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Abstrakt 
  
Syftet  med  denna  undersökning  har  varit  att  fördjupa  förståelsen  för  hur  
förskollärare  uppfattar  sitt  språkstimulerande  arbete  med  förskolebarn.  I  
denna  studie  användes  kvalitativa  intervjuer,  för  att  kunna  få  tillräckligt  
information  valde  jag  att  använda  semi-‐‑strukturerade  intervjuer.      
Resultatet  visar  på  olika  aspekter  av  hur  lärarna  uppfattar  språkstimulerande  
arbete.    Fem  huvudkategorier  framkom  i  analysen:  Språkstimulerande  som  en  
fråga  om  språksyn,  Språkstimulerande  vardagligt  samtal  och  samspel,  
Språkstimulerande  som  aktivering  av  barnens  engagemang;  
Språkstimulerande  som  stöttning  av  barn  med  olika  behov,  Språkstimulerande  
arbetssätt  som  samarbete  i  arbetslaget  och  med  föräldrar.  Undersökningen  
visade  på  en  viss  spänning  mellan  målsättningen  att  även  skapa  grund  för  
utveckling  av  det  skrivna  språket,  och  tonvikten  på  den  vardagliga  talade  
kommunikationen.  Huvudparten  av  förskollärarnas  uppfattningar  handlade  
om  interaktionen  med  barnen,  men  några  citat  kunde  placeras  i  en  femte  
kategori:  Språkstimulerande  arbetssätt  genom  samarbete  i  arbetslaget  och  med  
föräldrar.    
  
  
Nyckelord:  förskola,  förskollärare,  språkstimulering,  språkutveckling  
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 Inledning  
Sedan  2013  arbetar  jag  som  pedagog  i  olika  förskolor.  Mina  erfarenheter  som  pedagog  
har  övertygat  mig  om  att  språket  är  det  viktigaste  verktyget  som  ger  ett  barn  
möjligheter  att  utveckla  sin  identitet  och  lärande.  Jag  har  märkt  under  mitt  arbete  
med  barn  att  det  råder  stor  skillnad  mellan  barnens  språkliga  förmågor.  En  del  barn  
har  ett  stort  ordförråd.  Detta  har  en  positiv  inverkan  på  deras  deltagande  i  
vardagsaktiviteter  samt  samspel  med  vuxna  och  andra  barn.  Samtidigt  finns  det  barn  
som  har  svårt  att  uttrycka  sig  och  inte  är  så  intresserade  av  att  delta  i  aktiviteter.  
Bristen  på  engagemang  kan  bero  på  att  de  har  mindre  självförtroende  än  barn  som  
behärskar  språket  bättre.    
  
Olika  vetenskapliga  studier,  som  till  exempel  Svensson  (1998)  påpekar  att  språket  är  
grunden  för  människans  sociala  utveckling  och  att  språket  är  nyckeln  för  
kommunikationen.  Det  studierna  betonar  är  dessutom  att  arbetet  med  
språkstimuleringen  måste  börja  i  tidig  ålder,  både  hemma  och  i  förskolan.  Dessa  
slutsatser  speglas  även  i  läroplanen  för  förskolan.    Styrdokumenten  för  förskolan  är  
väldigt  tydliga  med  vikten  av  att  arbeta  med  språket:  ”Språk  och  lärande  hänger  
oupplösligt  samman  liksom  språk  och  identitetsutveckling.  Förskolan  ska  lägga  stor  
vikt  vid  att  stimulera  varje  barns  språkutveckling  och  uppmuntra  och  ta  till  vara  
barnets  nyfikenhet  och  intresse  för  den  skriftspråkliga  världen.”  (Skolverket,  2010,  s.  
7)  
  
Samtidigt  påpekar  läroplanen  att  det  är  förskolans  ansvar  att  ge  barn  möjligheter  att  
lära  sig  språket  genom  att  skapa  en  verksamhet  som  bidrar  till  språkinlärning.  I  
läroplanen  uttrycks  att  barn  har  rätt  till  lärande  och  utveckling  och  rätt  att  uppleva  
förskolan  som  en  trygg  plats  där  de  får  delta  i  olika  stimulerande  aktiviteter  
(Skolverket,  2011).  Men  i  läroplanen  står  däremot  inte  preciserat  på  vilket  sätt  
pedagoger  ska  arbeta  med  språkutveckling.    I  och  med  att  läroplanen  överlämnar  
detta  till  pedagogernas  yrkeskompetens,  kommer  arbetet  med  språket  i  förskolan  att  i  
stor  utsträckning  bygga  på  vad  pedagogerna  själva  uppfattar  att  ett  
språkstimulerande  arbetssätt  handlar  om.  En  konsekvens  är  att  hur  pedagoger  förstår  
vad  arbetet  handlar  om,  kan  tänkas  påverka  vad  de  kan  komma  att  ägna  sig  åt  i  detta  
arbete.  Att  pedagogers  uppfattningar  spelar  en  roll  för  hur  de  arbetar  har  påvisats  i  
forskningen  i  andra  sammanhang,  till  exempel  Hagtvet  (2004)  och  Svensson  (1998)    
    
I  den  här  studien  är  det  just  pedagogers  uppfattningar  som  undersöks.  Min  
problemformulering  är  att  titta  på  hur  fyra  pedagoger  i  en  förskola  uppfattar  
språkstimuleringsarbete  med  små  barn  som  fenomen.    
  
  
  
 



  

 

5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

6 
 

 Bakgrund 
Här  kommer  jag  att  fokusera  på  tidigare  forskning  och  teorier  om  olika  sätt  att  
stimulera  barns  språkutveckling.  Dessa  forskningsteorier  och  studier  kommer  sedan  
användas  för  att  diskutera  resultatet  av  studien.    
  

Tidig stimulering  
Samtalet  kan  ske  spontant,  till  exempel  vid  matbordet,  i  omklädningsrum,  
promenader  och  utflykter,  eller  genom  planerade  aktiviteter  som  syftar  till  att  
uppmuntra  barn  till  att  läsa  och  skriva.  Arbetet  under  förskoletiden  har  konsekvenser  
för  den  fortsatta  utvecklingen  (Svensson,  1996)  och  ett  av  syftena  med  
språkstimulering  i  förskolan  kan  vara  att  förbereda  barn  inför  skolstarten  (Svensson,  
2005).      
  
Hagtvet  (2004)  belyser  också  i  sin  studie  vikten  av  stimulering  för  barnens  
språkutveckling  i  förskoleålder.  Han  menar  att  språksimulering  i  tidig  ålder  utvecklar  
talspråkliga  färdigheter  hos  små  barn  och  barnens  förmåga  att  lära  sig  under  dessa  år  
är  hög.  Av  denna  anledning  behöver  barn  pedagogers  stöd  för  att  lära  sig  språket.    
  
Forskningen  pekar  inte  enbart  på  vikten  av  språkstimulering,  men  belyser  även  att  de  
olika  ansatserna  som  pedagogerna  använder  i  sitt  arbete  kan  spela  roll.    Det  kan  till  
exempel  ha  betydelse  i  vilken  mån  pedagogerna  stödjer  fantasi  och  meningsskapande  
genom  att  arbeta  med  berättelser.  Samuelsson  (2010)  betonar  i  sin  studie  att  
pedagogernas  arbetssätt  påverkar  barns  lärande  och  utveckling.    
  

Pedagogers roll för språkstimulering  
Många  forskare  inom  pedagogik  betonar  vikten  av  sociala  och  kommunikativa  
aktiviteter  för  att  barn  ska  kunna  tillägna  sig  språket.  Både  Bruner  (1983)  och  
Vygotskij  (1981)  är  överens  om  att  grunden  för  barns  utveckling  inkluderar  
språkutveckling  som  sker  genom  interaktion  med  vuxna,  förutom  den  interaktionen  
som  sker  mellan  barnen.  
  
Bruner  (1983)  hävdar  i  sin  teori  om  LASS  (Language  Acquisition  Support  System)  att  
barns  språkliga  förmåga  ökar  och  utvecklas  genom  interaktion  med  andra.  Genom  
samspelet  mellan  barn  och  vuxna  lär  sig  barnet  grammatik,  språkljud  och  struktur.  
Samspelet  kan  ske  i  rutinsituationer  som  barn  känner  till,  då  den  vuxna  personen  
hjälper  barnet  att  förstå  sin  omgivning.  Bruner  (1983)  beskriver  fyra  sätt  att  utveckla  
förspråklig  till  språklig  kommunikation  under  rutinsituationer.  Det  första  sättet  är  att  
kommunicera  med  barn  verbalt  och  bygga  från  den  erfarenhet  som  barn  redan  har  
om  ord.    Det  innebär  att  sätta  ord  på  saker  och  ting  som  barn  redan  kan.  Det  andra  
sättet  innebär  att  stimulera  och  uppmuntra  barn  att  tala  och  uttrycka  sig.  Det  tredje  
sättet  är  att  ge  barn  möjligheter  under  leksituationer  att  använda  språket.  Det  sista  
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sättet  är  att  pedagoger  skapar  rutinsituationer  för  att  starta  både  psykologiska  och  
språkliga  processer.  Detta  ger  barn  en  möjlighet  att  generalisera  dessa  situationer  till  
vardagsituationer.  
  
Vygotskij  (1981)  ser  språket  som  ett  i  grunden  socialt  fenomen.  Han  menar  att  språket  
utvecklas  utifrån  en  kommunikativ  nödvändighet  mellan  människor  i  en  socialt  
handlande  gemenskap,  och  betonar  att  barns  språk  utvecklas  i  sociala  relationer,  då  
barn  lär  sig  att  prata  och  tänka  genom  att  vara  med  andra.  Barns  språk  behöver  
stimuleras  under  föreskolåldern,  eftersom  under  denna  period  utvecklar  de  en  
förmåga  att  reflektera  och  uttrycka  sig.  
  
Barns  utveckling  bör  enligt  Vygotskij  följas  upp  genom  att  iaktta  vad  de  kan  under  en  
viss  ålder  och  hjälpa  dem  lösa  uppgifter.    
  
Vygotskij  skiljer  mellan  tre  steg  i  barns  tidigaste  utveckling.  Det  första  steget  i  barns  
utveckling  är  omedveten  aktivitet;  detta  innebär  samspel  med  andra  utan  
instruktioner.  Det  andra  steget  är  att  stimulera  barn  att  upptäcka  hur  de  kan  påverka  
sin  omgivning.  Det  tredje  steget  är  barnets  förmåga  att  flytta  språket  i  sig  själv  
(Jerlang  &  Egeberg,  m.fl.,  1999).    
  
En  central  tanke  i  Vygotskijs  studie  är  att  all  utveckling  sker  i  samspel  med  andra.  Det  
innebär  att  det  finns  ett  samband  mellan  intellektuell,  social  och  emotionell  
utveckling.  Pedagoger  har  utifrån  detta  synsätt  ett  ansvar  att  upptäcka  barns  
inlärningspotential,  för  att  få  en  bild  av  vad  barn  kan  och  vilka  områden  de  håller  på  
att  utveckla.  Detta  hjälper  pedagoger  att  organisera  en  verksamhet  som  utmanar  
barns  språk  och  tänkande  inom  vad  Vygotskij  kallade  utvecklingszonen.  
Utvecklingszonen  innebär  att  samspelet  mellan  barnet  och  andra  ökar  barnets  
förmåga  att  lösa  problem  samt  lära  sig  en  färdighet  som  de  inte  kunde  göra  på  eget  
hand  (Lindö,  2010).  Lärande  kan  alltså  ske  från  den  nivå  barnet  befinner  sig,  upp  till  
den  förmåga  barnet  har  med  hjälp  utifrån.  Sådant  som  är  alldeles  för  svårt,  och  som  
barnet  varken  klarar  ensamt  eller  med  hjälp  ligger  däremot  utanför  utvecklingszonen.  
  
Johansson  (2011)  har  genomfört  en  undersökning  som  studerar  pedagogers  
förhållningsätt.  Genom  intervjuer  kom  hon  fram  till  att  ett  flertal  pedagoger  uppfattar  
att  det  finns  ett  samband  mellan  språk  och  kommunikation.  Enligt  pedagogerna  är  
den  vardagliga  kommunikationen  ett  viktigt  stöd  för  småbarns  språkutveckling.  Hon  
betonar  vikten  av  pedagogers  uppmärksamhet  på  barns  initiativ  till  samtal,  när  barn  
visar  att  de  vill  delta  i  samtal  är  det  viktigt  att  uppmuntra  det.  Medan  Vygotskij  
intresserat  sig  för  barnens  kognitiva  utveckling  och  hur  individer  får  tillgång  till  
kunskapsbasen  som  senare  förmedlas  i  skolan,  betonar  Johansson  (2011)  att  språket  är  
ett  verktyg  för  kommunikation  och  samspel,  som  hjälper  människor  att  uttrycka  sina  
idéer  och  tankar.  Språkstimulering  handlar  om  att  utveckla  det  talade  språket,  och  
kan  enligt  henne  till  exempel  ske  genom  att  skapa  möjligheter  för  barn  att  kunna  
kommunicera  med  andra,  eller  genom  sagostunder,  berättelser  och  språklekar.    
Viktigt  är  även  att  ge  barn  möjligheter  att  tolka  och  samtala  genom  att  använda  bilder  
och  texter.    Johansson  (2011)  menar  att  ett  effektivt  sätt  att  utvidga  barnens  berättande  
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är  att  ge  barn  uppmaningar  att  berätta  inför  kamrater.  Barn  kommer  att  lära  sig  både  
att  berätta  i  grupp  samt  lyssna.  Detta  kan  utveckla  berättandet  hos  barn  särskilt  om  de  
får  en  känsla  att  deras  berättelser  är  värdefulla  och  respekterade  av  andra.  
  
