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ABSTRAKT 

 

Syftet med mitt examensarbete är att få ökad kunskap om förskollärares uppfattning om 

hur förutsättningar kan skapas för barns lärande och språkutveckling. Arbetet bygger på 

följande tre frågeställningar: Hur tänker förskollärarna om barns lärande och 

språkutveckling? Vilka arbetsmetoder använder förskollärarna för att skapa goda 

förutsättningar för barns lärande och språkutveckling? och Vad anser förskollärarna 

utgör en god lärmiljö? 

Då undersökningen är till för att skapa ökad förståelse för någons uppfattning har jag 

valt att som metod använda mig av kvalitativa intervjuer. Intervjuerna har haft hög 

standardisering med frågor i given ordning. Strukturen på frågorna har däremot varit låg 

för att ge informanterna möjlighet till att ge utförliga svar. 

Det resultat som jag har fått fram är att leken har väldigt stor betydelse. Det är genom 

leken som det mesta av lärandet tar form. Ett annat resultat var vikten av att 

förskollärarna samtalar med barnen och bekräftar varje barn. Mycket språkligt lärande 

sker genom de vardagliga samtalen. För att se det lärande och den utveckling som sker 

måste förskollärarna ha en pedagogisk tanke i planeringen av verksamheten.  
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1 INTRODUKTION 

 

Barns lärande och språkutveckling är en central del av arbetet på förskolan. Idag 

spenderar barn en stor del av sin dag på förskolan. Detta ställer krav på att förskolan 

ska kunna möta barnens behov och kunna ge dem en god pedagogisk verksamhet 

med en stimulerande miljö som håller hela dagen. Under min utbildning har jag läst 

om hur pedagoger kan skapa goda förutsättningar för barns lärande och 

språkutveckling. I den verksamhetsförlagda delen av utbildningen har jag fått ta del 

av förskollärares faktiska arbete och även övat på att själv utföra det. Det är dessa 

verksamma lärare som utgör det pedagogiska underlaget för barnen i förskolan. Det 

är deras syn på barns lärande och språkutveckling som kommer att påverka 

förskolans verksamhet och barnens vardag. 

 

Under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen har jag haft möjlighet att 

diskutera med förskollärare och ta del av deras syn på barns lärande och 

språkutveckling. Detta har både besvarat en del frågor, men också väckt mer 

nyfikenhet och intresse. Jag valde därför i mitt examensarbete att fördjupa mig inom 

detta område. 

 

Syftet med mitt examensarbete är att få ökad kunskap om förskollärares uppfattning 

om hur goda förutsättningar kan skapas för barns lärande och språkutveckling. 
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2 BAKGRUND 

 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till studien. Det inleds med den teoretiska 

ansatsen, sedan följer, styrdokument, lärmiljöer, samlärande, lekens betydelse, 

förskollärarens roll och avslutas med tidigare forskning om förskollärares tankar om 

lek och inlärning.   

 

2.1 Teoretisk ansats 

 

Den teoretiska utgångspunkten i detta arbete är Williams M. Corsaros sociologi om 

barn. Enligt honom är barn aktiva aktörer som lär i samspel med sin omgivning. 

Corsaro (1997) menar att det tidigare har forskats väldigt lite om barn, men att det 

har förbättrats på senare år. Barn har blivit ignorerade för deras underlägsna plats i 

samhället och vuxna ser ofta på barn för vad de kommer att bli, vuxna medborgare i 

samhället. Genom detta sätt att se på barn utgår man endast från den enskilda 

individen. Barnets redan existerande roll i samhället framträder inte eller hur de 

interagerar med sin omgivning. Endast vad som kan gå fel och vad som måste 

åtgärdas för att det ska bli en fulländad vuxen medborgare kommer fram. Corsaro 

förespråkar ett mer sociologiskt perspektiv, istället för ett individualistiskt. Finns det 

ett sociologiskt perspektiv synliggörs det vad barn redan kan, hur de samspelar med 

andra barn och vuxna samt hur de ständigt lär av sin omgivning. Men Corsaro tar 

upp problematiken med begreppet socialisering och menar att det handlar om den 

enskilda individens utveckling till en framtida vuxen. Istället tycker han att begreppet 

ska bytas ut till interpretive reproduction, som kan översättas med tolkning och 

återskapande. Då syns hur kreativa barn är och hur de bidrar till sin kultur och 

omgivning, samt att barn utvecklas, lär och är en del av det samhälle som de lever i. 

