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Abstrakt 
 
Engelsk titel: Communication strategies in preschool.  
- A study about how children and adults communicate with each other without verbal 
language.  
 
Syftet med denna studien är att synliggöra vilka strategier förskollärare och barn 
använder i förskolans verksamhet vid kommunikation och samspel. Även hur miljö och 
material kan påverka barns språkutveckling samt om estetiska uttrycksformer gynnar 
barns språkliga utveckling. 
 
Resultatet visade att en miljö som är utformad för att barn ska känna lugn och trygghet 
är av stor vikt för språkutvecklingen samtidigt som den är utmanande, intressant och 
utvecklande. Likaså är förskollärarens förhållningssätt gentemot barnen i 
verksamheten betydelsefull för hur barnen vågar använda sitt språk och hur deras språk 
utvecklas. En förskollärare som är lyhörd, tillåtande, omsorgsfull och intresserad 
gynnar barnens kommunicerade då de ges möjlighet att delta på ett annat sätt. 
Resultatet visar även att estetiska uttrycksformer används inom olika förskolors 
verksamheter för att gynna barns samspel, kommunicerande och skapande. 
Förskollärarna beskrev att genom skapande aktiviteter samt genom musik och rytmik 
ges barn möjligheter att uttrycka sig på nya och spännande sätt. Språket gynnas på detta 
sätt genom att språket får nya vägar att ta sig fram. 
 
Barn kommunicerar genom kroppsspråk, minspel, lek, det talade språket och på många 
fler sätt än vad som kan tänkas.  
 
Nyckelord 
Strategier, kommunikation, förskola, språk, estetiska uttrycksformer, förskollärare. 
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1.   Inledning 
I Läroplanen för förskolan (2016) beskrivs det att förskollärare har ansvar för att barn 
ges möjlighet att ta till sig egna uppfattningar och åsikter samt att de uppmuntras till 
att ge uttryck för dem. Förskolans läroplan beskriver även att lek och lärande hör 
samman med varandra och att leken kan främja barns kommunikation, samspel, fantasi 
samt ge möjlighet för barnet att bearbeta egna erfarenheter och känslor (Skolverket, 
2016). 
 
Det verbala språket är för många av stor vikt vid kommunikation med varandra. 
Arnqvist (1993) nämner att vi med hjälp av det verbala språket kan förmedla och 
strukturera våra tidigare erfarenheter, skapa olika begrepp och koppla samman dessa 
med varandra. Språket används kontinuerligt för att skapa relationer med andra 
individer och för att kunna upprätthålla dessa. Det används även för att lösa problem 
och för andra kognitiva uppgifter (a.a.). Vad händer då när det verbala språket inte finns 
och en person vill förmedla något? Detta intresserar oss då många barn vi mött i 
verksamheten inte har utvecklat sitt verbala språk eller inte har tagit till sig det svenska 
språket ännu. Detta på grund av att de exempelvis har en annan etnicitet, talsvårigheter 
eller ännu inte har knäckt koden för det verbala språket. Hur förskollärare och barn 
kommer över dessa hinder och vilka strategier de använder för kommunikation vill vi 
synliggöra med hjälp av denna studie. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Vi vill fokusera på hur kommunikation kan ske där det talade språket inte är det främsta 
redskapet. Detta för att belysa olika tillvägagångssätt som barn uppfattas använda vid 
möten med andra individer men även vilka möjligheter som ges i förskolans 
verksamhet för att utveckla det talade språket. Likaså vill vi synliggöra om estetiska 
uttrycksformer som strategi, används i arbetet kring kommunikation i förskolan.  
 
Syftet med denna studie är därför att undersöka vilka strategier som används för att 
komma över de hinder som kan tänkas uppstå vid kommunikation och samspel. Detta 
vill vi ta reda på med hjälp utav frågeställningarna nedan. 
 

•   Hur påverkar miljö och material barns kommunikation?  
•   Hur kommunicerar förskollärare med barn utan ett verbalt språk?  
•   Vilka strategier används i verksamheten för att främja och gynna barns 

språkutveckling?  
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2.  Teoretisk utgångspunkt  
Under detta avsnitt kommer vi att beskriva det sociokulturella perspektivet och hur det 
kan kopplas samman med barns samspel och kommunikation. Det sociokulturella 
perspektivet lägger stor vikt vid att individen inte lär ensam utan tillsammans med 
andra, alltså i samspel och kommunikation. Vidare kommer vi lägga fokus på den ryske 
psykologen Lev Vygotskij som kan ses som företrädare för det sociokulturella 
perspektivet.  

2.1 Det sociokulturella perspektivet 
Kommunikation handlar om gemenskap, det handlar om att lära i samspel med andra. 
Att lära innebär att ta till sig av externa faktorer och omvandla till inre processer, vilket 
sker främst i kommunikation med andra (Ljunggren, 2013). Vygotskijs teori handlar 
om det sociala samspelet och hur detta möjliggör kunskapsutveckling, han anser att det 
sociala samspelet är nyckeln till den mentala utvecklingen. Vygostkij menar att varje 
individ tänker verbalt och att varje tanke är människans sätt att tala till sig själv och på 
så vis forma sitt eget beteende (Svensson, 2009). Vidare menar Vygotskij att de 
erfarenheter och sociala kunskaper som varje individ tar till sig under sina första 
levnadsår är viktiga för språkutvecklingen. Han menar att människor behöver varandra 
för att utvecklas, inte endast för det sociala, utan även för den kognitiva och språkliga 
utvecklingen. Barns språk främjas av sociala sammanhang för att de sedan ska kunna 
använda sitt eget språk för att förmedla tankar, åsikter och erfarenheter (a.a.).  
 
Säljö (2012) förklarar det sociokulturella perspektivet på språk, vilket ses som ett brett 
och ständigt utvecklande system för kommunikation mellan individer som samspelar 
med olika uttrycksformer. Dessa uttrycksformer kan exempelvis vara bild, dans, musik 
och drama. Vidare beskriver Säljö, Lev Vygotskijs syn på språket som ett redskap, även 
kallat teckensystem, som vi använder oss av för att förstå vår omvärld men även som 
ett sätt att uttrycka oss på. Säljö menar vidare att enligt Vygotskij är det skrivna och 
muntliga språket en viktig faktor för att människor ska kunna skapa relationer och få 
en förståelse för sin omvärld. Vygotskij menar dock att det är lika viktigt att belysa de 
redskap som finns tillgängliga för att komplettera det skrivna och muntliga språket, 
såsom att kommunicera med hjälp utav bilder i samband med text. På detta sätt menar 
Säljö (2012) att varje individ får möjligheten att utveckla ett eget teckensystem som 
kan ersätta eller komplettera det befintliga språket som redan används.  

2.2 Språkets betydelse för kommunikation 
Språkets främsta uppgift är att förmedla ett eller flera budskap, det är en form av 
överföring som tolkas och bearbetas av andra. Barn använder sitt språk för att 
exempelvis uttrycka känslor och behov samt för att förmedla sin syn på omvärlden. 
Språket är ett redskap för att kommunicera med sin omgivning och utvecklas konstant 
och snabbt under barns första år i livet (Arnqvist, 1993; Evenshaug & Hallén, 2001). 
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Arnqvist (1993) nämner att barns behärskande av olika språkliga uttryck nästan kan 
uppfattas som ett mirakel. Författaren menar att språket utvecklas hela tiden när det 
används i olika situationer och aktiviteter där kommunikation sker. Då en 
kommunikation äger rum finns det alltid en sändare och en mottagare, där sändaren vill 
förmedla någonting till mottagaren och där de olika parterna förstår varandras budskap, 
intentioner och avsikter (Arnqvist, 1993; Evenshaug & Hallén, 2001). 
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3.  Tidigare forskning 
Detta kapitel kommer att behandla och belysa barns kommunikation och samspel, 
förskollärarens förhållningssätt samt miljöns betydelse för kommunikation. Vidare 
kommer begreppet estetiska uttrycksformer benämnas löpande i studien och omfattar 
situationer och aktiviteter där barn ges möjlighet att uttrycka sig genom skapande, 
rytmik och musik. Estetiska uttrycksformer behandlas även under kategorin med 
samma namn och ses som en strategi som kan tänkas möjliggöra barns sätt att 
kommunicera utan det verbala språket. 

3.1 Barns kommunikation och samspel 
Språket hjälper människor att knyta kontakter, vilket innebär att det är väsentligt för 
människans utveckling. För att kommunikation ska ske på ett lukrativt sätt krävs ett 
samspel mellan de som deltar i den (Svensson, 2009). Barns samspel är ofta jämställt 
när de deltar i aktiviteter med jämnåriga samt när de deltar och startar upp aktiviteter, 
dialoger och samtal tillsammans med varandra. Barn bekräftar varandra och skapar 
samförstånd samtidigt som de bedömer och fostrar varandra i sin lek och samspel med 
andra (Liber, 2010). Lek är utav stor vikt för barn eftersom de ges möjlighet att bearbeta 
erfarenheter och ta till sig nya lärdomar. Leken ger även barn möjligheten att 
kommunicera med varandra med hjälp av kroppsspråk, minspel och det talade språket, 
det vill säga verbal och icke verbal kommunikation. Säljö (2000) nämner att leken kan 
hjälpa till att utveckla barns kommunikativa och sociala kompetenser. Författaren 
menar vidare att det är genom lek och interaktion med andra som barn blir delaktiga i 
andra individers erfarenheter, uppfattningar och åsikter och på detta sätt får en större 
förståelse för sin omvärld.  
 