Professor  Eva  Johansson  (2011)  pekar  på  språkets  uttryckande  funktion  och  
understryker  även  betydelsen  av  känslor.  Hon  menar  att  genom  vardagliga  
situationer  och  omsorgssituationer  får  pedagogerna  möjligheter  att  sätta  ord  på  
händelser  och  känslor.  Pedagoger  kan  genom  kommunikation  och  samtal  hjälpa  barn  
som  inte  kan  svenska  lära  sig  nya  ord  och  formulera  känslor  (Johansson,  2011).  Vidare  
menar  hon  att  pedagoger  har  ett  ansvar  att  följa  barns  intressefokus,  det  vill  säga  att  
fokusera  samtalet  på  barns  egen  erfarenhet  eller  livssituation.    Pedagogerna  som  
iakttar  barn  får  en  chans  att  starta  samtal  med  barn  genom  att  ställa  frågor  om  vad  
barnen  gör  eller  vad  de  tänker.  Det  ger  barnen  ett  utrymme  att  berätta  och  uttrycka  
sig.  
  
Medan  Johansson  sätter  tonvikt  på  att  språket  ger  barn  möjligheter  att  uttrycka  sig,  
betonar  Sheridan  (2001)  att  pedagoger  bör  skapa  möjligheter  för  barn  för  att  kunna  
lära  sig  i  förskolan.    Trots  skillnad  i  fokus,  drar  dock  Sheridan  liknande  slutsatser.  
Pedagoger  behöver  kunskap  hur  de  kommunicerar  med  barn  och  hur  betydelsefullt  
det  är  att  lyssna  på  vad  barn  säger.  Sheridan  hävdar  att  pedagogernas  arbete  bygger  
på  deras  respons  utifrån  barns  beteende.  Det  innebär  att  pedagogerna  behöver  vara  
involverade  i  barns  värld  för  att  kunna  påverka  lärandeprocessen.  

Björklund  (2009)  påpekar  också  betydelsen  av  att  ställa  frågor  under  samtal  med  barn.  
På  så  vis  kan  pedagoger  bekräfta  barns  intresse,  och  uppmuntra  barn  att  delta  i  
samtalet  genom  att  ställa  frågor  om  saker  de  har  erfarenheter  om.  Genom  pedagogens  
frågor  väcks  barns  intresse  till  att  berätta  om  exempelvis  vad  barnet  har  gjort.    

    
Samuelsson  (2010)  fokuserar  i  sin  studie  på  pedagogernas  kompetens.  Hon  
argumenterar  för  att  barns  lärande  och  kunnande  hänger  ihop  med  pedagogens  
professionella  arbete,  och  att  pedagoger  därför  bör  utveckla  sin  uppfattning  om  vilka  
kompetenser  de  behöver  ha  för  att  lyckas  med  sitt  arbete  som  pedagoger.        

Medan  flera  forskare  främst  diskuterar  olika  typer  av  aktiviteter  och  interaktion,  
fokuserar  Laervers  (1994)  personliga  kvaliteter  av  engagemang.  Detta  inbegriper  
pedagogens  känslighet  för  barnens  känslor  och  välmående;  stimulation  och  
pedagogens  ingripande  i  barnens  lärande,  samt  autonomi  som  innebär  att  barn  ges  
frihet  att  välja  aktiviteter,  att  kunna  forska  och  kunna  uttrycka  sina  idéer.  Det  betyder  
inte  att  barn  ges  obegränsad  frihet,  utan  det  handlar  om  att  erbjuda  barn  ett  utrymme  
att  bestämma  och  välja  själva.  

  

Bergöö  (2012)  påpekar  att  pedagoger  ansvarar  för  att  utveckla  och  stimulera  barns  
intresse  till  språk  genom  att  arbeta  med  exempelvis  texter.  Arbetet  med  läsning  och  
skrivande  bör  leda  till  att  barn  upplever  ett  behov  av  att  läsa  och  skriva.  Liksom  
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andra  forskare  inom  området,  menar  Bergöö  (2012)  att  språkstimulans  bör  börja  med  
att  bygga  på  barns  egna  erfarenheter.  Vidare  beskriver  Bergöö  (2011)  i  sin  studie  hur  
viktigt  det  är  att  arbeta  med  språkliga  texter  på  ett  sätt  som  väcker  barns  intresse  till  
läsning  samt  att  de  förstår  vad  texten  handlar  om.  Ett  exempel  som  Bergöö  lyfter  fram  
är  att  ge  barn  utrymme  att  fundera  kring  den  berättade  sagan  eller  att  ställa  frågor  till  
barn  för  att  utmana  deras  tankar  kring  språket.    

    
Språkutveckling  i  förskolan  är  inte  enbart  kopplat  till  specifika  aktiviteter  utan  vilar  
mer  generellt  på  den  pedagogiska  ansatsen,  lärarnas  professionalitet,  och  
organisationen  av  förskolan  som  helhet.  Vikten  av  miljön  som  helhet  belyses  bland  
annat  av  Nyström  (2002)  i  relation  till  läsutveckling.  Sheridan  (2009)  beskriver  att  
förskolor  som  har  hög  kvalitet  i  sitt  språkarbete  genomsyras  av  att  pedagogerna  låter  
barnen  vara  delaktiga  i  olika  aktiviteter  samt  att  pedagogerna  observerar  barnen  för  
att  skapa  sig  en  bild  av  deras  kunskapsbehov  och  brister.  Detta  ger  pedagogerna  bra  
utgångspunkter  för  att  planera  verksamheten  för  barnen,  både  på  individ-‐‑  och  
gruppnivå.  Pedagogerna  i  dessa  förskolor  har  byggt  upp  ett  samspelsklimat  som  ger  
barnen  möjligheter  att  engagera  sig  och  känna  sig  respekterade.  Barn  får  även  
möjlighet  att  utveckla  sina  sociala  kompetenser  genom  att  delta  i  aktiviteter  som  
berättelser,  drama,  diskussioner  och  samtal  i  mindre  grupper.    
  
I  samma  studie  påpekas  att  hög  kvalitet  i  språkarbete  i  förskolan  syftar  till  att  skapa  
en  bra  social  miljö,  där  barn  enkelt  kan  kommunicera  med  varandra.  Dessutom  i  
dessa  förskolor  samtalar  pedagoger  med  barn  och  uppmuntrar  dem  att  uttrycka  sina  
idéer  verbalt.  Pedagogerna  tar  hänsyn  till  barnens  intresse  och  hjälper  dem  att  vara  
engagerade  i  olika  sätt  att  kommunicera.  Förskolor  med  hög  kvalitet  i  sitt  språkarbete  
använder  sig  dessutom  ofta  av  språkutvecklande  material.  Exempelvis  böcker,  
dataprogram  samt  planerade  aktiviteter  för  att  läsa  och  skriva  som  syftar  till  att  
utveckla  språket.  Pedagoger  bör  enligt  Sheridan  även  observera  barn  under  lek  och  
stödja  dem  när  de  behöver  hjälp.    
  
I  kontrast  med  detta,  beskriver  Sheridan  (2009)  att  förskolor  med  låg  kvalitet  i  sitt  
språkarbete  kännetecknas  utifrån  tre  delområden.  Det  första  delområdet  är  att  
rutinsituationer  som  bland  annat  mattid,  vila  och  tvätt  tar  en  stor  del  av  dagen.  Det  
andra  delområdet  är  brist  i  lärarinitierade  aktiviteter  och  att  barnen  får  mindre  stöd  
och  hjälp  under  dagen.  Pedagogerna  deltar  inte  i  barnens  lek  vilket  innebär  mindre  
språkstimulering  för  barnen,  som  känner  mindre  delaktighet  under  tiden  i  förskolan.  
Det  innebär  också  att  pedagogerna  är  de  enda  som  planerar,  styr  och  bestämmer  
aktiviteterna  och  barnen  ges  inte  utrymme  att  vara  delaktiga  i  planeringen.  
Språkutvecklande  materialet  får  endast  användas  vid  specifika  tillfällen  och  inte  som  
en  naturlig  del  av  verksamheten.  Det  tredje  delområdet  som  lyfts  fram  är  bristen  på  
samspel  mellan  pedagogerna  och  barnen,  vilket  i  sin  tur  medför  brist  i  barnens  
språkkunskap.  Det  innebär  att  det  blir  svårt  för  pedagogerna  att  bedöma  eller  planera  
verksamheten.  I  de  förskolor  som  uppvisar  låg  kvalitet  i  sitt  språkarbete  är  
pedagogerna  endast  engagerade  under  konfliktsituationer.  Pedagogerna  brukar  vara  
spända  och  irriterade,  vilket  ökar  konflikterna  mellan  pedagoger  och  barn.  Arbetet  
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med  språkstimulans  bedöms  som  låg  eftersom  barnen  inte  får  tillräckligt  stimulans  
och  barn  betraktas  som  passiva  individer  och  behandlas  som  objekt.  Pedagogerna  
som  berättar  sagorna  ställer  endast  ja-‐‑  eller  nej  frågor  och  ger  inte  utrymme  för  
barnen  att  utveckla  sitt  resonemang  (Sheridan,  2009).    
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Syfte 
Syftet  med  denna  undersökning  är  att  bidra  till  ökad  förståelse  för  språkstimulerande  
arbete  genom  att  undersöka  och  belysa  hur  fyra  förskollärare  uppfattar  
språkstimulerande  arbete  med  förskolebarn.  
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Metod 
I  min  studie  valde  jag  att  genomföra  kvalitativa  intervjuer  med  fyra  förskollärare  på  
en  förskola.  Syftet  med  mitt  val  av  kvalitativa  forskningsintervjuer  var  för  att  få  en  
förståelse  av  förskolelärares  perspektiv  av  det  valda  ämnet.  Kvale  och  Brinkman  
(2009)  menar  att  kvalitativa  forskningsintervjuers  syfte  är  att  förstå  ett  ämne  genom  
att  förstå  den  intervjuades  eget  perspektiv.  Kvalitativa  intervjuers  struktur  skiljer  sig  
inte  så  mycket  från  det  vardagliga  samtalet,  men  det  sker  på  ett  professionellt  sätt.    
  
Jag  har  blivit  inspirerad  av  en  fenomenografins  metodansats  i  min  studie.  Inom  
fenomenografin  finns  olika  inriktningar.  I  flera  inriktningar  ligger  fokus  på  att  ta  fram  
mer  abstrakta  kategorier,  som  inte  längre  är  knutna  till  bestämda  individer.  Det  finns  
också  inriktningar  som  i  större  utsträckning  är  intresserade  av  individers  
uppfattningar.  Enligt  Fejes,  Thornberg  (2009)  syftar  fenomenografin  till  att  beskriva  
individers  uppfattningar  av  sin  omvärld.  Det  vill  säga  hur  omvärlden  förstås  av  
individerna  eller  hur  ett  visst  fenomen  i  omvärlden  uppfattas.  Det  betyder  att  
fenomenografin  i  den  inriktningen  inte  främst  handlar  om  att  förklara  människors  
uppfattningar.  Snarare  handlar  det  om  att  fånga  hur  individer  uppfattar  ett  fenomen.  
Larsson  (2011)  skriver  också  att  inom  fenomenografin  betraktar  intervjuer  som  
grunden  för  att  ta  reda  på  hur  individen  förställer  sig  sin  omvärld.    Syftet  med  
intervjuer  i  den  här  studien  är  att  göra  beskrivningar  av  förskolelärarnas  
uppfattningar  av  ett  fenomen  i  deras  yrkesvärld.  
  
Intervjuerna  som  används  är  semistrukturerade  intervjuer.  Det  innebär  att  ett  antal  
frågor  ska  förberedas  innan  intervjun,  men  flera  frågor  kommer  att  dyka  upp  
beroende  på  de  svar  som  jag  får  av  respondenten.    
Ahrne  och  Svensson  (2014)  lyfter  fram  att  man  kan  i  kvalitativa  intervjuer  bestämma  
hur  många  frågeformuleringar  man  vill  ha.  Fördelen  med  kvalitativa  intervjuer  är  att  
forskaren  får  komplettera  med  öppna  frågor  om  det  behövs.  Ahrne  och  Svensson  
(2014)  menar  att  med  kvalitativa  intervjuer  blir  forskaren  inte  bunden  vid  ett  antal  
frågor,  utan  får  ställa  de  frågor  situationen  kräver.    