”That is, children and their childhoods are affected by the societies and cultures of 

which they are members” (Corsaro, 1997, s 18). 

 

Inom tolkning och återskapande finns det två betydelsefulla kategorier, och dessa är: 

vikten av språk och kulturella traditioner och barns aktiva utveckling som 

medlemmar i sin kultur. 

 

Vikten av språk och kulturella traditioner. 

Att behärska språket är av största vikt för att barnet ska kunna vara en aktiv medlem i 

samhället. Det krävs att barnet kan behärska språket för att kunna förstå sin 

omgivning och kunna tolka de sociala regler och traditioner som finns. Barnet måste 

även kunna språket för att kommunicera med sin omgivning och skapa relationer. De 

kulturella traditionerna börjar barnen lära sig tidigt och de är av vikt för att barn ska 

lära sig de oskrivna regler som finns (Corsaro, 1997). 

 

Barns aktiva utveckling som medlemmar i sin kultur 

Det innebär att barn på ett aktivt sätt blir medlemmar i sin egen kultur. De tar inte 

bara in och härmar de vuxnas beteende utan de försöker aktivt skapa förståelse för de 

vuxnas värld och bli en del av den. Detta gör barn genom att kollektivt skapa egna 

traditioner. Istället för att se barns utveckling i samhället som ett linjärt diagram där 
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de följer en rak linje liknar istället Corsaro (1997) utvecklingen med ett spindelnät: 

(se figur 1). 

 
Figur 1 The Orb Web Model. Modell av Corsaro, 1997, s. 25 

 

Corsaro menar att spindelnätet är en bra metafor som beskriver hur barnen tolkar och 

återskapar sin omgivning; utbildning, familjen, samhälle, ekonomi, kultur, religion, 

politik. Det visar hur barnen aktivt deltar i olika typer av kulturer och varje fält 

presenterar områden där samspel med barnets omgivning förekommer. I mitten av 

modellen finns barnets ursprungsfamilj representerad. Spiralen som går från mitten 

och ut symboliserar den väg barnet går, från förskolestadiet upp till vuxen ålder 

(Corsaro 1997). 

 

2.1.1 Språkutveckling 

 

I dagens samhälle ställs stora krav på att vi ska kunna behärska det skrivna och 

talade språket. Språkets främsta funktion idag är att kunna kommunicera med andra. 

Vi talar och skriver till varandra för att förmedla tankar och åsikter. Vi uttrycker våra 

behov och ser till att tillgodose dem genom att be om saker vi behöver eller vill ha. 

För att en kommunikation ska kunna äga rum krävs det minst två personer, sändaren, 

den som vill säga något och mottagaren, den som lyssnar. Att förstå sin omgivning är 

en annan funktion som språket har, genom språket kan vi beskriva och benämna 

olika saker. Vi kan på så sätt skapa struktur i vår omgivning. Barn använder sig ofta 

av detta och kan på så sätt organisera sin värld och skapa förståelse för sin 

omgivning (Arnqvist, 1993; Myndigheten för skolutveckling, 2003). 

 

Vygotskij menar att den kognitiva förmågan är viktig för barns språkutveckling men 

han anser att lärande sker i samspel med andra. Orden i språket tillhör inte språket 
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om de inte har någon betydelse. På samma sätt går det heller inte att förstå vad en 

människa säger om den tilltalade inte förstår motivet till det som sagts. Det räcker 

inte med att bara förstå de enskilda orden för sig ”Ordets betydelse är alltså ett 

språkligt fenomen endast om språket är sammanbundet med en tanke och belyst av 

dess ljus” (Vygotskij, 1999, s. 394). Språkets största funktion är trots det 

kommunikation och skapar möjlighet till förståelse och social samvaro (Vygotskij 

1999). Det är tillsammans med andra som barn kommer i kontakt med språket och 

det är även på så sätt som de lär sig. De måstet interagera med andra för att själv lära. 

Vygotskij beskriver mötet och interaktionen som sker mellan två individer i olika 

kunskapsnivåer. En mindre kunnig kan lära av en mer kunnig, skillnaden mellan 

deras kunskapsnivåer skapar den proximala zonen där möjlighet till lärande och 

utveckling ges (Arnqvist, 1993; Håkansson, 1998). 