Knutsdotter Olofsson (2009) lyfter vikten av att använda kroppsspråket vid 
kommunikation då detta skapar en större förståelse för det som ska förmedlas. 
Även Ljunggren (2013) redogör i sin avhandling att barns icke-verbala kommunikation 
är väsentlig för deras samspel med andra individer. Detta då de istället för det verbala 
språket använder till stor del hela kroppen för att skapa relationer och för att 
kommunicera. Väsentligt är, menar författaren, att barn i förskolans verksamhet får 
mycket tid och en lugn och tillåtande miljö för att utveckla sina olika samspelsmönster 
men även att förskollärarna tillåter samt möjliggör aktiviteter utan att störa och avbryta 
(a.a.).  

3.2 Förskollärarens förhållningssätt 
Inom förskolans väggar är det förskolläraren som har det största ansvaret att ge barnen 
möjlighet och tillgång till att ta till sig nya utmaningar och erfarenheter. Förskolläraren 
ska även se till varje individ och dess behov för att på så sätt möjliggöra barns 
utforskande. Jonsson (2016) beskriver vuxna som aktörer i verksamheten och som 
ansvarar för de aktiviteter och sammanhang där barn tar initiativ till att vara med. 
Förskollärares förhållningssätt och kunskaper menar Jonsson påverkar barns 
möjligheter för att ge uttryck för sina egna tankar och förståelse samt för sitt deltagande. 
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Yngre barn i förskolans verksamhet ger konstant uttryck för sin egen kompetens men 
om ingen lyhörd, observant eller uppmärksam vuxen lägger märke till eller tillåter 
barnet, kan det riskera att bli missförstådd och osäker i sitt sätt att kommunicera och 
delta (2016). Nordheden (2011) förklarar att barn i förskolan måste få tillåtelse samt 
frihet att söka sig kunskap och lärande på olika sätt då varje barns lärande sker 
individuellt. I förskolan samtalar barn kontinuerligt med varandra och samtal sker även 
ständigt mellan barn och vuxna. I samtalet ska barnen ges möjlighet att ge uttryck för 
sina tankar, åsikter och erfarenheter men även ges möjlighet till bekräftelse i det de vill 
förmedla. På så vis utvecklas den kognitiva och sociala förmågan hos varje individ 
(Granberg, 2011). Varje förskollärares ansvar är då enligt Gjems (2011) att visa 
respekt, lyssna, bekräfta och förhålla sig till barnets nivå. Samtal sker ständigt i 
förskolans vardag både medvetet och omedvetet. Samtal sker vid exempelvis måltider, 
påklädning, leken och i de vardagliga mötena med människor. Det är i dessa situationer 
som varje individ tar till sig lärdomar och kunskap oavbrutet. Enligt Gjems (2011) är 
det väsentligt att förskollärare ständigt stöttar barnen i deras språkande och bekräftar 
dem i deras tankar och reflektioner.  
 
Ljunggren (2013) nämner att barns språkliga och kulturella mångfald gynnas då de 
inom förskolans verksamhet tillåts att göra sina röster hörda och där förskollärare är 
tillåtande, bekräftande och stöttande i detta. Författaren menar vidare att barns 
berättande kan fungera som ett verktyg för att främja språkutvecklingen på flerspråkiga 
förskolor. Bjar och Liber (2010) förklarar att förskolans uppdrag är att bemöta alla 
individers olikheter och stödja dem i deras språk-, tanke- och kunskapsutveckling. 
Likaså att barns språk utvecklas i sociala sammanhang och i samspel med andra. 
Språket är en social process som förekommer i leken, i vardagliga sammanhang och i 
vardagssamtal tillsammans med vuxna som barn (a.a.). Liber (2010) menar att vuxna 
ger barn stöd i språkliga situationer genom att de tolkar och bygger vidare på det barnen 
uttrycker. Det är då av stor vikt att barnet känner tilltro och trygghet till den person som 
barnet språkar med då den denne kan hjälpa och utveckla det ämne barnet är bekant 
med. Vidare förklarar dock Liber (2010) att vuxna ofta tar stor plats i samtalet med 
barnen, främst i förskolans verksamhet genom att styra aktiviteter och samtalsämne där 
barnen deltar exempelvis genom uppmaningar, visa vad de kan och svara på frågor.  
 
Dahlberg och Åsén (2011) beskriver barn som kommunicerande individer där 
kommunikation är grunden för barnets lärande. Förskolan ska enligt författarna vara en 
plats där varje person ska bli behandlad med respekt, bli lyssnad till och där denne får 
möjlighet att utforska samt kommunicera med hjälp av olika uttryckssätt och på detta 
sätt aktivt ta till sig kunskap. Förskollärare kan genom att ge varje enskilt barn i 
verksamheten möjligheten att tänka, reflektera och agera, både själv och tillsammans 
med andra, en chans att erövra sina egna lärprocesser. Barnet blir på så vis delaktig i 
förskolans vardag och i sitt eget lärande samt kan förskollärarna agera medforskare och 
i gemenskap konstruerar de kunskapen i verksamheten. 
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3.3 Miljöns betydelse för kommunikation  
Barn lär tillsammans, spontant och genom imitation. Vygotskij menar att leken är en 
central del i barns lärande och samspel där barn får möjlighet att utvecklas och utmanas 
i sin fantasi och där det får en chans att lösa problem. I leken möter barnen varandra, 
de kommunicerar med språket, med kroppen och med minspel (Ljunggren, 2013). 
Granberg (1996) beskriver att kommunikation är mer än bara det verbala språket, det 
är även som tidigare nämnts exempelvis minspel. Ögonen och munnen visar ofta hur 
en människa mår och om den är intresserad eller förvånad över något. Kroppen menar 
Granberg har större betydelse för kommunikation än vad vi tror. Den rör sig, pratar, 
lever, ser och är även belönad med alla dess sinnen och då måste dessa sinnen främjas. 
Miljö och material i en verksamhet ska utmana, underhålla, intressera samtidigt som 
den ska kunna ge möjlighet för lugn, reflektion och omsorg (a.a.).   
 
För att ett lärande ska ske är det av vikt att miljön är inspirerande, inbjudande och trygg. 
Detta för att barnen ska finna viljan samt möjligheten att utforska och utvecklas i den. 
Ljunggren (2013) nämner att de egenskaper som används i samspelet med andra, så 
som att kommunicera och leka med ord, kräver att verksamheten ger barnen ett stort 
utrymme för att utforska på egen hand men även tillsammans med andra. 
 
Även Heikkilä (2005) förklarar vikten av att miljön som barnen vistas i ska vara 
utmanande och inspirera till lek och lärande. Författaren anser att innehållet i samtal 
mellan barn och förskollärare är beroende av varandra och påverkas av utformningen 
på lokaler samt miljön omkring dem.  Heikkilä menar även att i aktiviteter där 
kommunikation kan tänkas ske barn emellan kräver ett visst utrymme för att lärandet 
ska äga rum (a.a.). Ljunggren (2013) tar även upp att rummen i verksamheten ofta delas 
upp i olika små-rum, detta för att skapa olika lekmiljöer som exempelvis en dockvrå 
eller ett byggrum. Rummen i den pedagogiska miljön kan ofta begränsa barnen i både 
materialval, lek och fantasi. Ljunggren menar vidare att miljöer som dessa inte utmanar 
barnen till lärande men med en närvarande pedagog som introducerar barnen till de 
artefakter och miljöer som de vistas i, kan komma att hjälpa barn i deras 
kommunikation (a.a.). 
 
Forsberg Ahlcrona (2009) beskriver att sett ur ett sociokulturellt perspektiv kan 
användandet av en docka i verksamheten ses som ett sätt att ge barn möjligheten att 
utveckla sina kommunikativa erfarenheter och därmed ge dem nya verktyg att lägga 
till i sina tidigare kunskaper gällande kommunikation. Forsberg Ahlcrona beskriver 
vidare att förskollärares samspelsförmågor även utvecklas via detta sätt att agera på. 
Detta genom att de får ett mer vidgat tillvägagångssätt där de kan skapa en annan typ 
av interaktion tillsammans med barnen. Dockan kan uppfattas som en neutral 
medverkare i olika aktiviteter och en trygghet som barnen kan vända sig till samt 
använda sig utav för att ge uttryck för sina tankar och erfarenheter.  
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3.4 Estetiska uttrycksformer i förskolan 
Säljö (2012) förklarar som tidigare nämnts det sociokulturella perspektivet på språk, 
att detta ses som ett brett och ständigt utvecklande system för kommunikation mellan 
individer som samspelar med olika typer av uttrycksformer, som exempelvis bild, 
rytmik och musik.  
 