  
Urval och avgränsningar 
Larsson  (2011)  lyfter  fram  att  fördelen  med  kvalitativ  analys  är  att  få  en  förståelse  av  
olika  personers  uppfattning  av  ett  fenomen.  Det  hjälpar  forskare  att  upptäcka  nya  sätt  
att  resonera.  Det  kräver  att  genomföra  begränsade  antal  intervjuer.    
  
  Jag  har  valt  att  intervjua  fyra  förskollärare  med  en  variation  i  ålder,  examensdatum  
och  variation  i  arbetserfarenheter.  Förutom  förskollärare  examen  hade  de  studerat  
olika  utbildningar  eller  kurser  inom  pedagogik  eller  annat.  Förskolläraren  jobbar  i  
samma  förskola,  men  de  hade  jobbat  innan  i  olika  förskolor  i  olika  kommuner.  Trotts  
att  respondenterna  jobbar  i  samma  förskola  jobbar  de  inte  i  samma  avdelningar,  vilket  
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tycker  jag  är  viktigt  för  min  studie.  Kvale  och  Brinkman  (2009)  lyfter  fram  vikten  av  
antal  intervjuer  inom  forskningar.  Kvale  och  Brinkman  menar  om  studien  handlar  om  
hur  något  uppfattas  att  människors  uppfattningar  räcker  det  med  ett  litet  antal  
intervjuer  för  att  få  fram  en  variation  i  uppfattningarna.  
  
Jag  har  valt  att  ändra  förskollärarnas  namn  till  bokstaven  F  och  lägger  till  ett  nummer  
för  att  skilja  förskollärarna  från  varandra.    
  
F1  är  58  år,  jobbar  som  förskollärare  sedan  10  år.  
F2  är  32  år,  jobbar  som  förskollärare  sedan  4  år.      
F3  är  38  år,  jobbar  som  förskollärare  sedan  8  år.  
F4  är  27  år,  jobbar  som  förskollärare  sedan  4  år.  
  
  

Forskningsetiska aspekter 
För  att  kunna  genomföra  mina  intervjuer  kontaktade  jag  en  förskolechef.  Jag  frågade  
om  det  fanns  möjlighet  att  genomföra  intervjuerna  med  förskolelärare  som  arbetar  på  
förskolan.  När  jag  fick  klartecken  av  förskolechefen  att  göra  min  studie  skickade  jag  
en  förfrågan  via  mail  till  respondenterna  innan  intervjudagen,  för  att  få  deras  
samtycke.  Jag  informerade  respondenterna  om  studiens  syfte  och  frågade  om  jag  får  
spela  in  intervjun.  Jag  förklarade  anledningen  till  mitt  val  av  inspelning,  samt  jag  sa  
till  dem  att  materialet  kommer  tas  bort  så  fort  jag  får  godkänt  på  mitt  examensarbete.  
Enligt  svenska  forskningsetiska  bestämmelser  måste  forskare  uppfylla  samtyckekrav  
(Kvale  och  Brinkman,  2009)  .  Det  innebär  att  man  informerar  personer  som  deltar  i  
undersökningen  om  syftet  av  undersökningen,  samt  informerar  dem  om  deras  rätt  att  
avbryta  intervjun  när  de  vill.  För  att  intervjun  ska  behandlas  konfidentiellt  kom  jag  
överens  med  respondenterna  att  deras  personuppgifter  (utöver  ålder  och  
arbetserfarenhet),  förskolan,  och  kommun  inte  ska  namnges  i  studien.                    

Genomförande  
Jag  har  sökt  olika  förskolor  för  att  genomföra  min  studie.  Det  var  svårt  att  hitta  en  
förskola  som  vill  ta  emot  mig.  Jag  sickade  mail  och  ringde  och  lämnade  meddelande  
till  många  förskolor.  Till  sist  lyckads  jag  att  hitta  en  förskola  som  ville  ta  emot  mig.  
Jag  bestämde  mig  av  praktiska  skäl  att  genomföra  alla  intervjuerna  under  en  dag.  
Intervjuerna  organiserades  tillsammans  med  respondenter  via  telefonen.  Vi  bestämde  
genomförandedagen,  ordning  på  intervjupersoner,  tiderna  och  hur  lång  tid  varje  
intervju  ska  ta.  Två  intervjuer  ägde  rum  under  förmiddagen  och  två  på  
eftermiddagen,  för  att  pedagoger  brukar  vara  upptagna  med  lunch  och  vila  mellan  
11-‐‑12.  Tiden  som  avsattes  för  varje  intervju  bestämdes  i  förväg  till  45-‐‑60  minuter,  men  
längden  blev  något  kortare,  mellan  45-‐‑50  minuter.  För  att  kunna  koncentrera  oss  på  
intervjun  satt  vi  på  ett  rum  som  ligger  långt  ifrån  förskoleavdelningarna.  Personalen  
brukar  använda  detta  rum  när  de  har  utvecklingssamtal  med  föräldrarna.  Innan  vi  
påbörjade  intervjun  frågade  jag  igen  om  jag  får  spela  in  intervjun.  Jag  förklarade  för  
respondenterna  hur  viktigt  det  är  att  ha  alla  detaljer,  samt  hur  viktigt  det  var  för  mig  
att  hålla  kontakten  med  respondenterna  under  intervjun.    Kvale  och  Brinkman  (2009)  
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skriver  att  det  är  viktigt  att  intervjuaren  är  med  i  den  levande  intervjusituationen.  Det  
innebär  att  ta  hänsyn  till  intervjupersonens  ansikts-‐‑  och  kroppsuttryck,  tonfall,  för  att  
det  kan  ge  en  tydlig  förståelse  med  lika  mycket  värde  som  texten.        
  
Jag  valde  att  ställa  inledande  och  uppföljningsfrågor  i  mina  intervjuer  för  att  ge  
respondenterna  stort  utrymme  att  uttrycka  sig.  Kvale  och  Brinkman  (2009)  lyfter  fram  
olika  typer  av  frågor  bland  annat  inledande  frågor  och  uppföljningsfrågor.  Genom  
inledande  frågor  får  respondenten  uttrycka  sig  fritt  vilket  leder  till  spontana  och  rika  
beskrivningar.  Det  vill  säga  respondentens  upplevelser  av  de  viktigaste  aspekterna  i  
fenomenet  som  undersöks.  Uppföljningsfrågor  var  oplanerade  och  dök  upp  när  jag  
ansåg  att  svaren  inte  räckte  till,  eller  om  jag  blev  nyfiken  på  att  veta  mer.  Kvale  och  
Brinkman  (2009)  förklarar  att  nyfikenhet  och  kritisk  inställning  hos  intervjuaren  
medför  till  att  ställa  mer  frågor  om  det  som  intervjupersonen  har  sagt.  I  slutet  av  
intervjun  har  jag  frågat  respondenterna  om  de  har  något  mer  att  ta  upp  innan  vi  
slutar  intervjun.  Anledningen  till  att  fråga  intervjupersonen  är  att  ge  dem  ytterligare  
tillfälle  att  ta  upp  tankar  och  funderingen  som  respondenten  tycker  är  viktigt  att  ta  
upp  (Kvalle  &  Brinkman,  2009).        
  
Efter  intervjuerna  har  jag  transkriberat  alla  fyra  intervjuerna,  och  jag  har  transkriberat  
allt  i  materialet.  I  resultat  delen  har  jag  använt  citat,  men  jag  tog  bort  upprepningar  av  
ord  som  ”liksom”,  ”mmm”  och  ”äää”.  Bryman  (2011)  påpekar  att  det  är  viktigt  att  
redovisa  i  resultat  delen  vad  innehållet  handlar  om,  men  det  behövs  inte  ta  upp  vissa  
ord  som  ”liksom”.    För  syftet  i  den  här  studien  var  det  relevant  att  visa  på  innehållet,  
men  pauser,  tvekan  och  andra  liknande  detaljer  i  hur  förskolelärarna  svarade  var  inte  
betydelsefulla.    
  

Analys av datamaterial 
Jag  har  analyserat  mitt  datamaterial  genom  att  bli  inspirerad  av  fenomenografisk  
metod.    Min  analys  sker  genom  att  beskriva  olika aspekter av hur förskollärarna uppfattar 
språkstimulerande arbete med förskolebarn.  
Larsson  (2011)  påpekar  att  arbetet  med  att  hitta  variation  i  uppfattningar  kräver  av  
forskaren  att  läsa  och  reflektera  datamaterial  flera  gångar.  Det  var  vad  jag  gjorde  efter  
att  jag  hade  transkriberat  intervjuerna.  Jag  skrev  ut  det  transkriberade  materialet  och  
läste  det  flera  gånger.  Viktiga  delar  i  materialet  markeras  med  olika  färger  för  att  veta  
hur  de  kan  kategoriseras.    Jag  gjorde  jämförelser  mellan  respondenternas  svar  för  att  
få  syn  på  de  likheter  och  skillnader  som  finns.  Larsson  (2011)  skriver  vidare  att  
jämförelse  är  grunden  i  en  kvalitativ  analys.  Jämförelse  av  likheter  och  skillnader  
leder  till  att  hitta  stora  skillnader.  Detta  steg  i  analysen  betraktas  som  det  viktigaste  
för  att  kunna  finna  de  olika  kategorierna  (Larsson,  2011).  Sedan  formulerade  jag  namn  
på  kategorierna,  som  ett  led  i  processen.  Kategoriernas  namn  har  ändrats  flera  gångar  
under  processen,  och  innehållet  har  granskats  flera  gångar  likaså.                                

  



  

 

15 
 

Metoddiskussion 
Anledningen  till  att  jag  valde  att  inspireras  av  en  fenomenografisk  ansats  för  min  
undersökning,  var  att  få  möjlighet  att  kunna  fokusera  på  fenomenet  jag  var  
intresserad  av,  och  att  få  syn  på  förskolelärarnas  egna  uppfattningar.  Genom  en  
metod  inspirerad  av  fenomenografin  kan  jag  systematisera  och  hitta  olika  variationer  
i  tankefigurer  hos  en  grupp  förskollärare  i  hur  de  uppfattar  språkstimulerande  
arbetssätt  med  förskolebarn.  Analysen  syftar  inte  till  att  klassificera  förskolläraren  
uppfattningar,  utan  att  beskriva  deras  sätt  att  uppfatta  verkligheten.  Undersökningen  
genomfördes  på  en  förskola  i  en  kommun.  Det  var  som  nämnts  innan  svårt  att  hitta  
förskolor  som  ville  ta  emot  mig  för  att  genomföra  mina  intervjuer  på  grund  av  stress,  
personalbrist  och  svårigheter  att  hitta  tid.  Ahrne  och  Svensson  (2010)  menar  att  det  att  
det  är  vanligt  att  personer  inte  vill  ställa  upp  på  intervjuer,  för  att  många  har  svårt  att  
hitta  tid  för  en  intervju.        
  
  Att  genomföra  fyra  intervjuer  på  samma  förskola  gjorde  mig  tveksam  om  jag  får  
tillräckligt  material.  Jag  valde  att  intervjua  förskollärare  för  att  finna  olika  
uppfattningar  om  fenomenet  som  jag  undersökte.  Förskolläraren  som  valdes  jobbar  
inte  tillsammans,  utan  de  jobbar  i  olika  avdelningar,  och  hade  olika  lång  erfarenhet.  
Trots  att  alla  intervjuer  genomfördes  i  samma  förskola  upplevde  jag  att  det  finns  
variation  i  respondenternas  uppfattningar  om  fenomenet.  Att  i  mitt  urval  av  
respondenter  försökte  jag  få  mer  variation  av  erfarenheter  för  att  kunna  få  fram  en  
variation  i  uppfattningar.  Alla  respondenterna  har  förskollärare  examen  men  de  hade  
studerat  olika  extra  kurser  som  specialpedagogik,  ateljerista,  och  barnskötare.  Det  var  
tydligt  att  deras  svar  påverkas  av  erfarenheter  de  har.  Det  därför  kom  jag  fram  till  att  
det  finns  variation  i  respondenternas  uppfattningar  om  fenomen.        
  
Semistrukturerade  intervjuer  har  gett  mig  möjligheten  att  komma  med  nya  frågor  
som  ledde  till  dialog  mellan  mig  och  respondenterna,  vilket  i  sin  tur  ledde  till  mer  
information.  Jag  har  upplevt  att  intervjupersoner  var  engagerade  under  intervjun  och  
de  kom  med  mycket  information  för  min  studie.  Ahrne  och  Svensson  (2010)  menar  att  
normaltid  for  intervju  är  mellan  fyrtiofem  minuter  till  en  timme  oavsett  vem  man  
intervjuer.  De  påpekar  även  att  intervjumiljön  är  en  viktig  faktor  som  kan  påverka  
den  person  som  intervjuas.  Genomförandet  av  intervjuerna  har  skett  i  en  lugn  och  
ostörd  miljö  där  vi  kunde  koncentrera  oss  på  intervjuerna  hela  tiden.    
  