 

Enligt Piaget (1973) sker lärandet genom olika aktiviteter men att barnet självt måste 

vara aktiv i processen och barn måste även ha nått ett visst utvecklingsstadium. Till 

en början anpassar barn sin omgivning efter sina egna behov och förståelse. Barn lär 

sig sedan att ta till sig nya kunskaper genom att sätta den i relation till tidigare 

erfarenheter. De lär sig att anpassa sina egna tankar och sin förståelse efter 

omgivningen. När det kommer till språket menar Piaget (1973) att barn går från ett 

egocentriskt språk till ett mer socialt språk. Till en början använder sig barn inte av 

dialoger utan monologer. De leker bredvid varandra och talar till varandra men inte 

med varandra. Detta är vanligt då barn är väldigt uppslukade av vad de gör. Det 

egocentriska språket handlar inte om kommunikation utan är barnets sätt att förmedla 

sig utan förväntan på respons. Små barn har svårt att se att de kan tänka olika om 

saker och det krävs därför att de har utvecklat en kognitiv förmåga innan språket kan 

användas på ett socialiserat vis och barnen kan samtala med andra. Språket föds ur 

en kognitiv förmåga (Arnqvist, 1993). 

 

Behaviourismens teorier om språkinlärning förklaras genom en stimuli-respons 

modell inlärningen av ord sker genom upprepning och beröm. Små barn lär sig ord 

genom den positiva respons de får av sina föräldrar då det göra detta. Föräldern visar 

ett föremål, benämner detta och uppmanar barnet att upprepa ordet om barnet 

upprepar rätt ord får det beröm av sin förälder. Berömmet blir det positiva stimuli 

som får barnet att fortsätta använda rätt ord på föremålet. Barns språkutveckling är 

enligt behaviorism ett inlärt beteende, de upprepar och lär genom responsen från en 

vuxen. Enligt Arnqvist (1993) finns den del saker som talar emot behaviourismen 

och en av dem är att barn i tidig språkutveckling inte alltid härmar efter ord exakt så 

som de hört dem, utan kommer med egna böjningar på ord. En annan aspekt är att 

antalet ord som barn kan när de är i skolåldern är även det något som talar emot 

denna teori. Barnets ordförråd är på närmare 14000 ord och därmed alldeles för stort 

för att alla ord ska ha lärts in genom stimuli respons modellen (Arnqvist, 1993). 

 

2.2 Styrdokument 

 

Läroplanen för förskolan infördes 1998 och det var första gången som landets 

förskolor fick nationella mål och riktlinjer om arbetet på förskolan. Läroplanen 

liksom vårt samhälle bygger på demokratiska värden och stor del av arbetet i 

förskolan utgår från denna värdegrund. Alla som vistas i förskolan skall behandlas 

lika. Lärarna i förskolan ska se till att alla barn känner sig trygga och ”verksamhetens 
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skall präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling” (Skolverket 

1998 s. 3). Varje barn i förskolan ska inte bara lära sig att alla är lika värda, de ska 

även lära sig att tänka och tycka olika och att barnen själva ska träna på att framföra 

sina åsikter och även våga stå för dem. I läroplanen framkommer det tydligt att 

förskolan ska vara en pedagogisk verksamhet som skall anpassas till alla barn i 

verksamheten. 

 
Förskolan skall lägga grunden för livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, 

trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god 

pedagogisk verksamhet (Skolverket 1998 s.4) 
 

Förskolan ska vara en plats som stimulerar till lek och lärande. Barnen på förskolan 

ska inte bara ges möjlighet att samspela med varandra utan även med de vuxna. De 

vuxna ska ge barnen stöd och trygghet att utforska sin omgivning samt se varje barn 

och vara engagerade i deras utveckling. För att lärande ska ta form i förskolan måste 

miljöerna vara inbjudande och stimulera barnens nyfikenhet. Leken ska medvetet 

synliggöras i förskolan, ”ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns 

utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan” (Skolverket 1998 s. 6). 

Vidare tar läroplanen upp vikten av att barnens nyfikenhet för språk uppmuntras  

 
Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra 

och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen (Skolverket 

1998 s. 6).  