Enligt Granberg (2001) går lek och skapande hand i hand med varandra och att barn 
uttrycker sig med hela sin kropp samt att barn skapar i leken och leker när de skapar. 
Granberg menar att rytmik är ett av kroppens sätt att kommunicera och att det bör 
användas tillsammans med lek och rörelse. Författaren nämner även att barn inte skiljer 
på olika former av uttryck utan att dessa istället blir en kombination i själva leken där 
de vid vissa tillfällen går ihop och andra tillfällen går isär. Granberg (2001) påstår även 
att barn som leker kommer på olika sätt att skapa, detta då leken är en ständigt kreativ 
process. Leken möjliggör för varje barn att utveckla både språket och fantasin, som i 
sin tur hjälper dem i sin utforskning och användning av olika estetiska uttrycksformer. 
Vidare menar Granberg att skapande aktiviteter i förskolan är ett lustfyllt sätt att träna 
motorik, koncentration, samt handens rörelser och dess kopplingar till hjärnan. Detta 
möjliggör på så vis även barns skrift-, bild- och språkmedvetenhet och ger dem 
erfarenheter inför läs- och skrivinlärning. Skapande aktiviteter bidrar menar Granberg 
till barns utveckling och lärande, det kopplar samman fantasi och verklighet där själva 
processen är i fokus och inte resultatet (a.a.). Barns bild- och formskapande menar 
Änggård (2006) påverkas av den miljö de vistas i och hur denna är utformad. Likaså 
menar författaren att tillgängligheten på material och vilket material det är påverkar 
barns skapandeprocesser. Änggård menar att bildskapande är en aktivitet som kan ge 
barn en stor glädje, tillfredställelse och nöje samt blir ett resultat som kan spegla barns 
erfarenheter. Vidare beskriver Änggård, i likhet med Granberg, att barns skapande 
processer är det som ska ligga i fokus, det vill säga att det inte är resultatet som är 
huvudsaken utan istället själva processen som gör det möjligt att se barns lärande och 
meningsskapande (Änggård 2006; Granberg 2001). Enligt Änggård (2005) bidrar 
skapande situationer som sker i samspel med andra, till att kulturella samt sociala 
möten gynnas för den enskilda individen. Samspelet och kommunikationen i dessa 
möten är en faktor för barnets språkutveckling. 
 
Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) beskriver barns fysiska fostran i förskolan, 
vilket innebär att ge barn möjligheten att uppleva fysisk aktivitet med hjälp av estetisk 
inriktning. Detta genom exempelvis dans, rytmisk sportgymnastik och gymnastik. 
Författarna anser att barn ska ges möjlighet till att utveckla kroppens rörelser som ett 
medel för att ge uttryck för känslor och upplevelser (a.a.).  
 
Sæther och Angelo Aalberg (2006) nämner att barns spontana uttryck utvecklas när 
förskollärare uppmärksammar dessa samt att barns sätt att uttrycka sig på kan vara i 
musiken. Författarna menar att barn skapar musik genom spontana sånguttryck när de 
leker, ritar och i sandlådan exempelvis (a.a.). Likaså menar Bjørkvold (2005) att barns 
spontana sång är av stor vikt i alla barns lekar och att det är det musikaliska 
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modersmålet för varje individ. Det är genom denna som barn uttrycker sig i leken 
oavsett vilket modersmål det har och det är spontansångens kombination av sång och 
lek som är grundläggande för varje barns förmåga att ge uttryck för erfarenheter, tankar 
och åsikter. 
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4.  Metod 
Den metod vi valde att använda oss utav för att samla in empiri till vår studie var 
intervjuer med förskollärare som är verksamma inom förskola. Detta med hjälp av 
ljudupptagning då detta möjliggjorde för oss att lyssna och spela upp intervjuerna flera 
gånger och därav gavs möjligheten att upprepa deltagarens kommentarer och 
uttalanden. Intervjuer valde vi för att ta del av de medverkande förskollärarnas tankar 
kring arbetet med kommunikation och för att synliggöra deras egna uppfattningar kring 
arbetet med barns språk och språkutveckling. 

4.1 Urval 
Urvalet av medverkande är sammanlagt fem förskollärare, verksamma på fyra olika 
förskolor med barn i olika åldrar. Valet av deltagare handlade främst om den barngrupp 
de arbetar i, detta för att synliggöra arbetet kring kommunikationsstrategier i en 
barngrupp med olika modersmål samt där barn ännu inte har utvecklat sitt verbala språk 
eller har olika svårigheter med det talade språket. Urvalet handlade även om tidigare 
knutna kontakter som skett under utbildningen och även kring det intresse som funnits 
efter att vårt missivbrev (Bilaga B) delats ut.  
 

Presentation av förskollärare med fiktiva namn: 
-   Susanne 36 år, arbetar som förskollärare och har varit verksam i ett år. 

Arbetar i barngrupp med åldrar ett år. 
-   Jeanette 33 år, arbetar som förskollärare och har varit verksam i ett år. Arbetar 

i barngrupp med åldrarna ett till tre år. 
-   Ebba 61 år, arbetar som förskollärare och har varit verksam i 40 år. Arbetar i 

barngrupp med åldrarna på ett till tre år. 
-   Marianne 60 år, arbetar som förskollärare och har varit verksam i 37 år. 

Arbetar i barngrupp med åldrarna tre till fyra år.  
-   Lovisa 51 år, arbetar som förskollärare och har varit verksam i ca 35 år. 

Arbetar i barngrupp med åldrarna ett till fem år. 

4.2 Genomförande 
Innan genomförandet av intervjuerna förberedde vi oss genom att formulera en 
intervjumall (Bilaga A) inför de intervjuer som skulle äga rum. Vi skrev även ett 
missivbrev (Bilaga B) som delades ut till olika förskolor för att se om intresset för att 
delta i intervjuer fanns. I detta missivbrev skrev vi en presentation av oss som utför 
studien samt vilket universitet vi tillhör. Likaså presenterade vi studien och vilket fokus 
som fanns under dess gång. De förskollärare som ville delta i studien kontaktades sedan 
via mail och intervjufrågorna skickades till dem för att varje deltagare skulle få 
möjligheten för förberedelse. Vi kontaktade även samtliga förskolechefer på de berörda 
förskolor som deltagande förskollärare arbetar på och informerade om studiens syfte 
och genomförande för att sedan besöka de utvalda verksamheterna. På så sätt tog vi 
hänsyn till de etiska aspekter som Göran Hermerén (2011) beskriver i boken God 
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forskningsed av Vetenskapsrådet. Då vi använder oss av semistrukturerad intervju som 
redskap att samla data till vår studie kan vi tolka studien som kvalitativ.  
 
Denscombe (2016) beskriver att kvalitativa studiers data har sitt uttryck genom det 
talade språket eller genom bilder. I detta fall används intervju för att ta del av olika 
individers tankar, åsikter och erfarenheter. Intervju förklarar Denscombe är en metod 
att använda för att belysa människors erfarenheter, tankar och för att synliggöra tankar 
och erfarenheter ur olika perspektiv. Den som blir intervjuad får även möjlighet att 
beskriva sina egna tankar och handlingar och ges möjlighet att motivera dessa (a.a.). 
Som tidigare nämnts var en förberedelse att skriva intervjufrågor inför kommande 
intervjuer och att dessa skickades vidare till de förskollärare som deltog under studien. 
Frågorna ställdes i följd där deltagarna gavs möjlighet att besvara och utveckla sina 
svar och erfarenheter, utan att vi som intervjuare styrde samtalet mot de svar vi själva 
ville få fram. Detta beskriver Denscombe (2016) som semistrukturerade intervjuer, 
vilket innebär att vi som utför intervjuerna använder redan färdiga frågor att ställa vid 
tillfället för intervjun men där samtalet inte är styrt av olika svarsalternativ. Deltagaren 
får istället möjlighet att utveckla sina svar samt utveckla sina egna synpunkter och 
erfarenheter (a.a.). 
 
Intervjuerna ägde rum på de olika förskolorna där de medverkande arbetade. Dessa 
skedde inne i förskolornas kontor samt andra avskilda och privata rum för att inte bli 
avbrutna eller störda i samtalen. De olika intervjuernas tidsram låg på cirka fyrtio 
minuter till en timme vardera. När samtliga intervjuer hade ägt rum, transkriberades 
dessa för att sedan delas in i olika kategorier, det vill säga att delar av transkriberingarna 
kategoriseras för att vidare analyseras inför resultatkapitlet. Genom att kategorisera 
möjliggör vi ett tydligare fokus i studien och dess analys och resultat.  

4.3 Databearbetning 
Den data som samlats in under studiens gång har bearbetats genom att vi har 
transkriberat de intervjuer som gjorts och därefter har dessa kategoriserats för att på 
detta vis få ett tydligare fokus kring resultat och analys kapitlet. Intervjusvaren delades 
in i tre kategorier Miljö och material, Förskollärarens förhållningssätt och Estetiska 
uttrycksformer som belyser hjälpmedel samt varje persons sätt att agera kring 
kommunikation i förskolan. Dessa kategorier kom vi fram till genom att utgå från de 
tre frågeställningar som vi ville besvara samt genom de svar som deltagarna gav. Även 
på grund av att samtliga deltagare belyser vikten av estetiska uttrycksformer som 
hjälpmedel för barns språkutveckling och därav blev detta en egen kategori. 

4.4 Etiska aspekter 
Informationskravet är ett av fyra huvudkrav som måste beaktas under studiens gång 
och innebär att de som deltar i arbetet, genom exempelvis intervju, ska bli informerade 
om det syfte som ligger till grund för studien samt genomförandet av denna. Deltagarna 
ska även ta till sig informationen om att deras medverkan är frivillig och kan avslutas 
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när som helst om så önskas (Hermerén, 2011). Informationskravet har uppfyllts då 
deltagarna genom telefonkontakt samt kontakt via besök tagit till sig detta.  
 
Samtyckeskravet innebär att alla medverkande i undersökningen har rätt att själva 
avgöra sitt deltagande (Hermerén, 2011). Samtycke har skett muntligt mellan 
förskollärare och oss som ska intervjua. Missivbrev (Bilaga B) med information har 
skickats ut till förskolechefer samt förskolor för att intresserade ska kunna medverka i 
studien. 
 