Respondenterna  hade  inga  problem  med  att  spela  intervjun  in  vilket  gav  mig  en  
möjlighet  att  ha  bättre  kontakt  med  respondenterna  under  samtalet,  genom  att  vara  
mer  närvarande  och  visa  intresse  för  vad  de  säger.  Det  var  även  viktigt  för  mig  att  
kunna  vara  fullständigt  uppmärksam  under  intervjun  för  att  se  alla  detaljer  som  
kroppsspråk,  och  uppfatta  om  de  har  förstått  min  fråga  eller  inte,  till  exempel.  I  fall  
frågan  inte  var  tydlig  för  dem,  formulerade  jag  en  annan  tydligare  fråga.  Det  hände  
att  ibland  försökte  jag  omedvetet  att  leda  respondenterna  i  en  riktning  jag  var  
intresserad  av,  t.ex.  att  komplettera  deras  svar  och  säga  mina  åsikter,  men  jag  avbröt  
det  direkt  för  att  syftet  med  studien  var  att  fånga  respondenternas  uppfattningar  om  
fenomen,  inte  mina.                



  

 

16 
 

  
Larsson  (2001)  diskuterar  begreppet  trovärdighet  som  innebär  att  tolka  innebörden  i  
intervjupersonernas  uttalande.  I  min  analys  tolkade  jag  vad  respondenterna  sa  i  
intervjuerna.  Genom  att  kunna  spela  in  och  transkribera  intervjuerna  har  jag  ökat  
möjligheterna  att  genomföra  analyserna  fick  jag  en  möjlighet  hitta  olika  kategorier.  
Jag  kunde  föra  olika  svar  under  olika  kategorier.  Dessutom  illustrerade  jag  
kategorierna  genom  att  ge  citat.  Larsson  (2011)  påpekar  att  i  fenomenografiska  studier  
brukar  citat  användas  för  att  illustrera  kategorierna.  Citaten  är  tänkta  att  hjälpa  
läsaren  att  få  en  förståelse  av  olika  uppfattningar.                  
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Resultat  
I  den  här  delen  presenterar  jag  resultat  av  min  undersökning.  Jag  kommer  att  
redovisa  olika  aspekter  av  hur  förskollärarna  uppfattar  vad  språkstimulerande  arbete  
handlar  om.  Analysen  visar  på  några  olika  mönster  när  det  gäller  hur  förskollärarna  
uppfattade  detta  arbete.  Genom  en  fenomenografisk  analys  analyserades  de  mönster  
som  jag  fann  i  min  insamlade  data.  De  identifierade  kategorierna  visar  att  
språkstimulerande  kan  uppfattas  som    
en  viktig  grund  för  barns  utvecklingsmöjligheter  och  framtid;  ett  arbete  i  vardagen;  
ett  arbete  som  behöver  engagera  barnen;  ett  arbete  med  olikheter,  och  även  som  ett  
samarbete  med  kollegor  och  föräldrar.  
Att  förskollärarna  arbetar  på  olika  avdelningar  har  varit  en  viktig  förutsättning  för  att  
få  fram  tänkbart  olika  aspekter  av  hur  detta  arbete  kan  uppfattas    

 
 
Språkstimulerande som en fråga om språksyn?  
Bland  uppfattningarna  av  det  språkstimulerande  arbetet  som  uttrycks  i  intervjuerna  
handlar  vissa  aspekter  om  hur  man  ser  på  språk,  och  hur  detta  relaterar  till  barnens  
utveckling.  De  intervjuade  förskollärarna  ger  uttryck  för  att  deras  arbete  syftar  till  att  
hjälpa  barn  att  utveckla  deras  talförmåga,  som  senare  är  nödvändig  för  
kommunikation  både  i  skolan  och  i  vardagslivet.            Förskollärarna  uppfattar  med  
andra  ord  språkstimulerande  arbete  som  en  viktig  grund  för  barns  
utvecklingsmöjligheter  och  framtid.    
  
Det  räcker  enligt  förskollärarna  inte  med  det  talade  språket,  utan  även  det  skrivna  
språket  behövs.  Denna  aspekt  handlar  alltså  om  att  förbereda  barnen  för  framtiden.      
  

F1:  ”För  att  det  är  språket  vi  lever  för.  Det  finns  olika  sätt  att  uttrycka  språket.  Det  är  inte  
bara  det  talade  språket  som  vi  har.  Det  finns  många  andra  språk  som  man  uttrycka  sig  på,  
men  hela  samhället  är  uppbyggt  utifrån  det  talade  och  skrivna  språket  så  vi  måste  vi  kunna  
det”.  

  
Samtidigt  betonas  kommunikationens  betydelse.    
  
F3:  ”Språket  är  grunden  för  kommunikation.    

  
  
En  annan  aspekt  som  framträder  i  intervjuerna  är  att  språkstimulering  är  viktigt  för  
alla  barn  i  förskolan  oavsett  om  deras  modersmål  är  svenska  eller  ett  annat  språk.      
  
F2:  ”Det  gäller  alla  för  att,  där  är  de  som  har,  även  de  som  har  svenska  som  modersmål  kan  
ha  problem  med  sin  språkutveckling”.  
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Å  andra  sidan  framhävs  att  arbete  med  språkstimulering  är  särskilt  betydelsefullt  
med  barn  som  har  svenska  som  andraspråk.    
  
F4:  ”  Det  (språkstimulering)  är  jätteviktigt  tycker  jag.  Framförallt  så  är  det  viktigt  när  man  
jobbar  i  ett  område  som  det  här,  där  det  finns  barn  med  olika  modersmål  eller  att  de  pratar  
olika  språk  hemma.  Jag  tänker  framförallt  att  det  väl  är  extra  viktigt  att  jobba  med  språk  
här.”    

  
F2:  ”Vi  jobbar  ju  mycket  med  språket  här,  vi  är  mångkulturellt  ställe,  just  i  det  här  området,  
och  där  jobbar  vi  mycket  med  språket.”  

  
Denna  kategori  handlar  alltså  dels  om  respondenternas  uppfattning  om  vikten  av  
språkstimulering  för  att  kunna  kommunicera,  men  respondenterna  uppfattar  också  
att  deras  arbete  kan  ge  barn  grundläggande  språkkunskaper  som  de  har  med  sig  i  
framtiden  för  inlärning  i  skolan.  
  
Förskollärarnas  reflektion  i  citaten  ovan  pekar  därutöver  på  att  språkstimulering  kan  
ses  som  något  som  alla  barn  behöver,  eller  något  som  är  särskilt  viktigt  för  barn  som  
har  svenska  som  andraspråk.    
Variationen  i  aspekter  inom  den  här  kategorin  visar  att  uppfattningar  om  
språkstimulerande  arbete  kan  hänga  samman  med  om  man  ser  språk  främst  som  
medel  för  kommunikation,  eller  som  ett  redskap  för  att  klara  sig  i  samhället  senare  i  
livet.  Det  hänger  även  samman  med  om  man  ser  språkstimulering  som  något  som  alla  
barn  behöver,  eller  som  något  särskilt  för  barn  med  särskilda  utgångsförutsättningar,  
som  barnen  som  har  svenska  som  andraspråk.    
  

Språkstimulerande som vardagligt samtal och samspel? 
Respondenterna  uppfattar  att  de  kan  stimulera  barns  språk  genom  vardagliga  samtal.  
De  tycker  att  samtal  och  kommunikation  är  gynnande  för  barns  språkutveckling,  för  
att  det  utvecklar  och  berikar  deras  ordförråd.  Utifrån  respondenternas  erfarenheter  
uppfattar  de  att  samtal  förekommer  i  alla  situationer  och  aktiviteter.            
                  
Samtal  understryks  av  flera  av  förskollärarna  som  ett  betydelsefullt  sätt  att  stimulera  
barnens  språk  i  förskolan.  Samtidigt  understryks  att  barn  behöver  känna  sig  
respekterade  när  de  talar  med  vuxna,  eftersom  det  stimulerar  dem  att  våga  prata.  En  
av  respondenterna  betonar  vikten  av  att  visa  lyhördhet  och  respekt  i  samtalen  med  
barnen.          
  
F1:  ”Samtalet  är  det  viktigaste  i  det  här.  Vi  samtalar  hela  tiden,  jag  tänker  även  på  
respekten  för  att  bli  väl  bemött  och  bli  respekterad  för  sin  åsikt  är  en  oerhört  viktigt  del  av  
språkstimulering.  För  att  du  ska  våga  och  blir  respekterad  för  vad  du  säger,  om  du  vågar  
gå  vidare  då  vågar  du  också  prata.”  
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Vidare  betonas  betydelsen  av  benämning  av  saker  och  ting  under  samtal  med  barn.  
Det  leder  till  att  barn  lär  sig  nya  ord  och  berikar  sitt  ordförråd.  Jag  tolkar  att  
förskollärarna  uppfattar  att  genom  samtalet  med  barn  händer  det  naturligt  att  de  
använder  många  ord.  Det  är  pedagogerna  som  pratar  mycket  med  barnen  och  
använder  då  många  ord  för  att  förklara.  Under  samtalet  behöver  barn  uppmuntras  till  
att  berätta  på  sitt  eget  sätt,  utan  hjälp  av  pedagoger        
  
F2:  ”Det  är  alltid  viktigt  att  benämna  saker  och  prata  mycket,  låta  barnen  försöker  svara  
själva  och  inte  vara  snabb  som  pedagoger,  utan  låta  barnen  svara  tillbaka,  låta  dem  försöka  
och  sen  kanske  stärka  dem  med  frågor  som,  varför  du  menar  att  det  är  så  eller  hur  tänker  
du”.    

  
Vardagliga  rutiner  ger  pedagoger  möjligheter  att  stimulera  barn  till  att  lära  sig  nya  
ord  och  uttrycksätt.  Läraren  kan  nämna  maträtter,  saker  och  säga  hela  meningar.  
Genom  samtal  och  kommunikation  kombinerar  pedagoger  ord  med  kroppsspråket.  
Särskilt  när  de  uttrycker  känslor,  för  att  barn  ska  kunna  koppla  ord  till  kroppsspråket  
och  för  att  förstå  vad  pedagogerna  menar.  
  
F3:  ”Och  just  i  alla  vardagliga  samtal  är  det  ju  så  viktigt  att  benämna  saker  på  ting.  Som  när  
man  sitter  och  äter  exempelvis  man  får  inte  säga:  vill  du  ha  den  eller  den,  utan  man  måste  
säga  vill  du  ha  mjölk  eller  vill  du  ha  vatten.  Att  man  är  tydlig  i  det  man  vill  förmedla  till  
dem,  så  man  uttalar  sig  ordentligt.  Vi  har  arbetat  mycket  med  kroppsspråket  och  dess  
betydelse,  som  man  förstår  vad  man  menar.  Om  jag  är  arg  så  måste  jag  visa  det  med  
ansiktet,  då  tycker  kroppen  också  att  nu  är  jag  arg.  Eller  visa  känslan  att  det  här  inte  är  okej,  
så  man  inte  förstår  att  jag  är  glad  samtidigt  som  du  rättar  till  någon.”  

  
En  annan  aspekt  som  framkommer  är  att  språkstimulering  kan  även  ske  när  barn  
leker  med  andra  barn.  Vissa  barn  visar  inte  intresse  att  prata  med  pedagoger  
överhuvudtaget.  Förskollärare  uttrycker  att  det  viktigaste  är  då  att  vara  närvarande  i  
barns  närhet.  Samspelet  sker  ändå  mellan  barnen  och  förskollärarna.    
  
F1:  ”  Vi  är  delaktiga  under  lekar,  projekt  och  i  leken  på  olika  sätt.  Vi  ska  vara  närvarande  i  
alla  situationer,  sen  är  det  också  så  att  barnen  vill  vara  själva  med  andra  barn  ibland  och  
det  ska  vi  också  respektera,  men  vi  är  i  närheten  och  ser  dem.  För  att  jag  tror  att  det  är  
viktigt  speciellt  för  de  barn  som  inte  pratar...  För  att  jag  har  upplevt  att  det  finns  barn  som  
inte  pratar  med  oss  alls,  men  de  är  trygga  med  oss,  men  de  börja  prata  med  andra  barn  i  
leken.  De  blir  mer  trygga  med  andra  barn.”    

  
F1:  ”Barn  lär  sig  i  leken  och  det  är  ofta,  eller  jag  har  upplevt  att  det  ofta  är  barn  som  inte  
prata  med  mig  eller  med  vuxna,  men  att  man  kan  stå  och  lyssna  på  leken  och  de  kan  
mycket  om  språket  ändå,  men  de  kan  inte  riktigt  prata  med  oss  vuxna.”  

  
I  materialet  framträder  uppfattningen  att  trots  att  vissa  projekt  inte  riktar  in  sig  eller  
har  som  syfte  att  utveckla  språket,  finns  språket  med  för  att  förskolläraren  samtalar  
med  barnen  om  projekt.  Det  innebär  att  de  ändå  jobbar  med  språket.      
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F1:”Ibland  så  riktar  man  in  sig  på  en  viss  grej  på  något  visst  så  att  man  inte  ska  känna  
någon  press  att  måste  få  allting,  för  det  blir  bara  små  bitar  av  allt,  men  är  det  i  våra  projekt  
så  jobbar  vi  ändå  med  att  vi  prata”.  