 

Språket kan inte bara stimuleras genom att pedagogen bekantar barn för den 

skriftspråkliga världen utan kommunikation kan även ske i andra uttrycksformer som 

bild, sång, musik, dans och rörelse. På så sätt utvecklas barns språk och deras lärande 

främjas. Ett viktigt arbete inom förskolan är även att ge barnen utrymme, att de ska 

få använda sin fantasi och kreativitet och på så sätt lära sig att utveckla sig själva 

(Skolverket, 1998). 

 

2.3 Lekens betydelse 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av lekens kännetecken. Sedan presenteras 

lekens betydelse för barns lärande och språkutveckling. 

 

2.3.1 Lekens kännetecken 

 

I en svensk ordbok står det att lek är en ”aktiv verksamhet som bedrivs endast i 

nöjessyfte och ofta kollektivt; spec. mindre barns normala spontana sysselsättning” 

(Språkdata Göteborgs universitet, 1986, s. ). Lek är en aktivitet som barnet utför för 

nöjes skull, ser man istället till vad forskningen säger om lek får det ett mer 

pedagogiskt syfte. Genom leken utvecklar barnen sina sociala och kognitiva 

färdigheter. För att kunna beskriva samspelet mellan lek och kognitiv utveckling har 

författaren Peter Gärdenfors i samlingsboken ”Lek för att lära” (2009) valt att dela 

upp leken i tre olika typer av lek. Imitationslek innebär att barnen inte leker 

tillsammans med andra utan bredvid varandra. De imiterar det som sker i dess 

omgivning och de ser ingen skillnad på lek och ickelek. I låtsasleken börjar barnen 



8 

kommunicera och leka tillsammans och föremål i deras omgivning förvandlas för att 

de ska passa in i leken. Intresseleken liknas vad vi i vuxen ålder kallar för hobby, det 

är när barn leker om sina intressen, t.ex. sport, tv figurer eller djur. De delar ofta 

intresset med kompisar och söker aktivt ny kunskap om sitt intresseområde. 

 

För att leken ska fungera finns det tre lekregler som är viktiga för barnen att känna 

till, annars faller leken samman och konflikter kan uppstå. De tre lekreglerna är 

samförstånd, ömsesidighet och tur-tagande. Barnen i leken måste känna till vad de 

leker. Leken måste vara på allas lika villkor och barnen måste turas om. Det är inte 

bara ett barn som ska bestämma utan alla i leken måste vara med och säga sitt 

(Knutsdotter Olofsson, 2003). 

 

2.3.2 Lek som lärande 

 

På förskolan talas det om fri lek, det är den tiden barnen får leka självständigt och 

göra det de själva vill. Trots denna självständighet krävs det fortfarande en 

pedagogisk tanke och stöd från de vuxna på förskolan. För att barnen ska kunna leka 

fritt krävs det att alla i gruppen kan lekens regler och förstår leksignalerna från de 

andra barnen. Om de inte gör det är det den vuxnes uppgift att lära barnen detta. Det 

gäller att stödja dem in i leken så att alla barnen kan vara med och utveckla sin egen 

förmåga till att leka fritt (Knutsdotter Olofsson, 2003). 

 

Det är även betydelsefullt att vuxna uppmärksammar barns lek och tydligt visar 

barnen att deras lek är viktig. Dels kan pedagogen som tidigare nämnts, hjälpa 

barnen in i leken om medvetenhet finns om hur och vad barnen leker. Men även se 

till att ingen stör leken, antingen andra barn, andra vuxna eller en själv. Det kan vara 

så att man som vuxen förstör en bra lek och tillfälle till lärande om den vuxne inte 

ser vikten av att barn leker, eller inte bryr sig om vad de leker under den fria leken 

(Hjort,1996).   

  

När barn leker får de möjlighet att utveckla sitt eget språk och sin fantasi. Barn pratar 

ofta väldigt mycket när de leker och under tiden tränar de ord och 

meningsuppbyggnad utan att de själva tänker på det. De hittar även på mycket saker 

när de leker. De mest självklara föremålen är inte alltid vad de ser ut att vara utan 

barnen skapar nya saker med vad de har runt omkring sig. De bygger på så sätt upp 

sin fantasi. Den traditionella bilden av vad som är lek och lärande är att vid leken är 

det barnet som gör något som det tycker är roligt och är intresserad av. Det är själva 

leken som är det viktiga och barnet är mycket aktivt. Medan det vid lärande är 

läraren som bestämmer vad som ska hända och det är ofta läraren som är mest aktiv. 