Det konfidentialitetskravet går ut på är att alla uppgifter gällande deltagare samt 
förskolor ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Alla namn ska vara fiktiva 
och ingenting ska kunna kopplas till deltagande barn, förskola eller förskollärare 
(Hermerén, 2011). Detta krav uppfylldes genom att samtliga namn fingerats och på så 
vis försvåras deltagarnas identifiering.  
 
Nyttjandekravet innebär att allt insamlat material och data enbart ska användas till den 
aktuella studiens syfte (Hermerén, 2011). Detta uppfylldes genom information om vem 
som kan ta del av studiens slutresultat och att all insamlad data endast används till 
studien samt att den insamlade data endast finns tillgänglig för de som har hand om 
studien och ingen annan. När vi sedan är klara med studien och materialet inte längre 
ska användas skall detta arkiveras.   

4.5 Studiens trovärdighet 
Denscombe (2016) nämner att genom granskning av intervjuns tillförlitlighet ökar 
studiens trovärdighet. Detta då granskningen kan bidra till att upptäcka och undvika 
påståenden som inte är sanna. En granskning som denna kan ske genom att genomföra 
flera intervjuer med fler informationskällor och jämföra uttalanden och påståenden. 
Vidare menar Denscombe att rimligheten i den data som samlas in fastställs genom 
nyckelpersoner som väljs ut som informanter, det vill säga att deltagare väljs ut 
beroende på sina kunskaper, erfarenheter och fakta om studiens ämne (a.a.). De 
nyckelpersoner som valts ut i denna studie har alla erfarenhet, utbildning och arbetar 
inom förskolans verksamhet. Vidare arbetar de i barngrupper där det verbala språket är 
en bristande faktor då grupperna består av barn med ett annat modersmål, barn som 
inte knäckt koden för det verbala språket samt barn med olika talsvårigheter.  

4.6 Metoddiskussion 
I vår undersökning ville vi ta reda på vilka strategier förskollärare och barn använder 
sig utav när de kommunicerar med varandra och det muntliga språket är en bristande 
faktor. Vi ville även få ta del av, hur och om miljön och materialet i verksamheten, 
påverkar barns språkutveckling. Vidare ville vi få reda på förskollärares tankar om 
estetiska uttrycksformer och hur dessa kan tänkas gynna barn i deras lärande och 
kommunikation. För att ge svar till våra frågeställningar valde vi till en början att 
använda oss utav både intervju med förskollärare och deltagande observationer av barn 
i förskolans verksamhet, som metod för att samla empiri. Efter utförandet av intervjuer 
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och observation i olika barngrupper valde vi sedan att endast använda oss utav 
intervjuer då tiden för studien har varit begränsad. Om även deltagande observationer 
hade använts som redskap för datainsamling hade resultatet möjligtvis påverkats. Detta 
då både förskollärarnas förhållningssätt och barnens olika sätt att uttrycka sig på hade 
blivit synliggjorda. Svaren ifrån intervjuerna hade då kunnat jämföras med det som 
visade sig under observationerna. 

Då vi från början använde oss av intervju och observation som metod för datainsamling 
blev det mycket tid som lades på utförandet av dessa. Likaså lades mycket tid till 
transkribering av denna data, tid hade istället kunnat läggas på det material som faktiskt 
användes i studien. 

För att få en inblick i hur det ser ut på de olika verksamheterna där vi valt att utföra 
våra intervjuer på, valde vi att använda oss utav semistrukturerade intervjuer där vi 
ställde öppna frågor för att få så utförliga svar som möjligt. Likaså ville vi intervjua 
varje förskollärare var för sig, detta för att få syn på den enskilda individens tankar och 
erfarenheter utan att bli påverkad av en annan förskollärares svar. Detta gjorde det även 
möjligt för oss som intervjuare att få en mer personlig kontakt med deltagaren samt 
gjorde det möjligt att vid transkriberingarna lyssna till en person istället för flera och 
ha lättare att urskilja dennes svar. Denscombe (2016) beskriver att fördelar med att 
använda intervjuer för att samla in data är att frågorna som ställs kan följas upp samt 
att det är en bra metod för att få fram informanternas tankar, åsikter och idéer. Det 
underlättar även för deltagarna att utveckla sina svar och förklara sina synpunkter samt 
att beskriva vad som är viktiga faktorer inom ämnet enligt dem själva. Nackdelar med 
intervju som metod menar dock Denscombe (2016) är att datan baseras på vad 
informanten säger snarare än vad den gör, att handling och uttryck inte alltid stämmer 
överens med varandra. 
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5. Resultat och analys 
Syftet med denna undersökning har varit att få en inblick i hur miljö och material 
påverkar barns språkutveckling. Vidare har fokus varit att ta reda på hur förskollärare 
arbetar med barns kommunikation och språkutveckling samt hur förskollärare ser på 
barns strategier för att kommunicera. Även de strategier som används och som vi 
uppfattat som estetiska uttrycksformer kommer att bearbetas och presenteras. 
Resultatet som har tagits fram har gjorts med hjälp utav semistrukturerade intervjuer 
med förskollärare aktiva i olika åldersgrupper på förskolor i sydöstra Sverige.  
 
Resultatet kommer att redovisas med hjälp av de frågeställningar som presenterats 
under syfte och frågeställningar. Under varje frågeställning har vi sedan valt att 
beskriva en till tre av de kategorier som benämns som: Miljö och material, 
förskollärarens förhållningssätt samt estetiska uttrycksformer. 

5.1 Miljö och materials påverkan av barns kommunikation  
I de intervjuer som gjorts framkom det i många svar att barn främst använder kroppen, 
ansiktet och ljud när de vill förmedla något och ännu inte har det verbala språket. Dessa 
olika sätt att kommunicera på används när barn vill beskriva någonting i dess närhet 
eller när barnet vill ha hjälp med tillgång till material som finns i miljön men inte är 
lätt till hands. Barnet kan då behöva hjälp utav en förskollärare eller annan vuxen i 
verksamheten och göra sig förstådd genom kroppsspråk, minspel och ljud.  

5.1.1 Miljö och material 
I samtliga intervjuer framgår det att förskollärarna anser att förskolan ska vara 
utformad efter barnens intressen samt att miljön ska vara utmanande och locka till lek. 
Likaså ska material vara lättillgängligt och finnas till hands så att barnen har åtkomst 
till allt material i verksamheten. Flertalet anser att materialet i verksamheten ska 
uppmuntra barnen till att använda det, dock är vissa uttalanden motsägelsefulla.   
 

Jag tycker att det inte ska vara för mycket framme och att det ska vara 
sorterat och att det ska kunna vara utbytbart, det ska bytas ut med jämna 
mellanrum. - Förskollärare Marianne 
 

Marianne beskriver att materialet i verksamheten ska vara utbytbart samt att det ska 
bytas ut och plockas undan efterhand som barnen visar intresse för det. Hon menar att 
materialet på detta sätt uppfattas spännande när det introduceras på nytt i verksamheten. 
Samtidigt berättar Marianne att det inte ska finnas för mycket artefakter framme i 
miljön och att det som finns ska vara sorterat. Det uppfattas på så vis som att miljön 
inte ska ha för mycket material och att det är efter förskollärarnas förväntningar på barn 
och deras lek som avgör vad som ska finnas tillgängligt i miljön. Barnen i verksamheten 
kan då bli begränsade i sitt utforskande samtidigt som deras intresse för gamla 
artefakter kan väckas till liv igen om förskollärarna plockat undan det.  
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5.1.2 Förskollärarens förhållningssätt 
Resultatet av de intervjuer som gjorts visar att förskollärare lägger stor vikt vid 
uppmuntran, bekräftelse och belöning i form av positiv respons. När barn på olika sätt 
visar intresse för samspel och kommunikation med andra är det av stor vikt att 
förskollärare stöttar barnen utan att styra delaktigheten bland dem i förskolans 
verksamhet. Belöning kan även visa sig genom samspel med andra barn och jämnåriga, 
då den respons som sker när barn samverkar med varandra kan uppfattas som en form 
av uppmuntran dem emellan. En respons och dialog barn emellan är en form av 
uppmuntran som kan sporra varje enskild individ att vilja vidareutveckla sitt eget språk.  
 
En fråga som ställdes under intervjutillfället hade att göra med vilka faktorer som 
förskolläraren kunde tänka sig  påverka barns språkutveckling. Faktorer som dessa kan 
tänkas ha att göra med brist på tid, stress, miljön utformning och stora barngrupper. 
 

Stressad personal tror jag. Personal som kanske inte lägger märke till eller 
ser behovet eller tar sig tid till det men även för stora barngrupper. – 
Förskollärare Lovisa 
 

Lovisa beskriver omständigheter som hon anser påverkar barnen i förskolans 
verksamhet samt deras lärande och utveckling. Förskollärare som inte ser till barns 
behov, bekräftar dem i deras kommunikation samt uppmuntrar dem till att samspela 
med andra hämmar barns språkutveckling. Vidare menar Lovisa att stora barngrupper 
påverkar förskollärares möjligheter att se till varje enskild individs behov.  På grund av 
detta blir det även svårare att utforma en miljö som är utmanande och anpassad efter 
barnens olika intressen. 
 