  
I  materialet  framträder  även  uppfattningen  att  språkstimuleringen  inte  har  en  specifik  
stund.  Förskollärare  planerar  inte  alltid  aktiviteter  som  syftar  till  samtal  och  
kommunikation,  utan  kommunikation  sker  hela  tiden.  Uppfattningen  betonar  att  
samtalet  utvecklar  språket  hela  tiden,  eftersom  samtal  ger  hen  en  möjlighet  att  
benämna  saker  och  ting.  Det  uppfattas  som  det  viktigaste  som  sker  under  samtal.  
  
F2:  ”Man  arbetar  med  språket  från  morgon  till  kväll,  det  finns  ingen  specifik  stund.  Som  att  
nu  ska  vi  arbeta  med  språket,  utan  jag  tycker  att  jag  arbetar  med  det  från  jag  kommer  hit  på  
morgonen  till  jag  går  hem  och  jag  tycker  det  är  en  viktig  del  av  mitt  arbete.  Om  man  inte  
har  språket  så  man  kan  ha  svårt  att  uttrycka  sig,  jag  menar  kommunikation  är  ganska  
viktigt  för  att  det  är  lite  så  man  tolkar  varandra.  …men  ja  vad  ska  jag  säga  på  den  att  man  
benämner  namn  på  saker  och  ting  det  är  nog  det    viktigaste,  tror  jag  sen  att  man  tar  in  
material  för  att  arbeta  med  språket,  det  gynnar  barnen  ännu  mer.”  

  
  
Uppfattningen  uttrycks  att  samtal  mellan  barn  är  ett  betydelsefullt  sätt  att  stimulera  
barnens  språk.  Barn  lär  sig  av  varandra  när  de  samspelar  med  varandra  i  leken.  
Förskollärare  kan  då  hjälpa  barn  att  utveckla  sitt  språk  genom  att  skapa  lekgrupper  
och  liknande  grupper,  för  att  kunna  involvera  barn  med  språksvårigheter  med  barn  
som  är  språkkunniga.  Syftet  med  det  är  att  ge  barn  med  språksvårigheter  en  möjlighet  
att  utveckla  sitt  språk.                      
  
F4:  ”Vi  har  blandat  barn  i  en  grupp.  Vi  tänkte  lite  när  vi  valde  grupperna  som  vi  har  
projekt  för  att  inte  alla  de  språkstarka  barnen  ska  finnas  i  en  grupp  utan  vi  har  delat  upp  
dem  lite.  Plus  att  vi  har  placerat  dem  som  kanske  är  lite  svagare  i  sitt  språk  just  för  att  de  
ska  kunna  prata  med  barn  som  är  språkstarka,  de  ska  kunna  utmana  de  som  är  lite  svaga  
och  att  de  hjälps  åt.  Skulle  alla  barn  som  har  svagt  språk  hamna  i  samma  grupp  så  blir  det  
inte  ett  naturligt  samtal.  Det  blir  ingen  som  kan,  vad  ska  jag  säga,  vara  en  förebild.  Man  
måste  tänka  på  sådana  saker  när  man  gör  grupper  och  placerar  barn  bredvid  varandra  och,  
så  här,  just  för  att  de  lär  sig  av  varandra.  Det  är  inte  bara  vi  som  lär  dem,  utan  de  lär  sig  
jättemycket  av  varandra.”    

  
Utifrån  citaten  ovan  framstår  att  förskolelärarna  uppfattar  att  språkstimulering  sker  
på  ett  naturligt  sätt  i  aktiviteterna,  och  i  interaktionen  mellan  barn.  Det  är  därför  de  
planerar  vissa  aktiviteter  som  uppmuntrar  barn  att  samtala  med  andra.  Det  kan  
handla  om  att  jobba  ibland  med  projekt  som  byggprojekt  i  ateljén.  Arbetet  med  
projekt  ger  barn  möjligheter  att  använda  språket  och  uttrycka  sig  för  att  kunna  jobba  
med  andra.    
  
Variationen  inom  denna  kategori  visar  på  att  språkstimulerande  arbete  kan  uppfattas  
som  något  först  och  främst  verbalt,  men  även  inbegriper  icke-‐‑verbala  dimensioner.  
Det  handlar  om  att  kunna  förstå  det  som  händer  i  interaktionen,  men  också  att  barnen  
vågar  uttrycka  sig.  Slutligen  framkommer  en  variation  mellan  uppfattningen  av  
språkstimulerande  arbete  som  något  som  sker  i  interaktionen  mellan  pedagogen  och  
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barnet,  och  något  som  sker  i  interaktionen  mellan  barnen.    Dessa  olika  aspekter  i  
uppfattningarna  kan  få  konsekvenser  för  hur  förskollärarna  arbetar  praktiskt.      
  

  
Språkstimulerande som aktivering av barnens engagemang?  
Kategorin  handlar  om  respondenternas  uppfattningar  om  språkstimulerande  
aktiviteter  utöver  den  vardagliga  interaktionen.    Respondenterna  betonar  vikten  av  
att  organisera  språkaktiviteter  som  utgår  från  barns  intresse,  för  att  kunna  väcka  
deras  engagemang  till  språkinlärning.    
  
I  materialet  som  tillhör  den  här  kategorin,  beskriver  förskollärarna  språkstimulerande  
arbetssätt  som  något  som  lärarna  styr  och  planerar.  Berättande  framställs  till  exempel  
som  en  effektiv  metod  för  att  utveckla  barnens  språk.  Att  använda  fantasin  stimulerar  
barn  till  att  sätta  ord  på  händelser,  personer  och  saker.                  
                  
F1:  ”Berättande  gör  att  barnen  själva  vågar  berätta  sagor  och  fantasin  sätts  igång  på  ett  
annat  vis,  än  om  jag  har  en  bok  med  bilder...  tycker  jag.  Att  man  lär  sig  berätta  om  
någonting  utifrån  bara  en  sak  eller  att  bygga  en  saga  vidare  utifrån  sig  själv  eller  ifrån  de  
andra  barnen.  Det  är  jätteviktigt  och  det  skulle  jag  gärna  jobba  mer  med  än  vad  vi  gör.”  

  
Det  arbetas  enligt  förskollärarna  mycket  med  böcker  och  läsning.  Men  uppfattningen  
uttrycks  att  det  finns  andra  sätt  att  jobba  med  språk  särskilt  med  yngre  barn.  Jag  
tolkar  det  som  att  förskollärarna  uppfattar  att  de  behöver  använda  olika  sätt  som  
även  gör  yngre  barn  intresserade  av  språkaktiviteter.          
  
F2:  ”Vi  använder  oss  mycket  av  bilder  till  barnen,  för  att  de  ska  få  bild  av  vad  själva  ordet  
betyder.  Vi  läser  jättemycket  böcker.  Vi  använder  oss  av  språkpåsar,  där  vi  i  exempelvis  
sångstunder  tar  fram  påsar  med  olika  leksaksdjur  som  små  barn  kan,  sen  skapar  vi  sagor,  
rim  och  ramsor  utifrån  djuren”.    

  
Citatet  ovan  pekar  på  att  förskollärarna  uppfattar  att  det  är  viktigt  att  utgå  ifrån  det  
som  barnet  är  bekant  med,  och  även  att  barnen  engageras  aktivt  i  arbetet  med  
berättelsen  genom  att  själva  arbeta  både  verbalt  och  praktiskt.    
  
F3:  ”Vi  brukar  använda  flanosagor1,  alltså  sagor  som  inte  är  en  bok  utan  en  saga  som  vi  
skapar  tillsammans.  Vi  använder  en  massa  bilder  som  sedan  leder  fram  till  olika  tidpunkter  
i  sagan.  Det  vi  också  har  gjort  är  att  vi  tillsammans  skapar  en  handdocka,  små  figurer  eller  
pinnar  så  att  vi  ska  kunna  berätta  en  saga  tillsammans.  Vi  brukar  göra  olika  sådana  saker”.    

  
  
Ett  ytterligare  exempel  är  arbetet  med  teckenspråk  vilket  beskrivs  som  särskilt  
gynnsamt  för  barnens  språkutveckling.  I  det  arbetssättet  kombineras  drama  och  
musik  med  teckenspråk  för  att  barnen  ska  kunna  förstå  vad  hen  säger  eller  vad  

                                                
1 En saga med som pedagogerna berättar med hjälp av bilder. 



  

 

22 
 

sången  handlar  om.  Här  uttrycks  också  tydligt  uppfattningen  att  vissa  aktiviteter  gör  
barn  mer  engagerade  och  det  är  lättare  för  barnen  att  ta  till  sig  språket.        
  
F4:  ”Vi  använder  drama  men  kanske  inte  så  mycket  drama  men  mer  som  rytmisk  aktivitet.  
Att  man  rör  sig  till  musik  tillexempel  och  att  man  låtsas  att  man  är  någonting  annat  
samtidigt.  Då  är  det  bra  att  använda  tecken  och  vissa  barnen  vet  vad  man  menar  och  så.  
Det  blir  ett  extra  sätt  och  uttrycka  sig”.    

  
  
Samtidigt  som  kategorin  innefattar  aspekten  av  att  förskolläraren  tar  initiativ  till  
särskilda  språkstimulerande  aktiviteter,  framhålls  alltså  att  barn  ska  bli  delaktiga  och  
engagerade  i  vissa  aktiviteter.  Detta  kan  leda  till  att  de  själva  tar  initiativet  och  gör  
aktiviteterna  tillsammans  med  andra  barn    
  
F3:  Ibland  så  brukar  de  också  fråga  om  de  få  hämta  en  sådan  saga,  sedan  så  brukar  de  själv  
sitta  och  berätta  för  varandra”.  

  
  
Lärarna  uttrycker  alltså  att  de  läser  böcker  för  barn,  men  de  gör  det  ofta  på  ett  olikt  
sätt  för  att  stärka  barnens  språk.  De  använder  sig  av  olika  metoder  som  bilder,  tecken,  
berättande,  musik  och  drama,  för  att  skapa  djupare  engagemang  hos  barnen  och  
involvera  dem  aktivt.  Överlag  visar  lärarna  uppfattningar  om  arbetet  med  läsning  och  
böcker  som  inte  behöver  vara  en  vanlig  läsning  av  böcker,  då  barn  sitter  och  lyssnar  
på  en  bok,  utan  deras  uppfattningar  innebär  att  ta  hänsyn  till  barns  inflytande  och  
delaktighet  i  sådana  aktiviteter.  Inom  den  här  kategorin  framträder  ändå  en  viss  
spänning  mellan  den  organiserade  aspekten  i  aktiviteterna,  som  utgår  ifrån  
pedagogens  planer,  och  viljan  att  involvera  barnet.        
  
  

  
Språkstimulerande som stöttning av barn med olika behov?   
Förskollärarna  betonar  att  de  är  medvetna  om  att  det  i  förskolan  finns  barn  med  olika  
behov.  För  att  kunna  hjälpa  varje  barn  att  utvecklas  uppfattar  förskollärarna  att  
språkstimulerande  arbete  innebär  att  möta  många  olika  utmaningar  under  en  
arbetsdag.  Det  kräver  samtidigt  att  de  behandlar  varje  barn  utifrån  deras  
förutsättningar.    De  olikheter  som  tas  upp  i  intervjumaterialet  som  samlats  under  
denna  kategori  handlar  om  barn  som  inte  kommunicerar  och  interagerar  med  de  
andra  barnen,  barn  som  har  språkstörningar,  och  barn  som  talar  andra  språk  än  
svenska.      
  
En  aspekt  i  den  här  kategorin  är  vikten  av  att  vara  i  barns  närhet  för  att  enkelt  kunna  
hjälpa  dem.          I  den  här  kategorin  uttrycks  uppfattningen  att  förskollärarnas  ansvar  är  
att  ha  kunskap  om  varje  barn  genom  observationer  och  iakttagelser  för  att  kunna  
förstå  dem..    
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F1:  ”Barn  som  inte  kan  språket  påverkas  på  olika  sätt  men  vi  har  en  viktig  uppgift  att  
verkligen  läsa  av  alla.  Vi  observerar  barn  även  om  de  inte  kan  språket.  Även  om  vi  inte  kan  
deras  språk  så  finns  det  alltid  sätt  att  uttrycka  sig  på  och  kroppsspråk.  Vad  barn  menar  
egentligen  eller  vad  barn  vill,  det  är  en  jätteviktig  uppgift  för  oss  att  tolka  samt  att  se  och  
lyssna  på  dem”.  

  
Variationen  inom  den  här  kategorin  visar  dock  en  viss  spänning  mellan  
förskollärarnas  övervakande  och  normaliserande  roll,  och  behovet  att  respektera  
barnens  integritet  och  olikheter.  Det  påpekas  att  barn  som  är  tysta  eller  blyga  behöver  
stöd  för  att  utvecklas.  Samtidigt  uttrycks  uppfattningen  att  förskolläraren  inte  vill  
tvinga  barnen  att  prata  med  dem  för  att  de  uppfattar  att  barn  behöver  bli  
respekterade  och  inte  blir  tvingade  till  samtal.    Uppfattningen  uttrycks  att  det  inte  
leder  någonstans  och  kan  istället  påverka  dem  negativt.      
  