För att barnen ska kunna ta till sig kunskap måste även de vara aktiva. De lär sig inte 

av att bara matas med kunskap utan de måste själv få upptäcka och undersöka saker 

(Knutsdotter Olofsson, 2003). 

 

På samma sätt är det viktigt att barn får leka med språket och de får möjlighet att 

undersöka språket och göra det till sitt eget. Barn måste enskilt få leka med språket 

genom att låtsas läsa. Det gör inget om de sitter med boken upp och ner så länge de 

är intresserade av texten. Om barnen självmant utforskar texten ska vi inte förringa 

deras lek. Samma sak gäller när barn blir intresserade av att skriva, det är genom 



9 

leken som de först bekantar sig med skriftspråket. Det är bra om pedagogen ger 

barnen papper och penna och låter dem sitta och skriva. Vuxna eller mer kunniga 

barn kanske inte kan läsa vad det står men det är inte det viktiga. Det viktiga är att 

barnen får utforska bokstäver och ord och pröva sig fram genom grammatiken 

(Elsbro, 2004). 

 

2.4 Samlärande 

 

I förskolan samspelar barnen med varandra, men mycket av samlärandet sker även 

tillsammans med förskollärarna. För att det ska bli ett bra samlärande bör det finnas 

inflytande från barnen. Barnen måste få vara aktivt delaktiga och känna att deras 

tankar räknas, de måste få känna sig betydelsefulla i alla aktiviteter. Detta för att 

stärka barnens självkänsla men även skapa en god relation och ”vikänsla” mellan den 

vuxne och barnet (Arnér, 2009). Trots det är det förskollärarna som planerar 

aktiviteterna för barnen och det ska alltid finnas en pedagogisk tanke bakom varje 

val av aktivitet. Vad förskolläraren vill ska vara framträdande i aktiviteten syns på 

vilken typ av samspel som väljs. Det finns tre olika typer av samspel, explorativa-, 

berättande- och formbundna samspel. I det explorativa samspelet är det både leken 

och lärandet som står i fokus och barnet är självt den drivande. Läraren finns som 

stöd men barnet har själv möjlighet att bidra med idéer och förslag och det finns en 

öppenhet mot hur och med vilka medel aktiviteten tar form. I berättande samspel 

skapar läraren historier tillsammans med barnen, antingen återskapar de verkliga 

händelser eller platser eller så hittar de på helt nya. Det som ligger i fokus är leken, 

men även lärande tar form. Läraren är aktiv tillsammans med barnen och den som 

uppmuntrar och får historien att fortlöpa, men lyssnar in barnen så att deras idéer 

synliggörs och det är barnen som skapar sagan. Det formbundna samspelet kan ha en 

lekfull karaktär men i dessa samspel har läraren ofta en intention om att ett lärande 

ska äga rum. Barnen blir då till viss del begränsade att vara delaktiga i utformningen 

av aktiviteten och störst kontroll tillfaller läraren (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2007). 

 

Samspel eller samlärande sker även i stor utsträckning mellan barnen i gruppen, men 

det är fortfarande läraren som har ett stort ansvar för att detta samlärande sker. Det är 

förskolläraren som måste se till att det finns möjlighet för samverkande aktiviteter 

där barnen får möjlighet att arbeta tillsammans och samlärande kan äga rum. Det 

finns tre olika former för samlärande, dessa är; 

 

Peer tutoring som kan liknas vid Vygotskijs proximala utvecklingszon, det är när en 

mindre kunnig får hjälp av någon. Det behöver inte vara en vuxen utan kan vara en 

mer kunnig jämnårig kamrat. En fördel med den här typen av samlärande är att den 

som lär ut inte har samma auktoritet som en lärare: Det är en jämnare nivå, både vad 

det gäller makt, kunskap och språkbruk. 

 

Cooperative learning handlar om samarbete i smågrupper. Det bör vara grupper med 

ca 4-5 barn och alla i gruppen ska få komma till tals. Läraren ger barnen en uppgift 

som de ska lösa och känslan att tillföra något för gruppen är den motivation som 

driver dem att lösa uppgiften. Barnen blir uppmärksamma på gruppens tillgångar och 

tar del av varandras kunskaper och de kan på så sätt även lära av varandra. 
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Peer collaboration är grupparbete men nu är alla i gruppen på samma nivå. De har 

samma utgångspunkt och ska lösa uppgiften genom samtal med varandra och genom 

att belysa olika problem och lösningar. Det leder till samtal och barnen blir 

uppmärksamma på att man kan tänka olika och de får reflektera över de andras 

åsikter (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000). 