Även om dom inte kan prata så pratar man ändå med varandra genom 
kroppsspråk och ögonkontakt, och sen uppmuntran! Är det bara någonting 
så JA, jag förstår precis. Det här positiva som gör att de sporras till mer och 
till att fortsätta. – Förskollärare Ebba 
 

Som Ebba berättar i citatet ovan sker det en kommunikation mellan henne och ett barn 
där positiv respons, kroppsspråk och minspel hamnar i fokus. Förskolläraren uppfattas 
förhålla sig till barnens nivå och uppmuntrar dem att förmedla sina tankar. Hon ger 
genom sitt förhållningssätt även barnen möjlighet att ge uttryck för egna erfarenheter, 
tankar och känslor. Ebba uppfattas, se till barnets perspektiv och inte till ett 
barnperspektiv, detta då hon försöker förstå vad barnen vill berätta och bekräftar dem 
genom att tala om att hon förstår, hon belönar dem med positiv respons och har ett 
kroppsspråk som öppnar upp för kommunikation. Ljunggren (2013) menar att genom 
att bekräfta och att verbalt återkoppla vad barn pekar på, beskriver och vill berätta kan 
detta ses som en extern faktor som barnet tar till sig och bildar inre processer via och 
kan omvandla till en egen kunskap. 
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Nordheden (2011) menar att samtal ständigt sker mellan barn och även mellan barn 
och vuxna. Väsentligt är då att varje barn ges möjlighet i de samtal som sker, att få 
uttrycka sina tankar, erfarenheter och känslor men även bli bekräftade i det de försöker 
förmedla. Enligt Gjems (2011) utvecklas då barnens sociala förmåga genom att 
förskollärarna lyssnar och bekräftar samtidigt som de förhåller sig på barnens nivå. 
Ljunggren (2013) beskriver vikten av olika former av kommunikation med andra för 
varje individs utveckling av social förmåga och språk. Ljunggren menar att genom 
samspel tar varje människa till sig externa faktorer som förmedlas och detta blir inre 
processer som kan omvandlas till kunskap.  

5.1.3 Estetiska uttrycksformer     
Att skapa bilder tillsammans med andra, spela upp en teater, spela musik och sjunga 
samt använda sig av rytmik kan bidra till och gynna samtalsämnen och 
kommunikationen som sker i förskolans verksamhet. Änggård (2005) nämner i sin 
avhandling att bildskapande som en sysselsättning i förskolans verksamhet kan bidra 
till att både kulturella och sociala möten äger rum. Författaren menar att människor 
tillägnar sig kultur både enskilt och i gemenskap med andra individer (a.a.). I de 
intervjuer som skett beskriver de flesta av förskollärarna hur de uppfattar att skapande 
gynnar kommunikationen i de barngrupper som finns i deras verksamheter. 
 

Att skapa är ju ett språk i sig, men det bidrar också till tillfällen för 
kommunikation och ämnen att kommunicera. - Förskollärare Jeanette 

 
Jeanette beskriver i intervjun att de använder skapande av bilder och teater som en 
strategi för att möjliggöra samtalstillfällen med barnen. Detta för att aktiviteter som 
dessa inbjuder till samspel och kan ge barn olika sätt att uttrycka sig på. Säljö (2012) 
beskriver språket ur en sociokulturell vy, vilket innebär att språket är i ständig 
utveckling och gynnas när människor samspelar med varandra. Det innebär även att 
språket gynnas när människor samspelar och kommunicerar med hjälp utav olika 
estetiska uttrycksformer som exempelvis bild, rytmik och musik där ett skapande kan 
ske.  
 

Men jag märker också att när jag spelar gitarr att lite beroende på rytmen så 
ser vi när jag byter rytm att det blir ett annat förhållningssätt med kroppen. 
Kroppen hoppar runt. Jag satt ute förra veckan med ett barn från 
småbarnsavdelningen som inte har det svenska språket och vi skulle banka 
på en sandkaka och så bankade jag ”en, två tre” och sen bankade hon ”en, 
två, tre”, sen bankade jag ”en, två, tre, fyr, fem” och så bankade hon utan att 
räkna ”hm, hm, hm, hm, hm”. Sen bankade jag ”en, två, tre, fyr, fem” och 
hon gjorde likadant. Där har du kommunikation! – Förskollärare Marianne 

 
Marianne berättar om ett sampel där rytm är en typ av hjälpmedel för att förskolläraren 
och barnet ska kunna kommunicera med varandra oavsett modersmål. Förskollärarens 
förhållningssätt kan tänkas påverka situationen då hon är lyhörd och synliggör det som 
sker i situationen. Situationen förskolläraren beskriver hade kunnat utspela sig på ett 
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helt annat sätt om hennes förhållningssätt hade varit annorlunda och hon istället hade 
låtit barnet sitta själv och endast banka på sanden. Istället blev det ett tillfälle där rytmen 
bidrar till kommunikation. Granberg (1996; 2001) beskriver som tidigare nämnts att 
barn kommunicerar och uttrycker sig med hjälp av hela sin kropp och kombinerar olika 
typer av uttryckssätt i sin lek. Likaså att rytmik är ett medel för att kommunicera med 
andra och borde användas tillsammans med lek och rörelse (a.a.). Detta synliggörs i 
förskollärarens sätt att agera, hon kombinerar rytmik och lek med varandra och skapar 
ett tillfälle där två individer språkar med varandra utan det verbala språket.  

5.1.4 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis betonar samtliga förskollärare vikten av att erbjuda barn ett annat 
sätt att uttrycka sig på än endast det verbala språket. Likaså att barn erbjuder ständigt 
tillfällen för kommunikation och att det handlar om hur det blir bemött i dessa försök 
till samspel som avgör hur kommunikationen artar sig. Vidare belyser samtliga 
förskollärare vikten av att miljö och material är inbjudande för lek samt är utmanande 
och intressant. Det beskrivs även att material ska vara sorterat och vara i små mängder 
som kan uppfattas motsägelsefullt i barns utforskande. 

5.2 Förskollärares kommunikation och samspel med barn utan ett verbalt språk 
Förskollärarens förhållningssätt spelar en stor roll i barns sätt att kommunicera med 
andra. Vilka möjligheter ges det, hur bemöter förskollärarna barnet och förskollärarens 
barnsyn påverkar också. I intervjuerna framkom det att förskollärarna ständigt behöver 
reflektera över sitt eget förhållningssätt gentemot barngruppen och barnets intressen 
samt att det är med hjälp av barnens intressen det blir lärande, om bara förskolläraren 
är lyhörd för vad de förmedlar. 

5.2.1 Förskollärarens förhållningssätt 
Resultatet visar att majoriteten av de förskollärare som har intervjuats anser att trygghet 
samt lugn och ro i verksamheten är väsentliga faktorer för att barnen ska känna trygghet 
till att ge uttryck för sina egna tankar och åsikter samt trygghet till att kommunicera 
med andra. Detta då avbrott kan skapa osäkerhet och att barnen byter fokus i leken och 
lugn och ro kan då istället möjliggöra trygga tillfällen då barn vågar och även får en 
chans till att samtala. 
 
Ljunggren (2013) menar att barn som inte har det verbala språket till stor del uttrycker 
sig genom användning av kroppen och sitt kroppsspråk. Det är därför av stor betydelse 
att varje individ får möjlighet till detta för att på så vis skapa relationer samt för att en 
kommunikation ska äga rum. Vidare nämner Ljunggren (2013) att en tillåtande och 
lugn miljö där barnen får utrymme att tillägna sig ett samspelsmönster därför är 
betydelsefull. Detta innebär att förskolläraren ska skapa aktiviteter där barnen inte kan 
bli avbrutna eller störda.  
 

Idag så satt jag ensam med en flicka i köket och så sov dom andra barnen 
och då hade vi nästan en liten konversation där med penna och papper, och 



20 
 

jag ritade gubbar å sådär och vi pekade och namngav och så vidare. – 
Förskollärare Lovisa 

 
Lovisa beskriver i intervjun ett kommunikationstillfälle där hon tillsammans med ett 
barn använde papper och penna för att samtala. Hon nämner att de andra barnen på 
avdelningen sov och situationen var på så sätt lugn, då det endast var ett barn och 
förskolläraren som medverkade. Barnet i situationen har ett annat modersmål och har 
ännu inte börjat tala svenska, vilket innebär att de kommunicerade genom att använda 
kroppen som språk samt genom att rita och namnge. Kommunikationen blir inte störd 
eller avbruten av någon annan utan kan istället tolkas som att gynnas av att det endast 
var två personer med i situationen. 
 
Liber (2010) nämner att vuxna kan hjälpa barn vidare i sin språkliga utveckling genom 
att tolka och bygga vidare på det individen förmedlar, dock är det av stor vikt att barnet 
i fråga känner trygghet till förskolläraren för att detta samspel ska kunna ske. Vidare 
problematiserar även Liber situationer då förskollärare och vuxna medverkar i olika 
situationer. Detta på grund av att de vuxna i verksamheten i många fall tar stor plats 
genom att de ofta skapar styrda aktiviteter och samtalsämnen i verksamheten (a.a.). I 
detta fall förhåller sig förskolläraren till det barnet gör och vill förmedla samtidigt som 
den styr situationen för att hålla intresset vid liv. Förskollärarens förhållningssätt är att 
vara intresserad samtidigt som hon är bekräftande som ofta är en grund till god 
kommunikation där det förmedlas och mottas information.  
 