F1:  ”Det  finns  barn  som  jag  berättat  som  inte  pratar  alls.  Det  är  en  utmaning  för  oss  att  då  
inte  pressa  barnet.  Eftersom  det  brukar  lösa  sig  på  andra  sätt  än  att  försöka  pressa  fram  det,  
och  det  är  en  stor  utmaning.”  

  
  
I  denna  kategori  uttrycks  uppfattningen  att  det  är  viktigt  att  stöda  barn  som  inte  vill  
delta  i  aktiviteterna  på  grund  av  språksvårigheter.  För  att  dessa  barn  inte  uttrycker  
sina  känslor  och  tankar,  för  de  inte  kan  det.    Förskollärare  uppfattar  att  barn  jämför  
sig  med  andra  barn  som  behärskar  språket,  vilket  leder  till  att  de  undviker  samspel.  
Jag  tolkar  att  förskollärarna  upplever  att  det  kan  påverka  barns  självförtroende,  vilket  
i  sin  tur  påverkar  deras  språkutveckling  negativt.  Det  påverkar  barns  relation  med  
vuxna  och  med  andra  barn,  vilket  är  grunden  för  trygghet.          
  
F4:  ”Ja  det  kan  man  säga  så.  Men  också  det  blir  ju  att  när  de  börjar  bli  lite  större  märker  de  
just  vad  det  är  för  skillnad  och  de  skäms  lite  över  det.  Att  de  blir  medvetna  om  andra  barn  
runt  omkring  och  det  känns  svårt  för  dem.  Jag  kan  inte  delta  i  samtalet  för  att  jag  inte  kan  
berätta  och  då  är  det  extra  viktigt  att  använda  ...  att  försöka  att  få  med  dem  i  samtalet  med  
tecken  eller  bilder  som  jag  sa.  Men  det  ...    ja  och  ta  små  steg  i  taget  och  det  tar  lite  längre  tid  
för  vissa.  Det  är  det,  så  är  det.  Men  det  finns  andra  stora  utmaningar:  de  skillnaderna  hu  de  
kan  uppstå  och  hur  kan  man  balansera  det.”  

  
Uppfattningen  uttrycks  även  att  barn  som  inte  kan  många  ord  blir  mindre  
intresserade  i  att  vara  delaktiga  i  diskussionen  med  andra  barn.  Barn  som  kan  språket  
tar  mer  utrymme  och  blir  mer  synliga  än  barn  som  inte  kan  det.  Även  om  
förskolelärarna  försöker  prata  med  de  blyga  och  tysta  barnen,  känner  de  att  de  
uppmärksammar  barn  som  är  språkkunniga  mer  än  dem.                              
  
F4:  ”Det  kan  vara  så  olika  det  kan  vara  stor  skillnad.  Det  kan  finnas  de  som  gör  jättelånga  
meningar  och  har  jättestort  ordförråd  och  liksom  alltså  kan  säga  precis  det  de  tycker  och  
känner,  utan  att  liksom  bli  frustrerade  men  där  finns  de  som  kan  kanske  tio  ord  och  som  
inte  kan  säga  jag  mår  inte  bra  idag  eller  jag  vill  göra  det  här  nu.  De  kan  inte  berätta  vad  de  
gjort  hemma  och  liksom  kanske  känner  sig  liksom  lite  exkluderade,  för  att  de  andra  barnen  
…  att  jag  som  vuxen  kan  ha  ett  helt  annat  samtal  med  de  barnen  även  om  jag  har  samtal  
med  de  här  barnen,  också  så  blir  det  liksom  aldrig  samma  sak”.    
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Uppfattningen  uttrycks  att  hens  kommunikation  med  barn  påverkas  om  barn  
undviker  att  samtala  med  hen.  Barn  som  inte  pratar  blir  osynliga  vilket  kan  påverka  
deras  självkänsla  negativt.    
  
En  annan  utmaning  som  lyfts  i  denna  kategori  handlar  om  språkstörning.  Det  kräver  
att  pedagogerna  hittar  rätt  sätt  att  hjälpa  barn  att  förstå  ord.  Barn  med  
språkstörningar  har  ofta  svårt  att  förstå  vad  pedagoger  säger  utan  hjälpmedel  såsom  
bilder.              
    
F3:  ”Vi  har  barn  här  som  har  språkstörning  eller  behöver  extra  hjälp  i  språket,  då  använder  
vi  jättemycket  bilder.  Vi  har  några  barn  i  förskolan  här  som  behöver  hjälp,  då  har  vi  en  liten  
nyckelring  med  små  bilder,  det  är  lite  tvätta  händerna  gå  ut,  äta.  fri  lek,  ja  det  kan  vara  allt  
det  där.”  

  
Arbetet  med  tecken  framhålls  som  särskilt  gynnande.  Arbetet  med  tecken  -‐‑  särskilt  
med  barn  som  har  språksvårigheter  såsom  barn  med  språkstörning,  barn  med  
svenska  som  andra  språk  och  även  yngre  barn  -‐‑skapar  en  förståelse  av  vad  ordet  
betyder,  och  att  den  förståelsen  är  grundläggande  för  annat  språkstimulerande  arbete.  
  
  
F4:  ”Vi  läser  mycket.  Vi  läser  böcker  och  sagor,  just  inne  hos  oss  försöker  vi  använda  takt.  
Alltså  det  är  tecken  alltså  med  händerna.  Jag  kommer  nu,  någonting  liknande  och  det  är  ett  
sätt.  Det  liksom  en  väg  inom  språket,  för  ofta  så  läser  barn  de  tecknen  väldigt  fortare  än  de  
läser  ord.    Behöver  ju  ett  barn  som  har  ...  som  kallas  normalt,  behöver  höra  ord  femtio  eller  
sextio  gångar  innan  de  själv  kan  använda  det.”    

  
F4:  ”Vi  har  också  barn  som  har  språkstörning  och  de  behöver  också  höra  ord,  kanske  två  
hundra  gångar  istället,  för  att  de  ska  kunna  använda  det,  och  då  blir  det  extra  viktigt  att  
använda  de  här  tecknen.  Ofta  så  kanske  barn  förstår  men  de  kan  inte  alltid  uttrycka  sig  och  
då  blir  de  här  tecknen  ett  sätt  för  dem  att  uttrycka  sig,  plus  det  hjälper  till  när  de  pratar  
olika  språk,  för  att  de  här  tecknen  blir  samma  för  alla,  så  alla  förstår.”  

  
    
  
Förutom  det  språkstimulerande  arbetet  med  barn  som  pratar  lite  på  grund  av  blyghet,  
sin  personliga  läggning  eller  eventuella  språkstörningar,  uttrycker  förskollärarna  en  
uppfattning  om  att  barn  som  talar  andra  språk  än  svenska  hemma  behöver  ett  särskilt  
anpassat  arbetssätt.    
  
  
Uppfattningen  uttrycks  att  förskolan  är  den  enda  platsen  där  barn  får  utveckla  sin  
svenska.  Till  exempel  framhålls  att  barn  som  har  föräldrar  med  ett  annat  modersmål  
än  svenska  kan  påverkas  av  deras  sätt  att  prata  svenska,  vilket  i  sin  tur  skapar  
problem  för  barnet.    Förskolan  har  ett  ansvar  att  hjälpa  dessa  barn.  Samtidigt  uttrycks  
uppfattningen  att  barn  blir  bättre  på  svenska  om  de  får  stöd  i  hemmet  på  deras  
hemspråk  istället  för  att  lära  sig  svenska  hemma.            
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F2:  ”Vissa  föräldrar  kommer  till  oss  och  kan  säga  att  de  har  börjat  prata  lite  svenska  med  
barnen  hemma,  trots  att  de  har  ett  annat  modersmål  än  svenska.  Då  sa  vi  nej,  de  är  bättre  
att  de  lär  sig  ert  modersmål.  Ofta  är  det  föräldrar  med  annat  modersmål  som  inte  har  
fullständig  kunskap  i  det  svenska  språket,  som  bryter  lite  eller  har  fel  ordföljd  i  
meningarna.  Då  blir  det  lätt  fel  för  barnet  och  de  tar  med  sig  en  sorts  svenska  hemifrån  och  
sedan  så  har  de  svenska  här.  Då  har  vi  har  sagt  att  ja  om  barnet  är  starkt  i  sitt  språk,  då  har  
de  lättare  för  sig  att  lära  sig  nya  språk,  ja  som  sagt  modersmålet  hemma.  Blir  de  starka  i  sitt  
eget  modersmål  och  sedan  lär  de  sig  sin  svenska  på  förskolan  och  det  brukar  funka.”  

  
Uppfattningen  uttrycks  dessutom  i  kategorin  att  genom  sitt  arbete  med  barn  som  
talar  olika  språk  upplevs  arbetet  med  olika  språk  i  förskolan  som  en  positiv  
utmaning,  då  det  väcker  barns  intresse  till  att  lära  sig  olika  språk.      
  
F1:  ”  Att  ha  många  språk  runt  oss.  Det  är  en  utmaning  och  det  är  en  positiv  utmaning.  För  
att  det  är  jättebra.  Barn  idag  får  många  språk  på  en  gång.”    

  
Förskollärarna  upplever  sammanfattningsvis  att  de  har  barn  med  olika  behov  som  
behöver  deras  stöd  i  sin  språkutveckling.  I  kategorin  beskrivs  olika  sätt  att  stödja  tysta  
och  blyga  barn,  och  uttryckte  olika  uppfattningar  om  hur  svårigheter  att  delta  i  verbal  
kommunikation  kan  påverkas  eller  ändras.  Citaten  som  placerades  i  den  här  
kategorin  fokuserade  på  utmaningar  som  handlar  om  hur  förskollärarna  kan  
stimulera  barn  som  har  språkstörning  och  barn  som  har  ett  annat  modersmål  än  
svenska.    

  
Språkstimulerande som samarbete i arbetslaget och med 
föräldrar? 
Merparten  av  intervjumaterialet  fokuserade  hur  förskollärarna  uppfattade  
språkstimulerande  arbetssätt  utifrån  sin  egen  interaktion  med  barnen,  eller  utifrån  
hur  de  skapade  möjligheter  för  barnen  att  interagera  med  varandra.  Ett  fåtal  citat  
pekade  på  en  bredare  syn  på  sin  roll  som  pedagoger,  och  berörde  språkstimulerande  
arbetssätt  genom  samarbete  med  kollegorna,  och  med  föräldrarna.    

Som  ett  exempel  på  denna  bredare  syn  på  det  språkstimulerande  arbetet  sa  n  av  
intervjupersoner  att  arbetet  med  teckenspråk  påverkas  negativt  ifall  pedagogerna  inte  
lär  sig  samma  teckenspråk.  Hen  menar  att  även  om  alla  pedagoger  är  överens  om  att  
jobba  med  teckenspråk  kan  arbetet  ha  konsekvenser  om  inte  samma  tecken  används  i  
hela  avdelningen  (eller  alla  avdelningar).  För  att  varje  pedagog  kommer  att  använda  
sitt  eget  teckenspråk  vilket  i  sin  tur  leder  till  att  barn  blir  förvirrade.  Detta  är  ett  
exempel  som  en  av  intervjupersoner  har  tagit  upp  i  intervjun  om  vad  kan  hända  i  fall  
pedagogerna  inte  samarbetar  med  varandra.    

  
F4:  ”Det  måste  finnas  olika  vägar  in  inte  bara  prata  och  kommunicera  och  använda  många  
ord  som  vuxen  och  så  vidare  utan  väldigt  olika  saker  det  är  viktigt  att  alla  gör  samma  på  
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avdelning  och  på  förskolan  att  ha  man  ha  samma  tecken  gemensamt,  gemensamt  mål  eller  
arbete  sätt  eller  så”.  

  
  
Ett  annat  exempel  är  att  genom  sitt  arbete  möter  förskollärarna  vissa  utmaningar  när  
det  handlar  om  Ipad  användningen  på  avdelningen.  Förskollärarna  uppfattar  att  de  
behöver  samarbeta  med  föräldrar  för  att  begränsa  barns  användning  av  Ipaden.  De  
upplever  att  barn  vill  spela  på  Ipaden  i  förskolan  eftersom  de  får  göra  det  hemma.  
Vissa  föräldrar  vill  att  deras  barn  lär  sig  svenska  och  engelska  genom  att  använda  
dataprogram  och  applikationer.  Uppfattningen  uttrycks  att  det  är  något  som  påverkar  
barnen  negativt  och  det  kan  leda  till  att  barn  bara  vill  spela  på  Ipaden  eller  datorn.    
Det  betonas  också  att  Ipaden  kan  göra  barn  passiva  och  det  kan  leda  till  att  de  inte  lär  
sig  speciellt  mycket.                  
  