 

Läroplanen för förskolan bygger på vår demokratiska värdegrund och i förskolans 

uppdrag anges att barn ska lära sig att acceptera varandra och utveckla sin förmåga 

till att känna medkänsla för sina medmänniskor (Skolverket, 1998). Genom att 

samarbeta med andra barn på förskolan lär sig barnen dels tur-tagande men även att 

barn och vuxna tycker olika och att de får ha olika uppfattningar och åsikter om 

något. I vardagsaktiviteterna på förskolan tar barnen ofta del i aktiviteter där fler barn 

samverkar och många gånger kan det ske i förutbestämda rutiner och regler. Regler 

brukar ofta fungera som disciplinära åtgärder för att barnen ska uppföra sig men de 

utnyttjas även av barnen för att få vara delaktiga i aktiviteter (a.a.). Williams (2006) 

tar upp ett exempel med tre pojkar som skulle gunga på en repstege där regeln är att 

barnen måste stå i kö och vänta på sin tur att gunga. Här påminner läraren ett barn 

om regeln och ett annat barn påminner ytterligare ett barn om regeln. Barnen som 

kommer in och blivit påminda om regeln följer den och ställer sig i kön. Regeln om 

att köa för att få gunga är satt av barnen själva och finns för att det ska bli rättvist och 

att alla ska få gunga på repstegen. Denna regel som inte var satt av lärarna eller bara 

några enstaka barn följdes väl och gav de nya barnen som kom in i rummet möjlighet 

att vara med i leken (Williams, 2006). 

 

 

2.5 Lärmiljöer 

I detta kapitel presenteras lärmiljöns betydelse för barns lärande och språkutveckling. 

Både den fysiska som rum och material och även den sociala miljön med bemötande 

och trygghet. 

 

2.5.1 Den fysiska miljön 

 

Miljön har stor betydelse för hur barn lär sig och om den utnyttjas på rätt sätt kan den 

skapa stimulerande platser för barnen att leka och utvecklas i. Miljön innefattar både 

de rum och utrymmen där barnen får vara men även de material barnen kommer i 

kontakt med. Låter pedagogen barnen handskas med olika typer av material kommer 

de att lära sig att känna ansvar. Om ”farliga” föremål flyttas till höjder där barnen 

inte kommer åt dem lär de sig inte hur de ska använda dem och materialet kan i sin 

tur bli farliga för barnen. Men om barnen tidigt får ta del av dessa får de känna att de 

klarar av dem precis som de vuxna vilket stärker deras självkänsla. Om de får 

tillåtelsen blir det heller inte lika lockande att försöka (Wallin, 1996). 

 

Bredmar (2005) menar att flexibilitet kan vara ett utmärkt hjälpmedel för att skapa en 

kreativ miljö som t.ex. att material tas från sitt sammanhang för att användas till 

något nytt. Nya spännande och icke traditionsenliga material kan tillföras, antingen 
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helt som ersättning eller som komplement till de gamla materialen. Det är även till 

stor fördel att kombinera inne- och utemiljön, att lärande inte bara behöver ske 

inomhus utan likväl pågår ute på gården (a.a.). Något som kännetecknar ett bra 

lekmaterial är att det kan användas på olika sätt. Men för att skapa en god arbetsmiljö 

krävs att pedagogen har en tanke bakom det material som finns på förskolan. 

Pedagogerna måste veta vad det ska användas till och även att det finns material som 

passar olika utvecklingsnivåer och stimulerar alla sinnen. Om barnen tycker att 

materialet är för lätt eller svårt kommer det att tappa lusten för det och det skapas 

inga meningsfulla aktiviteter kring det materialet (Lagerbielke, 1982). 