Som tidigare nämnts menar Jonsson (2016) att förskollärarens förhållningssätt och 
kunskaper påverkar barns egna möjligheter för att ge uttryck för sina tankar, åsikter 
och sin egen förståelse samt för sitt deltagande. Barn i förskolans verksamhet ger 
konstant uttryck för sin egen kompetens men om det inte finns någon förskollärare som 
är lyhörd, observant eller uppmärksam på barnets intentioner kan det riskera att bli 
missförstådd och osäker i sitt sätt att kommunicera och delta med andra (a.a.). Genom 
att förskolläraren upprepar, uppmuntrar och belönar i situationen ovan kan detta tolkas 
som en observant och lyhörd förskollärare. Hon är uppmärksam på vad barnet gör och 
tar tillvara på tillfället då miljön är lugn och tyst för att gynna det enskilda barnets 
lärande och utveckling.  

5.2.2 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kommunicerar förskollärare genom att använda kroppen som en 
strategi. I likhet med hur barn kommunicerar med varandra utan det talade språket 
använder förskollärare exempelvis kroppen, ansiktet och olika estetiska uttrycksformer 
för att skapa samspel med barnen, detta tillsammans med det talade språket. Genom att 
upprepa, uttala och namnge får barnen höra vad olika ting heter och hur olika språkljud 
låter och på så vis ta till sig det verbala språket genom externa faktorer.  



21 
 

5.3 Strategier som används i verksamheten för att främja och gynna barns 
språkutveckling 

Faktorer som miljö, material, förskollärarens förhållningssätt och barnsyn samt själva 
barngruppen och mycket mer påverkar allt inom förskolans verksamhet. Det har att 
göra med allt som sker i verksamheten och hur det används. Detta är ett resultat som 
kommit fram i studien och kommer beskrivas vidare nedan. Ett fokus har även varit att 
ta reda på och belysa hur och om verksamheterna involverar estetiska uttrycksformer. 
Detta i verksamhetens olika aktiviteter och om dessa påverkar barns språkutveckling. 
Estetiska uttrycksformer nämner samtliga förskollärarna som deltog i studien, spelar 
en stor roll i kommunikationen med barnen i deras verksamheter.  

5.3.1 Miljö och material 
Som tidigare nämnts är det av stor vikt att barnen inom förskolans verksamhet känner 
trygghet för att våga utforska och utvecklas, men detta är även en viktig beståndsdel 
för att barnen ska våga uttrycka sig enligt resultatet från samtliga intervjuer.  
 

Barnen ska få känna sig tillfreds och trygga med materialet och även oss 
personal så att de automatiskt frågar och tar fram lekmaterial och annat. Att 
de vågar fråga liksom, kan vi få penna och papper eller kan vi få saxen. – 
Förskollärare Lovisa 

 
Som Lovisa nämner är det väsentligt att barnen hittar sin egen plats i förskolans 
verksamhet för att känner trygghet i denna och även med dem vuxna som arbetar där. 
Barnen behöver tillgång till material för att utforska det och ta till sig kunskap. Heikkilä 
(2005) beskriver att miljön som barnen befinner sig i behöver vara stimulerande och 
uppmuntra till lek och lärande. Författaren menar även att utformningen av miljön runt 
omkring dem men även individerna, blir avgörande för innehållet i konversationen. 
Heikkilä menar, för att ett lärande ska kunna ske i leken där kommunikation 
förekommer, behövs ett visst utrymme för barnen att få utforska och röra sig i (a.a.).  
 
Miljön som barnen vistas i ska vara inspirerande, utmanande och trygg där barnen får 
möjlighet att utforska. Detta har framkommit i samtliga intervjuer och det är något som 
är ständigt återkommande i alla kategorier.  
 

Miljön ska vara inbjudande och locka till olika aktiviteter som kan stötta 
barnen i deras utveckling rörande språket. Den ska vara uppbyggd efter 
barnens intresse och locka till lek och rörelse. Vår miljö är uppbyggd efter 
rum i rummet, samt är den begränsad till hur många barn som kan vistas vid 
varje aktivitet. Det här kan jag se har betydelse för barnens språkutveckling 
då den medför att alla barn ges möjlighet att komma till tals och få uttrycka 
sig på sitt sätt. – Förskollärare Susanne 

 
Resultatet visar att förskollärarna från de verksamheterna där intervjuerna har gjorts 
menar att miljön påverkar barns språkutveckling. Detta då många anser att miljön är ett 
viktigt redskap för lek, samspel och kommunikation. Ljunggren (2013) nämner att 
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variation av miljö och material är av stor vikt då dessa kan leda till olika typer av 
kommunikation. Miljö och material kan dock inte i sig inleda en kommunikation utan 
behöver oftast deltagare som presenterar och använder det och sättet materialet används 
inför barnen blir avgörande för hur kommunikationen ter sig. 
 
Säljö (2000) beskriver att barnet kan genom lek befinna sig steget före sin egen nivå i 
utvecklingen, detta då det kan utsättas för något som är svårare än det den redan vet. 
Säljö menar vidare att det sker en utveckling av barnets sociala och kommunikativa 
kompetenser genom leken då de blir mer delaktiga i andras erfarenhetsvärldar när de 
kommunicerar om leken och den interaktion som sker. Nordheden (2011) menar även 
att barn som vistas i verksamheterna måste ges friheten att söka kunskap på det sätt 
som passar för just det enskilda barnet då individers sätt att skapa ett lärande sker 
individuellt (a.a.). Tydligt är att alla olika faktorer som rör förskolans verksamhet och 
dess miljö, hör ihop och beroende på hur de används och presenteras påverkar barns 
lärande och utveckling. Materialet i miljön ska kunna inspirera barn till att 
kommunicera och samspela med varandra både i planerade aktiviteter och i den fria 
leken. Detta framkommer även i resultatet från intervjuerna, att samtliga förskollärare 
lägger stor vikt vid miljöns utformning. Likaså belyser de vikten av att miljön ska bjuda 
in till lek och utforskning samtidigt som materialet ska öppna upp för kommunikation 
mellan barn och barn samt mellan barn och vuxna. Susanne anser att deras miljö gör 
detta, genom rum i rummen och på så sätt möjliggörs varje enskild individs chanser att 
komma till tals. Detta då rummen begränsar antalet barn att närvara, alltså att alla barn 
inte kan vistas i ett rum samtidigt, utan måste sprida ut sig på avdelningen och på detta 
sätt ökar varje barns möjlighet att göra sig hörd. 

5.3.2 Förskollärarens förhållningssätt 
Som nämnts ovan visar resultatet av intervjuerna vikten av att se varje barns försök till 
kommunikation som värdefull, detta för att sporra barns vidare utforskande av språk 
och samspel med dess omvärld.  
 

Jag tycker att det är ett så fint och meningsfullt förhållningssätt. Att vi ska 
möjliggöra för så mycket mer än bara verbal kommunikation, att allt hänger 
ihop alla sinnen, fantasi, lek, tänkande, känslor, det barnen och vi har inom 
oss, våra erfarenheter kan ju uttryckas på så många sätt. – Förskollärare 
Jeanette 

 
Det Jeanette beskriver i citatet ovan handlar om vikten av en förskollärares 
förhållningssätt gentemot barnet och dess sätt att kommunicera på. Ett hjälpmedel i 
förskolans verksamhet är att varje förskollärare ser barn som kompetenta och där de 
ser utifrån barnets perspektiv och inte ur ett barnperspektiv. Det som nämns i citatet 
ovan är att förskolläraren ser betydelsen och kopplingen mellan olika sätt att uttrycka 
sig på. Det är då lyhördhet och en tro på barns kunskap som sätter fokus på lärandet 
utifrån förskollärarens förhållningssätt.  
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Gjems (2011) menar att det är varje förskollärares ansvar i verksamheten att visa 
respekt, lyssna, bekräfta och förhålla sig till barnets nivå och på detta sätt inta ett barns 
perspektiv. Samtal sker ständigt i förskolans vardag både medvetet och omedvetet som 
vid exempelvis måltider, påklädning och lek och genom det vardagliga samtalet tar vi 
till oss lärdomar och kunskap kontinuerligt. Vidare menar Gjems att det är väldigt 
betydelsefullt att varje förskollärare ständigt stöttar barnen i deras språkande och 
bekräftar dem i deras tankar och reflektioner (2011). I likhet med detta påvisar även 
Jeanette vikten av att stötta barnen i verksamheten i deras olika sätt att uttrycka sig på. 
I samtal där barnen blir lyssnade på, där de tillåts att reflektera och tänka samt där de 
bemöts med ett respektfullt förhållningssätt, får barnen större möjligheter till att ta till 
sig språkliga erfarenheter. 
 

5.3.3 Estetiska uttrycksformer 
Dockor kan användas i förskolans verksamhet som en neutral deltagare i samtal med 
barn. Barn kan då använda sig utav dessa själva eller samspela med dem med hjälp av 
en vuxen. Enligt Ebba kan handdockor vara ett hjälpmedel för att locka barn som anses 
vara blyga eller tillbakadragna då dockan ses som en ”mellanperson”, barnen vågar 
komma fram till. 
 

Dom allra blygaste barnen vågar prata med dockan, som kanske inte vågar 
prata med en vuxen, för det är något helt annat. – Förskollärare Ebba 

 
Ebba beskriver att dockor kan vara ett sätt för de blyga barnen som inte vågar ta plats 
i barngruppen att uttrycka sig genom. Likaså om det är ett barn som har svårt att samtala 
med de vuxna i verksamheten kan ibland ha lättare för att delta i en dialog med hjälp 
av ett gosedjur eller som ovan en docka.  
 