F4:  ”Det  finns  jättemånga  utmaningar,  absolut.  En  utmaning  kan  till  exempel  vara  det  här  
som  jag  nämnde  innan  med  Ipad  och  telefoner.  Att  barnen,  alltså  att  de  ofta  verka  ha  fri  
tillgång  till  det  i  många  situationer  kanske  inte  så  mycket  det  här,  men  liksom  det  i  andra  
situationen  hemma  och  så  vidare,  föräldrarna  tycker  att  det  är  jätte  bra  att  de  lär  sig  
engelska  och  vad  som  helst,  och  använda  olika  program  och  så  där  och  liksom  det  
utmaningen  att  liksom  förklara  för  föräldrarna  att  ta  en  sak  i  taget.  Man  blir  passiv  när  man  
sitter  och  trycker  Ipaden.  Det  är  en  utmaning  tycker  jag.”    

  
Förskollärarna  uppfattade  även  att  samarbetet  med  föräldrarna  är  viktigt  för  att  
kunna  utveckla  barns  språk  och  modersmål.    
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 Diskussion 
I  den  här  delen  kommer  jag  att  diskutera  undersökningens  resultat  i  förhållande  till  
forskningen  som  presenterades  i  bakgrunden. Förskollärarnas  uppfattningar  kunde  
delas  in  i  fem  kategorier.  Dessa  gällde:  
  

• Språkstimulerande  som  en  fråga  om  språksyn?  
• Språkstimulerande  som  vardagligt  samtal  och  samspel?  
• Språkstimulerande  som  aktivering  av  barnens  engagemang?  
• Språkstimulerande  som  stöttning  av  barn  med  olika  behov?  
• Språkstimulerande  som  samarbete  i  arbetslaget  och  med  föräldrar?  

  
  I  diskussionen  tar  jag  upp  aspekter  som  förskollärarna  beskrev,  och  diskuterar  dessa  
mot  aspekter  som  betonas  i  forskningen.    Här  kommer  jag  belysa  hur  arbete  med  
språkstimulering  av  förskolebarn  kan  uppfattas.  Diskussionen  är  indelad  under  
rubrikerna:  Vikten  av  vardagligt  samtal,  Barns  intresse  och  Professionellt  arbete.  
Avslutningsvis  sammanfattar  jag  de  viktigaste  punkterna  i  min  diskussion.    
  

Vikten av vardagliga samtal 
I  kategorin  Språkstimulerande  som  en  fråga  om  språksyn  framkom  att  alla  förskollärarna  
som  jag  intervjuade  ansåg  att  språkstimulering  är  viktigt  i  tidig  ålder.    
  Genom  undersökningen  fick  jag  en  förståelse  av  vikten  av  arbetet  med  
språkstimulering  i  tidig  ålder.  Språkstimulerande  arbete  medför  till  att  hjälpa  små  
barn  att  utveckla  sina  sociala  kompetenser  i  framtiden.  Pedagogers  medvetenhet  om  
vikten  av  arbetet  med  språkstimulering  kan  även  påverka  barns  framtida  läs-‐‑  och  
skrivförmågor  i  skolan  (Hagtvet,  2004).  Utifrån  detta  förstår  man  att  pedagoger  har  
stort  ansvar  att  skapa  en  språkstimulerande  miljö  i  förskolan.    
  
I  kategorin  Språkstimulerande  som  vardagligt  samtal  och  samspel  framkom  det  att  
förskollärare  uppfattar  att  deras  arbete  med  språkstimulering  handlar  om  att  ge  barn  
möjligheter  att  vara  delaktiga  i  lek  och  samspel  med  andra.  Det  vill  säga  att  de  vill  ge  
barn  en  trygg  verksamhet.      Respondenterna  utgår  vidare  från  läroplanen  98  för  
förskola  i  sitt  arbete  med  språk.  I  läroplanen  betonas  språket  som  grunden  för  både  
identitetsutveckling  och  lärande  (Skolverket,  2010).    
  
Kategorin  visar  uppfattningen  att  grunden  för  förskollärares  arbete  med  språket  
byggs  på  samtal  mellan  dem  och  barn,  eller  mellan  barn  och  barn.    Genom  samtal  kan  
förskollärarna  sätta  ord  på  saker  och  ting.  Uppfattningen  stämmer  överens  med  vad  
Bruner  (1983)  beskriver  i  sin  teori  som  handlar  om  att  barn  utvecklar  sin  språkliga  
förmåga  genom  samspel  med  vuxna.    
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Samtidigt  uttrycktes  att  ett  sådant  samspel  inte  alltid  är  självklart.  Respondenterna  
upplevde  att  vissa  barn  inte  vill  samspela  med  dem  av  olika  anledningar.  Det  kan  
vara  för  att  barn  är  ointresserad  av  vuxna,  eller  för  att  inte  kan  samtala  med  dem  på  
grund  av  språksvårigheter.  Förskollärarna  tolkade  barnens  beteende  på  olika  sätt,  
beroende  på  sina  egna  upplevelser  av  barnen.  Trots  att  samspelet  med  barn  är  svårt  
ibland  på  grund  av  olika  anledningar,  innebär  detta  inte  att  det  är  omöjligt  att  hitta  ett  
arbetssätt  som  uppmuntrar  barn  till  att  bli  intresserade  av  samspel  och  samtal.  För  att  
kunna  göra  det,  är  det  viktigt  att  ha  kunskap  om  vilket  arbetssätt  som  passar  varje  
enskilt  barn.  Johansson  (2011)  påpekar  att  vuxnas  engagemang  är  det  viktigaste  för  att  
stödja  barn  som  undviker  att  prata  med  vuxna.  Johansson  (2011)  menar  att  finns  olika  
sätt  att  hjälpa  dessa  barn,  till  exempel  genom  att  börja  samtalet  med  att  ställa  frågor  
om  saker  som  barnet  är  intresserat  av.        
  
Kategorin  Språkstimulerande  som  vardagligt  samtal  och  samspel  uttrycker  en  uppfattning  
om  kommunikation  som  sker  naturligt  i  samband  med  olika  aktiviteter.  
Förskollärarna  påpekar  att  de  inte  planerar  samtal  med  barn,  utan  det  händer  
spontant  vid  olika  tillfälle  om  dagen.  Denna  uppfattning  kan  relateras  till  Svensson  
(1996)  diskuterar  i  sin  studie,  om  att  verbal  kommunikation  kan  uppmuntras  under  
rutinsituationer.  Vidare  menar  Svensson  (1996)  att  rutinsituationer  bl.a.  måltid,  fri  lek  
kan  vara  nyttigt  för  språkstimulation.  Då  kan  pedagoger  sätta  ord  på  saker,  och  
bygga  på  erfarenheter  som  barn  har  redan.  Vygotskij  (1981)  menar  däremot  att  
språkstimuleringen  kan  vara  spontan,  men  för  att  hjälpa  varje  enskilt  barn  att  
utveckla  sitt  språk  behöver  barnets  att  uppmuntras  till  att  uttrycka  sig.  
    
Alla  aktiviteter  handlar  om  kommunikation  -‐‑    både  planerade  och  oplanerade  –  och  
de  inbegriper  samtal  vid  olika  situationer  och  även  samtal  med  barn.  Det  innebär  att  
samtal  är  grunden  för  att  kunna  genomföra  andra  aktiviteter.  Men  baserat  på  den  här  
uppfattningen  skulle  respondenterna  kunna  uppleva  att  det  räcker  med  vardagligt  
samtal  och  att  de  inte  behöver  planera  specifika  språkstimulerande  aktiviteter.  

  
Barns intresse  
Andra  aspekter  som  uttrycks  i  forskningen  är  att  för  att  kunna  arbeta  
språkutvecklande  behöver  pedagoger  observera  barn,  för  att  förstå  barnet  och  kunna  
hjälpa  dem  sedan  (Svensson,  1998).    Förskollärarna  uppfattar  att  de  tar  hänsyn  till  
varje  barns  brister  och  behov,  och  det  betonade  även  vikten  av  lyhördhet.    
  
I  kategorierna Språkstimulerande  som  aktivering  av  barnens  engagemang  och  
Språkstimulerande  som  stöttning  av  barn  med  olika  behov  lyfter  förskollärarna  fram  att  det  
finns  olika  sätt  att  stimulera  språket.  Dessa  kan  vara  läsning,  bilder,  teckenspråk,  
musik  och  drama.  De  betonade  att  arbetet  med  språket  inte  behöver  innebära  att  sitta  
med  barn  och  läsa  böcker.  Enligt  respondenterna  borde  utgångpunkten  i  arbetet  vara  
barnens  intresse  för  böcker  och  högläsning.  Att  jobba  med  läsning  och  böcker  är  
viktigt,  men  samtidigt  behöver  det  inte  vara  på  ett  konkret  sätt.  För  att  barn  är  olika,  
en  del  barn  kan  vara  intresserad  av  högläsning.  Men  det  betyder  inte  att  alla  barn  har  
samma  intresse.      
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I  kategorierna  beskrevs  uppfattningen  att  språkstimulerande  arbete  till  exempel  
innefattar  att  arbeta  med  flano  saga  och  berättande,  eftersom  detta  leder  till  att  barn  
vågar  uttrycka  sig  samt  använda  fantasi.  Uppfattningen  uttrycktes  även  att  
högläsning  kan  göra  barn  passiva  och  det  innebär  att  barn  lär  sig  inte.  Samtidigt  
nämner  Hagtvet  (2006)  att  högläsning  kan  vara  ett  effektivt  sätt  att  få  barn  att  vara  
aktiva  och  samtala  om  berättelsen.  Vikten  av  berättande  lyfts  fram  som  en  
stimuleringsmetod,  ifall  det  sker  tillsammans  med  högläsning.    Han  menar  att  genom  
högläsningen  får  barn  erfarenheter  om  hur  de  bygger  en  saga,  hur  de  börjar  och  hur  
den  kan  sluta.    
  
Det  tycks  att  respondenterna  fokuserar  på  att  ge  barn  en  trygg  miljö.  De  uppfattar  
vidare  att  språkstimuleringen  sker  endast  när  de  skapar  aktiviteter  som  barn  är  
intresserade  av.  Detta  ligger  i  linje  med  läroplanen  98  för  förskola,  där  det  betonades  
att  lärandemiljöer  ska  vara  roliga  och  meningsfulla.    
  
”Förskollärare  ska  ansvara  för  att  arbetet  i  barngruppen  genomförs  så  att  barnen  upplever  att  
det  är  roligt  och  meningsfullt  att  lära  sig  nya  saker”  (Skolverket,  2010,  s.  11).  

En  tänkbar  förklaring  till  att  respondenterna  inte  vill  jobba  i  större  utsträckning  med  
högläsning   är   att   de   vill   ge   barnen   en   rolig   miljö.      Samtidigt   är   de   medvetna   om  
högläsningens  betydelse  för  barns  språkutveckling.    

Problemet  som  respondenterna  upplever  beror  på  barns  passivitet  under  
högläsningen,  och  uppfattningen  uttrycktes  också  att  högläsningen  kan  vara  rolig  om  
barn  får  möjligheter  att  vara  aktiva.  Hagtvet  (2006)  betonar  i  sin  studie  att  barn  blir  
aktiva  om  de  får  samspela  med  pedagoger  eller  med  andra  barn.  Högläsningen  är  
viktig  för  att  öka  barns  kunskap  och  erfarenheter  om  vad  skriftspråk  är.  I  läroplanen  
för  förskolan  98  betonas  också  att  förskolelärare  ansvarar  för  att  rikta  barnens  
uppmärksamhet  även  till  skriftspråk.            
                 
  “förskolläraren  har  ansvar  att  barn  utvecklar  intresse  för  skriftspråk  (Skolverket,  2010,  s.  11).  
 
Det  kan  dessutom  argumenteras  att  arbetet  med  böcker  hjälper  att  väcka  barns  
intresse  för  böcker  i  tidig  ålder.    

Enligt  Johansson  (2011)  är  en  central  uppgift  för  förskolan  att  stödja  barn  att  utveckla  
sitt  språk  genom  samspel  eller  genom  att  skapa  en  verksamhet  som  ökar  barns  sociala  
förmåga.  Personal  har  ansvar  att  stimulera  barn  att  samspela  med  andra  och  uttrycka  
sig  i  ord  under  vardagliga  aktiviteter.  Pedagoger  behöver  genomföra  aktiviteter  som  
har  stort  betydelse  för  språkutveckling  som  nonsensvers,  rim  och  ramsor,  poesi,  sång  
och  rollekar,  danslekar  och  drama.  Det  är  viktigt  att  använda  fantasi  och  berättelser  
som  metod  för  språkstimulering  i  förskolan.  För  att  kunna  bekanta  barn  med  läsning  
och  det  skrivna  språket  behöver  de  få  möjligheter  att  kontakta  med  böcker  och  sagor,  
och  språket  utvecklas  genom  att  lyssna  och  samtala  om  sagor  och  berättelser  i  
förskoleålder.    
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I  kategorin  Språkstimulerande  som  stöttning  av  barn  med  olika  behov  framkom  att  
förskollärarna  uppfattar  att  de  arbetar  med  barn  med  olika  behov  av  stöd.  En  del  barn  
har  ett  annat  modersmål  än  svenska,  och  där  finns  barn  som  har  språkstörning.  
Samtidigt  upplever  lärarna  att  det  finns  barn  som  är  språkkunniga  och  som  kan  
mycket.  Dessa  skillnader  kräver  av  lärarna  att  vara  medvetna  om  hur  de  kan  
uppmärksamma  alla  barn  och  vilka  metoder  kan  de  använda  för  att  utveckla  deras  
språk.    Uppfattningen  ger  uttryck  för  att  förskollärares  roll  är  oerhört  viktig  och  att  
alla  barn  behöver  bli  stimulerade  och  uppmuntrade  för  att  lära  sig  språket.  Detta  
motsvarar  vad  Laevers  (1994)  påpekar  angående  pedagogers  uppfattning  om  vilka  
kompetenser  de  behöver  och  uppfattar  som  viktiga.    
  
