel och 

kommunikation. Det i sin tur skall leda till ökad språkutveckling. Detta har studien besvarat då det 

tydligt framgått att man kan främja språkutvecklingen hos barn med hjälp av förändringar i miljön 

och med hjälp av artefakter och föremål. 

 

5.5 Pedagogers attityder och förslag på vidare forskning 

Något som upptäcktes under denna studie som egentligen inte var syftet med undersökningen är 

hur pedagogers attityder påverkar miljön och hur den är uppbyggd. Åberg & Lenz Taguchi (2012) 

menar att hur pedagoger ordnar miljön säger något om vad vi har för uppfattning om förskolans 

roll, barn och barns lärande och detta har framträtt under denna studie. Attityderna tycks påverka 

vilket material som barnen erbjuds och hur mycket material som finns framme. En av 

pedagogerna på Blomman uttryckte att hon inte gillar att läsa och därför läser hon inte för barnen. 

Hon tyckte däremot att promenader var kul och bra för barnens språk- och begreppsbildning och 

menade att där jobbade de mycket med språket. Ett ointresse för böcker hos pedagogen påverkar 

antagligen barnen, då de inte får möjlighet att lyssna till högläsning, vilket visar sig har en 

betydelse för barns språkutveckling. Det skulle vara intressant att titta på om pedagogers attityder 

påverkar hur de utformar miljön och vad de erbjuder barnen. Ur detta kom funderingar om att 

människor har egna erfarenheter med sig som gör att det man ser som viktigt blir tydligt i 

verksamheten. Det man anser är mindre viktigt får mindre fokus. I Blommans fall ligger miljön 

utanför pedagogernas fokus och intresse och det är antagligen därför den är ordnad på ett speciellt 

sätt. Skulle en ny studie göras vore det intressant att undersöka pedagogers attityder och intresse 

för miljön och hur det påverkar barngruppen och deras förutsättningar för lärande. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1  

Detta brev skickades ut till alla vårdnadshavare på Förskolan Blomman där studien genom-

fördes. 

 

Till föräldrar som har barn på ------ Förskola 

 

Jag heter Ellen och har gjort två av mina VFU-perioder här på ------ förskola. Nu är det dags 

för min sista VFU-period. V 9-13 kommer jag därför befinna mig på ------- förskola.  

 

Under denna period kommer jag även att påbörja ett utvecklingsarbete, som lägger grunden 

för mitt examensarbete. Det kommer handla om Språk och berättande och jag kommer främst 

att undersöka hur man kan utveckla arbetet med det på ------ förskola, med hjälp av miljön, 

bilderböcker med mera. Jag har fått tillåtelse av förskolechefen och pedagogerna som arbetar 

här att genomföra detta, men behöver även få skriftlig tillåtelse från Er föräldrar.  

 

Det är frivilligt att delta i min studie och barn och föräldrar kan när som helst välja att dra sig 

ur utan att det medför något negativt för dem.  

 

Data som samlas in kommer endast att användas i mitt utvecklingsarbete. När studien är 

genomförd kommer all insamlad data att förstöras. Alla namn på barn, lärare och skola 

kommer att bytas ut när studien publiceras.  

 

Min studie kommer att avrapporteras som ett utvecklingsarbete vid lärarutbildningen vid 

Karlstads universitet och finnas tillgängligt vid universitetets bibliotek.  

 

För att kunna genomföra studien behöver jag tillåtelse från Er att samtala med barnen, och 

dokumentera deras aktiviteter. Alla barn kommer också att tillfrågas och får ge sitt eget 

samtycke till att delta. Genom att skriva under denna blankett samtycker Ni därmed i det som 

skrivits ovan. 



 

 

 

 

Om Ni undrar över något kan jag kontaktas på ------------------------ 

 

Jag behöver en underskrift från BÅDA föräldrarna senast onsdag v 8, 19/2. 

Vänliga Hälsningar och vi ses snart! 

//Ellen Sundquist 

 

 

Barnets namn:……………………………………………………………………………… 

Förälder 1:………………………………………………………………………………  

Förälder2:……………………………………………………………………………… 
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