Forsberg Ahlcrona (2009) menar att förskollärare, ur en sociokulturell vy, kan betrakta 
dockan som ett sätt att ge barnen i verksamheten möjlighet att vidga sina erfarenheter 
gällande deras egna kommunikativa kunskaper. Detta genom att använda dockan som 
redskap vid kommunikation och på så vis ge barnen möjlighet att utveckla sina tidigare 
erfarenheter och därigenom fylla sina förråd med mer strategier för kommunikation 
(a.a.). Genom användandet av dockan kan även förskollärares samspelsförmågor och 
repertoarer inom kommunikation vidgas och de kan nå fler barn i kommunikationen 
genom detta hjälpmedel.  

5.3.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar resultatet att olika hjälpmedel som exempelvis dockor och 
handdockor kan gynna barnens sätt att kommunicera då de kan uppfattas som en neutral 
aktör i samtalet. Likaså att förskollärarens förhållningssätt gentemot barns lärande och 
utveckling påverkas av dess barn- och kunskapssyn och hur denne tillåter barnen i 
verksamheten att uttrycka sig på. Den miljö och det material som finns tillgängligt ska 
för att gynna barns nyfikenhet och utforskande, vara inspirerande, utmanande och 
tillgängligt och på detta sätt finnas till hands inför varje barns utforskande processer.
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6. Diskussion 
I diskussionsavsnittet kommer studiens resultat och analys jämföras och 
problematiseras. Syftet med denna studie har varit att synliggöra vilka strategier 
förskollärare använder i förskolans verksamhet för att gynna barns språkutveckling. 
Fokus har även legat på att ta reda på förskollärares tankar kring hur barn 
kommunicerar utan det verbala språket. Vi ville även ta reda på hur och om 
förskollärarna använder sig av estetiska uttrycksformer för att kommunicera med 
barnen och i så fall på vilket sätt de uppfattar att dessa gynnar barns språkutveckling, 
kommunikation och samspel. 
 
Under studiens gång fick vi syn på många olika strategier, detta genom litteratur samt 
genom intervjuerna som ägde rum. Vi tog även till oss sådana strategier som vi inte 
tidigare tänkt oss förekom, som exempelvis det största instrumentet för kommunikation 
som är kroppen. Genom att ta del av nya tänkbara strategier gav detta oss ett bredare 
fokus i vidarearbete med uppgiften. Alla förskollärare använde sig av någon form av 
estetiska uttrycksformer, men kroppsspråket var en av de strategier som dominerade i 
resultatet. 

6.1 Miljö och materials betydelse 
I undersökningen framkom att de flesta ansåg att miljön var en av de avgörande 
faktorerna till att språkutveckling ska kunna ske och fortsätta utvecklas. Detta då 
barnen ständigt utforskar och lär i den pedagogiska miljön och blir därför beroende av 
att denna är inspirerande och ger lust till lek och lärande. Miljön ska vara inbjudande 
och locka till olika aktiviteter som kan stötta barnen i deras utveckling rörande språket, 
den ska även vara utformad efter barnens intresse och innehålla material som kan ge 
upphov till kommunikation och samspel. Ljunggren (2013) beskriver att lek är en 
central del av barns språkutveckling och lärande. Det är genom leken som barn ger 
uttryck för och bearbetar sina erfarenheter, det är även via leken som barnen möter 
varandra och kommunicerar genom kropp, minspel och språk (a.a.). Det är väsentligt 
för barn att leka med endast barn, där vuxna inte är med och stör eller styr. Leken blir 
på så sätt fri och kan bidra till att barnen vågar ge uttryck för samt bearbeta mer tankar 
och erfarenheter än om en vuxen hade deltagit.   
 
Det är även betydelsefullt att inte se den fria leken som farlig, den måste få ske utan 
vuxen annars blir den inte fri. Barn kommunicerar, lär sig lekregler och skapar ett 
socialt nätverk genom att på egen hand få utforska i barngruppen. Väsentligt är dock 
att pedagoger får sig en inblick av vad som intresserar barnen för att på detta sätt kunna 
använda sig utav detta i pedagogiska aktiviteter. När barn utforskar på egen hand får 
de då en större känsla för vad de kan på egen hand och får på så vis en större tilltro till 
sig själv. 
 
Miljön kan begränsa den fria leken genom att vara för styrd av vad förskollärare anser 
ska finnas i verksamheten, exempelvis om man vill att det ska finnas en så kallad 
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“dockvrå”, byggrum, läsrum eller kreativt rum i miljön barnen vistas i. Ljunggren 
(2013) nämner variationen av materialet och miljön är av stor vikt för att skapa 
kommunikativa situationer, detta då de skapar olika typer av kommunikation beroende 
på vart du befinner dig eller vilket slags material du använder dig utav. Dock bjuder 
inte materialet i sig in till kommunikation utan behöver oftast någon som visar hur det 
ska användas och på så sätt presenterar miljön eller materialet för individen. 
  
Material framme eller undanplockat är även något som diskuterats under intervjuerna. 
Miljön är enligt förskollärarna väldigt betydelsefull för barns lärande och ska vara 
inspirerande och utmanande, dock är förskollärarna oense angående om hur mycket 
och vilket material som ska vara undangömt eller tillgängligt för barnen. Vissa menar 
att allt material ska finnas tillgängligt på barnens nivå medan andra påstår att endast 
visst material ska finnas tillgängligt men samtidigt sorterat. Förskollärarna säger alltså 
emot varandra när det gäller materialets tillgång samtidigt som samtliga menar att miljö 
och material påverkar barns utforskande och lärande. Samtliga anser att miljön ska vara 
inbjudande och locka till lek och att materialet är av stor vikt för barns utforskande. Vi 
uppfattade vid vissa tillfällen att förskollärarna sa emot sig själva när det kom till 
materialets tillgänglighet i förskolan. Samtliga poängterade att materialet ska finnas 
tillgängligt på barnens nivå och flertalet menade att allt material som är till för barnen 
i förskolan ska vara tillgängligt för dem. Samtidigt var det enstaka uttalanden som sa 
emot, detta då materialet ska vara tillgängligt men samtidigt undanplockat. Det hade 
vid sådana tillfällen varit intressant för oss som utför studien att använda observationer 
av de olika miljöerna, för att med hjälp av dessa se hur miljön är utformad och hur 
mycket material som finns tillgängligt för barnen. 

6.2 Förskollärarens förhållningssätt 
Det material vi samlat in visar att samtliga förskollärare som intervjuats anser att deras 
förhållningssätt påverkar barns utveckling och lärande samt hur dessa ter sig. Två 
förskollärare beskrev även att stressad personal är en stor faktor till att barns utveckling 
hämmas. Detta då personalen i dessa fall inte är lyhörda eller observanta på barns 
försök till samspel och kommunikation, vilket resulterar i att barnen inte blir bekräftade 
på ett sätt som kan tänkas gynna deras språkutveckling. Gjems (2011) beskriver att 
förskollärares ansvar handlar om att bekräfta barn och ge varje individ möjlighet att ge 
uttryck för sina egna tankar, åsikter och erfarenheter. Författaren menar även att 
förskollärare behöver bekräfta, respektera, lyssna och förhålla sig till varje barn för att 
ge dem möjligheten att utvecklas i sitt språk och lärande. Det som Gjems (2011) 
nämner är något som är betydelsefullt för varje enskild individ och är varje 
förskollärares ansvar. Men stress påverkar förskollärarnas arbete i verksamheten och 
kan ha en negativ inverkan på deras förhållningssätt gentemot barns försök till 
kommunikation.  Stress kan ha att göra med stora barngrupper, brist på material eller 
att miljön inte är anpassad efter barngruppens storlek och olika intressen. Om en miljö 
inte är anpassad efter barngruppen kan detta innebära svårigheter att locka till lek, dela 
upp barnen i smågrupper och att utmana varje barn i det enskilda lärandet. Det är även 
av stor vikt att barn får ta del av lek och att det är en fri lek utan att vuxna deltar eller 
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avbryter. I leken tar barn till sig många betydelsefulla kunskaper som lekregler, olika 
sätt att samspela och kommunicera med andra samt bildar sig ett socialt nätverk. Dock 
är det av stor vikt att förskollärarna i verksamheten observerar lek utan att störa för att 
ta till sig vad barnen intresserar sig utav och vad de tycker är roligt och utifrån detta 
skapa pedagogiska aktiviteter. 

Stressad personal är något som vi uppfattar är vanligt inom förskolans verksamhet och 
att det ofta rör sig om tidsbrist, stora barngrupper eller på grund av små lokaler. Detta 
är faktorer som förskollärarna i verksamheten oftast inte kan påverka till stor del utan 
handlar främst om organisatoriska brister. Men då Läroplanen för förskolan (2016) 
beskriver förskolans, förskollärares och förskolechefers olika ansvar och strävansmål 
för vad barnen i förskolan ska få möjlighet att utveckla och lära sig, är det av stor vikt 
att dessa organisatoriska faktorer delges och förändras. Lokaler ska vara utformade på 
ett sätt som gynnas barns lek och lärande samt för att förskollärare ska kunna uppnå de 
mål som de ansvarar för. Likaså ska barngruppernas storlek ses över så att varje barn 
får möjlighet att känna sig bekräftad och sedd av förskollärarna. 