Sammanfattningsvis  ser  man  i  kategorierna  en  spänning  mellan  målsättningar  att  
stimulera  barnens  språk  i  riktning  mot  skolans  krav,  med  betoning  på  skriftspråket,  
och  målsättningen  att  respektera  barnens  egna  önskemål  och  intressen  (jfr  Laevers,  
1994).    
  
Spänningen  speglas  i  kategorierna  av  förskollärarnas  uppfattningar.  I  kategorierna  
Språkstimulerande  arbetssätt  som  en  fråga  om  språksyn,  Språkstimulerande  
arbetssätt  som  vardagligt  samtal  och  samspel  samt  Språkstimulerande  arbetssätt  som  
aktivering  av  barnens  engagemang  åt  barnens  egna  behov  och  deras  utveckling  som  
personer.  Aktiviteterna  och  interaktionen  skall  utifrån  denna  uppfattning  respektera  
barnets  integritet  och  det  uttrycks  att  barnet  behöver  bli  aktivt  engagerat  i  
processerna.  I  kategorin  Språkstimulerande  arbetssätt  som  stödjer  barn  med  särskilda  
behov  framställs  barnen  snarare  i  ett  bristperspektiv  (Valencia,  1997).  Större  tonvikt  
läggs  på  sådant  som  behöver  göras  för  att  driva  utvecklingen  framåt.      
  
Styrdokumenten  ger  uttryck  för  en  liknande  spänning,  i  formulering  om  att  ha  
aktiviteter  som  barn  upplever  som  meningsfulla,  men  samtidigt  arbeta  
språkutvecklande.  Båda  typerna  av  uppfattningar  är  också  förankrade  i  forskningen  
om  barns  språkutveckling  och  språkstimulerande  arbetssätt.  Å  ena  sidan  visar  
forskningen  att  när  personal  aktivt  driver  språkutveckling  får  barnen  bättre  
förutsättningar  att  klara  skolstarten.  Å  andra  sidan  visar  forskningen  också  att  
språkstimulering  behöver  ta  sin  utgångspunkt  i  barnens  egna  upplevelser  och  
känslor,  så  att  barnen  kan  vara  engagerade  och  aktiva.      
  
Det  framkom  dock  i  intervjuerna  att  det  inte  är  lätt  att  tillämpa  dessa  perspektiv  i  
praktiken.  Vissa  barn  är  blyga  och  reagerar  inte  bra  på  att  bli  pressade.  När  stor  
tonvikt  läggs  på  en  gemensam  diskussion  hamnar  också  vissa  barn  utanför,  och  
känner  sig  obekväma  för  att  de  inte  kan  delta  aktivt  som  de  andra.  

  
Professionellt arbete  
För  att  kunna  stimulera  barns  språkutveckling  behöver  förskollärarna  ha  kunskapar  
om  hur  de  kan  arbeta  med  och  kunskapar  om  själva  barnet.  Detta  ger  pedagoger  en  
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bild  av  vilka  stöd  behöver  barn  för  att  kunna  utveckla  sitt  språk.    Sheridan  (2001)  
lyfter  också  samma  princip  i  sin  studie.  Han  anser  att  kunskap  och  erfarenheter  som  
pedagogerna  har  kan  bidra  till  att  bygga  en  meningsfull  verksamhet  för  barn.  Att  vara  
en  närvarande  och  lyhörd  förskollärare  som  respekterar  barn  för  vem  de  är.    

De  fyra  huvudkategorierna  som  framkom  i  analysen  visade  att  förskollärares  
uppfattningar  om  språkstimulerande  arbetssätt  fokuserar  på  deras  direkta  arbete  med  
barnen.  Det  vill  säga  att  de  överlag  inte  tog  upp  detaljer  om  hur  de  jobbade  i  
arbetslaget,  alltså  vad  de  gör  efter  observation,  eller  hur  de  planerar.  Det  var  endast  
ett  fåtal  reflektioner  i  intervjumaterialet  som  relaterade  pedagogernas  
språkstimulerande  arbete  till  frågor  utanför  den  direkta  interaktionen  med  barnen.  
Dessa  citat  kategoriserades  som  Språkstimulerande  som  samarbete  i  arbetslaget  och  med  
föräldrar  
  

Även  om  denna  dimension  i  det  språkstimulerande  arbetet  inte  var  framträdande  i  
intervjuerna,  pekar  forskningen  på  att  dessa  aspekter  förtjänar  mer  uppmärksamhet.  I  
Svensson  (1998)  betonas  vikten  av  att  utvärdera  verksamheten  tillsammans  i  
arbetslaget  för  att  kunna  genom  reflektion,  uppföljning,  diskussion  bedöma  
verksamheten  och  planera  en  verksamhet  som  passar  barn.  Däremot  lyfter  fram  
Ehrlin  (2012)    i  sin  avhandling  resultat  av  skillnaden  mellan  hög  och  låg  kvalitet  
förskolor.  I  studien  bevisas  att  förskolor  som  bedöms  med  hög  kvalitet  beror  på  bland  
annat  att  de  tar  hänsyn  till  uppföljning  av  barn  utveckling,  och  att  pedagoger  
observerar  och  reflekterar  över  sitt  arbete  och  över  barns  utveckling.  

För  att  kunna  jobba  med  barn  på  ett  givande  sätt  behöver  förskolepersonal  vara  
utbildad  för  att  kunna  skapa  och  leda  en  verksamhet.  Pedagogers  medvetenhet  om  
vikten  av  att  kunna  välja  ett  lämpligt  arbetssätt  leder  till  barns  utveckling.  Det  behövs  
medvetenhet  om  ansvaret  att  utvärdera  verksamheten  genom  att  tillsammans  
reflektera,  diskutera  och  bedöma  hur  verksamheten  utvecklas.  I  min  studie  uppfattar  
lärarna  att  professionellt  språkstimulerande  arbete  kan  genomföras  på  olika  sätt.  En  
gemensam  vidare  utveckling  av  det  professionella  arbetet  var  dock  inte  en  central  
aspekt  i  intervjuerna,  men  har  tagits  med  som  en  separat  kategori  eftersom  den  visar  
ett  kvalitativt  annorlunda  sätt  att  uppfatta  vad  som  menas  med  ett  språkstimulerande  
arbetssätt.      
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Avslutande reflektion  
Utifrån  mitt  syfte  ville  jag  undersöka  hur  fyra  förskollärare  uppfattar  ett  
språkstimulerande  arbetssätt  i  förskolan.  Med  utgångspunkt  i  tidigare  forskning  kom  
jag  fram  till  att  språket  är  av  betydande  vikt  för  förskolebarns  kunskapsutveckling  
och  identitetsskapande.  Dessutom  visar  tidigare  studier  att  förskollärarens  närvaro  
och  arbetssätt  har  stor  påverkan  på  förskolebarnen.  Samtidigt  är  det  viktigt  att  läraren  
har  förståelse  för  sin  yrkesroll  och  sin  professions  verktyg.  
  
Efter  att  jag  har  undersökt  hur  en  grupp  förskollärare  uppfattar  språkstimulerande  
arbetssätt  med  små  barn  har  jag  kunnat  dra  följande  slutsatser.  Förskollärarna  
uppfattar  att  deras  uppdrag  är  att  ge  barn  möjligheter  att  utveckla  sitt  språk  i  
förskolan.  Dessutom  har  förskollärarna  bevisat  att  de  uppfattar  att  barn  är  olika  och  
har  olika  behov  av  stöd  för  att  kunna  utveckla  sitt  språk.    Förskollärare  har  också  
bevisat  hur  de  uppfattar  sin  roll  i  barnens  språkutveckling.  Deras  arbete  bygger  på  
deras  egen  uppfattning  av  språkstimulerande  arbetssätt.  Lärarna  ser  sitt  ansvar  kring  
att  stödja  barnen  i  kommunikationen  med  andra.  Detta  sker  genom  att  uppmuntra  
barnen  att  använda  språket  på  olika  sätt.  Trots  att  lärarna  inte  planerar  aktiviteter  
med  språket  i  centrum,  uppfattar  de  att  språket  är  en  grundläggande  beståndsdel  i  
samtliga  aktiviteter.  Det  innebär  att  stimulans  av  språket  sker  i  alla  vardagliga  
aktiviteter.    
  
De  olika  uppfattningarna  som  framkom  i  intervjuerna  med  förskollärarna  speglar  en  
variation  i  hur  man  ser  på  förskollärarens  roll  mer  allmänt.  Handlar  till  exempel  
arbetet  i  grunden  om  att  skapa  förändringar  hos  barnen  eller  följa  deras  utveckling,  
skall  lärare  jämna  ut  olikheter,  eller  uppmuntra  det  individuella?    Hur  ser  
fördelningen  av  ansvar  mellan  förskola  och  hem  ut?    
  
I  den  här  studien  intervjuade  jag  bara  ett  litet  antal  lärare,  och  under  ganska  kort  tid.  
På  den  här  förskolan  hade  det  säkert  varit  möjligt  att  hitta  ytterligare  aspekter  och  
nyanser  i  variationen  av  uppfattningar  genom  ett  bredare  och  djupare  undersökning.  
Den  begränsade  tiden  för  intervjuer  visar  dock  sådant  som  varit  lätt  tillgängligt  för  
lärarna  att  prata  om,  och  undersökningen  kan  därför  ändå  tänkas  ha  fångat  något  av  
det  som  uppfattas  som  centralt  och  viktigt  i  arbetet  av  dessa  förskollärare.    

 
Vidare forskning 
Detta  arbete  har  väckt  mitt  intresse  till  att  forska  vidare  om  hur  föräldrarna  uppfattar  
att  språkstimulering  kan  hjälpa  deras  barn  att  utvecklas.  Anledningen  till  denna  tanke  
är  att  i  studien  nämndes  vikten  av  att  samarbeta  mellan  personal  och  föräldrar  i  
språkstimulerande  arbete,  för  att  det  kan  påverka  barns  språkutveckling  positivt.  Det  
skulle  vara  spännande  att  förstå  hur  föräldrar  uppfattar  språkstimulerande  arbetssätt  
och  jämföra  det  med  mitt  resultat  från  den  här  studien.              
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BILAGA 1  
  

MISSIV  
  
Hej,  
  
Tack  för  att  du  ställer  upp  på  en  intervju  med  mig.  
  
Jag  är  en  student  som  läser  till  förskollärare  vid  Mittuniversitet,  och  nu  går  jag  
i  sista  terminen  vilket  innebär  att  jag  håller  på  att  skriva  mitt  examenarbete.    
  
Min  studie  fokuserar  på  pedagogers  uppfattning  om  betydelsen  av  arbete  med  
språkstimulering  i  förskolan.  Syftet  med  studien  att  få  en  klar  bild  av  hur  
pedagoger  tänker  kring  språkstimulerande  arbete.  Du  får  avbryta  intervjun  
när  som  helst  om  du  känner  att  du  inte  vill  vara  med  längre.  
  
För  att  kunna  vara  aktiv  och  hålla  kontakten  under  samtalet  önskar  jag  få  spela  
in  intervjun  på  min  mobil.  Jag  kommer  att  använda  intervjumaterial  bara  för  
min  uppsats  och  så  fort  jag  får  godkänt  tar  jag  bort  den  från  mobilen  direkt.    
  
I  min  uppsats  ska  jag  inte  nämna  vem  hade  varit  delaktigt  i  undersökningen  
eller  vilken  förskola  och  kommun  genomförde  jag  min  intervju  i.  
  
Kontakta  mig  gärna  i  fall  ni  har  frågor  eller  funderingar  på  min  
telefonnummer,  eller  maila  mig    
  
  
Med  vanliga  hälsningar  
Hana  Jafar  
Email  hana-‐‑hadi1@hotmail.com  
Telefon  0707539604  
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 BILAGA 2  
  
Intervjufrågor  
  
Berätta  för  mig  varför  är  det  viktigt  att  arbeta  med  språkstimulering  tycker  
du?  
  
Berätta  för  mig  hur  arbetar  du  med  språkstimulering?  
    
Vilka  utmaningar  kan  du  möta  i  ditt  arbete  med  språkstimulering?  
  

  
  

 