Vi uppfattade det som att de förskollärare vi intervjuade i undersökningen såg att de 
estetiska uttryckssätten är relevanta för barns språkutveckling. De ansåg att barnens 
språkutveckling stimuleras genom användandet av bildskapande, musik, drama och 
rytmik, då barn i skapande aktiviteter får ett mer tillåtande och individuellt sätt att 
uttrycka sig på. Förskollärarna beskrev även hur deras förhållningssätt genom sådana 
processer är av stor vikt för att lärande ska kunna ske. De måste vara intresserade av 
vad barnens skapande och vara lyhörda för vad de ger uttryck för. Detta då exempelvis 
en bild är mycket mer än bara en bild, det är en process och mycket mer än enbart en 
produkt som ska produceras fram. Änggård (2006) menar att förskollärare måste 
observera processen och inte endast den färdiga produkten då det är själva processen 
som gör det möjligt för oss att se barnens meningsskapande. 

Samtliga förskollärare är noga med att beskriva hur deras förhållningssätt ska vara 
gentemot barnen i verksamheten samt hur barnen blir påverkade utav detta. 
Förskollärarna beskriver situationer där de anser att god kommunikation sker och där 
barnen fått möjligheten att ta till sig ny kunskap, men det är endast förskollärarnas 
synsätt på dessa situationer som kommer fram i resultatet. Oftast vill människor framstå 
som bra, både inom sin yrkesroll och som privatperson, och detta kan påverka de svar 
som vi tagit del av under intervjuerna. Förskollärarna har beskrivit olika aktiviteter, 
situationer och förhållningssätt som de anser sig själva ha och använder sig utav 
gentemot barn och i barngrupperna. Däremot har de inte beskrivit några situationer som 
de upplever som negativa, där deras förhållningssätt har gått emot deras egna synsätt. 
Intressant hade varit att ta del av sådana situationer som förskollärarna själva anser 
hade kunnat förbättras eller förändras utifrån deras eget förhållningssätt. Vad hade då 
hänt med det resultat som kommit fram, hade det förändrats eller inte? 
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6.3 Estetiska uttrycksformer  
Innan arbetets början hade vi en grundtanke kring det fokus som arbetet skulle ha, vilket 
var estetiska lärprocesser i förskolans verksamhet. Vi ville då synliggöra hur 
förskollärare involverade estetiska lärprocesser i det pedagogiska arbetet kring barns 
språkutveckling. Detta fokus ändrades sedan till strategier för kommunikation och där 
estetiska uttrycksformer blev en mindre del av ett stort arbete. I resultatet framkom det 
att estetiska uttrycksformer är betydelsefullt för samspel och kommunikation i 
förskolan. Detta då barn som inte ännu använder ett verbalt språk får möjligheten att 
uttrycka sig med hjälp av lek och skapande processer såsom bild, musik och rytmik. 
Enligt Granberg (2001) går skapande och lek samman då barn uttrycker sig med hjälp 
utav sin kropp i leken, samtidigt som de i leken, skapar. På detta sätt får varje individ 
möjlighet att utveckla både språk, skapande och fantasi på en och samma gång.   
 
Resultatet som framkommit har bidragit till att vi har fått en bredare förståelse för olika 
sätt att kommunicera på, tillsammans med våra medmänniskor. Vi fick syn på att bland 
annat kroppsspråk, minspel, lek och det talade språket är olika strategier för att 
kommunicera med varandra samtidigt som skapande aktiviteter där alla dessa olika 
strategier involveras, är språk i sig. Ljunggren (2013) belyser vikten av att 
kommunicera på andra sätt än endast det verbala språket och hur betydelsefullt det är 
för samspelet med andra människor. Detta då individen, vid icke-verbal 
kommunikation, fokuserar på kroppslig kommunikation, vilket innebär att 
kroppsspråket ligger i fokus tillsammans med gester, minspel och ljud (a.a.).  
 
Vidare framkom det i resultatet att förskollärarna använder dockor, teater och bilder 
för att skapa samtalstillfällen tillsammans med barnen. Dessa strategier användes för 
att förskollärarna uppfattade att sådana aktiviteter bjuder in barnen till samspel och ger 
dem nya möjligheter att uttrycka sig på. Samtliga förskollärare beskrev vikten av att 
använda olika hjälpmedel där barn får använda kroppen och skapande aktiviteter för att 
samspela med andra. Detta är något som vi själva även burit med oss sedan tidigare 
erfarenheter inom förskolans verksamhet. Förskolor och förskollärare använder ofta 
musik, rytmik, drama och bild som aktiviteter för barngrupperna men används det 
endast för att barns intressen finns där eller ser de även vilka möjligheter dessa ger för 
kommunikation? Som Säljö (2012) beskriver utvecklas språket ständigt, främst i 
samspel med andra människor. Vilket innebär att estetiska uttrycksformer hjälper barns 
språkutveckling när det sker i samverkan med andra.  

6.4 Fortsatt forskning 
Ett fortsatt forskningsområde kan tänkas vara att fokusera på hur barns strategier för 
kommunikation visar sig i förskolans verksamhet. Detta genom att göra observationer 
i barngrupp för att på så sätt få en inblick i hur barn kommunicerar istället för att 
synliggöra det ur ett vuxenperspektiv som vi valde att göra i denna studie. Vidare hade 
framtida forskningsområden även kunnat vara att genom intervjuer med förskollärare 
samt deltagande observationer i förskolans verksamhet, synliggöra vuxnas sätt att 
kommunicera på samt deras förhållningssätt gentemot barn. Genom att utföra 



28 
 

intervjuer och observationer kan den data som samlas in jämföras med varandra. Alltså 
att de svar som förskollärarna under intervjuerna ger, jämförs med det som synliggörs 
under observationerna. Hur skulle det se ut om vi fått se och ta del av, hur förskollärarna 
förhåller sig i barngruppen, hade detta påverkat det resultat som kommit fram i studien? 
Om en ny studie hade fokus på detta, hade skillnader på varje persons tanke och 
agerande kunnat bli tydligare.
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Bilaga A 
Intervjufrågor - intervjumall 
 
Hur arbetar ni för att gynna barns språkutveckling? 
 
Vilka redskap används i er verksamhet för att kommunicera med varandra? 

•   Hur används de redskap ni har? 
•   tillsammans eller själva? 
•   Vilka redskap hade ni önskat fanns i er verksamhet? 

 
Hur ska miljön utformas för att den på bästa sätt ska enligt dig, gynna barns 
språkutveckling? 

•   Vad tror du behövs i er verksamhet ytterligare för att gynna ert arbete med 
språkutveckling? 

 
Vilka svårigheter finns det eller skapas det då ett barn inte har det verbala språket? 

•   på vilket sätt visar sig dessa? 
 
Hur arbetar ni med det enskilda barnet för att kommunicera? 
 
Vilka faktorer tror du kan hindra barns språkutveckling? 
 
Observerar ni olika situationer då barn med olika språk kommunicerar? 
Om ja: 

•   Hur arbetar ni vidare med dessa observationer? 
Om nej: 

•   Hur skulle ni vilja arbeta vidare om möjligheten fanns? 
 
Vad och hur motiveras du till att arbeta med barns språkutveckling? 
 
Hur motiveras barnen till att utveckla sitt verbala språk och språkförståelse? 
 
Vad tror ni om estetiska läroprocesser som strategi (exempelvis musik, bild eller 
rytmik) för att gynna barns språkutveckling? 

•   Hur använder ni er av estetiska läroprocesser i verksamheten för barns 
språkutveckling? 

•   Hur vill ni använda er av estetiska läroprocesser för att gynna barns 
språkutveckling? 
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Bilaga B 
Missivbrev 
 
Hejsan! 
Vi heter Charlotta Sandberg och Linda Bandini och vi studerar till förskollärare via 
Linnéuniversitetet i Kalmar och går nu sista terminen av utbildningen. Vi är mitt i 
arbetet med vårt examensarbete som fokuserar på strategier för kommunikation 
mellan barn och barn- och vuxna i förskolans verksamhet. Anledningen till att vi 
kontaktar er är på grund av att vi söker deltagare till vår studie som kommer ske 
mellan vecka 39-44. 
 
För att kunna genomföra vår studie behöver vi intervjua förskollärare med hjälp av 
ljudupptagning och intervjufrågor bestående av 10 stycken intervjufrågor. Vi kommer 
även observera aktiviteter i olika barngrupper med hjälp av observation via bild- och 
ljudupptagning (om samtycke har givits från föräldrar och barn) samt genom 
observationsschema som är skriftlig observation. 
 
Vi tar god forskningsed från vetenskapsrådet i beaktning under studiens gång vilket 
innebär att ert deltagande är helt frivilligt och även anonymt. Ni har även möjlighet 
att avbryta er medverkan under studiens gång om så önskas. 
 
När vårat examensarbete är klart kommer detta att finnas tillgängligt för den som vill 
ta del utav denna via Linnéuniversitetets DiVA portal där studenter och forskares 
publikationer registreras. Alla namn kommer i studien vara fiktiva och ingenting 
kommer att kunna kopplas till er förskola eller till dig som deltagare. 
 
Om ni finner detta intressant och vill medverka i studien så hör gärna av er till oss via 
mailkontakt eller via telefon. Intervjufrågorna kommer ni att få ta del av innan 
intervjutillfället för att ni på så vis ska känna er förberedda inför intervjun. Vi ser 
fram emot att höra av er. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Charlotta Sandberg & Linda Bandini 
Ronneby 2016-09-26 
 
Charlotta telefon.nr: xxxx-xxxxxx 
           Mail: cs222ph@student.lnu.se 
Linda telefon.nr: xxxx-xxxxxx 
      Mail: lb222qg@student.lnu.se 
 

 