 

2.5.2 Den sociala miljön 

 

Barn påverkas mycket av den miljö som de vistas i och om de inte känner harmoni i 

rummet försöker de hålla sinnesuttrycken som rummet ger på avstånd. Barnen 

kommer få svårt att koncentrera sig och blir stressade och tappar orken att göra det 

de faktiskt borde. För att utvecklas krävs det att våra sinnen stimuleras men det får 

varken bli för mycket eller för lite. Förskolan måste sträva efter att arbeta fram en 

balanserad miljö, vilket är svårt då alla barn och vuxna som vistas i förskolans 

lokaler inte reagerar på samma sätt på olika typer av intryck. Alla har sin egen 

erfarenhet av hur de upplever sin omgivning och förskolan måste skapa en miljö som 

fungerar i harmoni med alla (Olsson, 2002). 

 

Förskollärare har det yttersta ansvaret för att barnen på förskolan vistas i en trygg 

miljö och att de utvecklas och blir trygga i sig själva och skapar goda självbilder. 

Något som är av stor vikt för att få trygga barn är enligt Taube (2007) att de känner 

sig sedda och accepterade. Läraren på förskolan måste acceptera och tydligt visa för 

barnen att de duger som de är. Gör han/hon det växer förhoppningsvis deras tro och 

förmåga på sig själva. Barnen på förskolan måste även mötas av respektfull 

behandling både av förskollärarna och de andra barnen på förskolan. En annan viktig 

del i att skapa en bra trygg miljö på förskolan är genom kontroll. Enligt Taube (2007) 

handlar inte kontroll enbart om makt. Att sätta gränser och ha regler betyder att 

förskollärarna bryr sig. Reglerna skapar förståelse om hur barnen bör bete sig. Det 

blir tydligt för barnen vilket beteende som förväntas av dem och de andra på 

förskolan. 

 

2.6 Förskollärarens roll 

Trots förskolans uppdrag som presenteras i läroplanen är det i grund och botten 

förskollärarens syn på barn som påverkar och lägger grunden för verksamhetens 

utformning. Förskollärarens syn på hur barn lär bestämmer hur de pedagogiska 

aktiviteterna utformas och vilka metoder som används. Även miljön i förskolan 

påverkas av vilken syn förskollärarna har. Både den fysiska miljön såväl som den 

sociala miljön skapas av förskollärarnas barnsyn. Ser de barnen som kompetenta och 

jämlika och behandlar dem utefter det ökar det barnets egen förmåga att tro på sig 

själva att utvecklas (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). 

 

Stor del av arbetet i förskolan påverkas av förskollärarnas synsätt på barn, det är 

därför en viktig aspekt och ett svårt arbete i förskolan, att förskolläraren reflekterar 
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över sitt eget agerande. Som förskollärare är det väsentligt att inse att orsaken till hur 

barn agerar kan vara en reaktion på något man själv som pedagog sagt eller gjort. 

Svårigheten ligger i att rannsaka sig själv och reflektera och till viss del förändra sitt 

eget agerande istället för att skylla problemet på barnet (Arnér, 2009). 

 

I läroplanen står det att ”Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter egen 

förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan” 

(Skolverket, 1998, s. 10). För att barnen ska kunna utvecklas och se konsekvensen av 

sitt handlande och sedan ta ansvar för det krävs det att det är ett tillåtande klimat på 

förskolan. Det behövs förskollärare som säger ja och är öppna för barnens initiativ. 

Om föreskolläraren istället säger nej för att han/hon redan på förhand har funderat ut 

negativa konsekvenser som kan ske hämmar det barns möjlighet till utveckling. 

Barnen berövas en möjlighet till att utforska och skapa kreativa och lekfulla lärande 

situationer som bygger på deras eget intresse (Arnér, 2009).   

 

2.7 Tidigare forskning 

Studie om förskollärares syn på lek och lärande 

Henckel (1990) studerade förskollärares syn på lek och inlärning. Han analyserade 

svaren på frågan om lek och det visade sig att oavsett synsätt på lek betonades ändå 

leken som något roligt. Det främsta kännetecknet för lek var att lek är en nöjesfylld 

uppgift utan något mål. Hur förskollärarna använde sig av leken i verksamheten 

delade Henckel upp i tre kategorier:  

 

Ett diagnostiskt instrument - leken användes för förskollärarens egen skull, det är 

genom leken som hon kan lära känna barnen i gruppen.  

 

Ett sätt att lära - leken ses som en aktiv handling för att barnen ska kunna ta till sig 

sin omgivning.  

 

En terapeutisk nödvändighet – leken är ett medfött behov hos barnen som de 

använder för att utvecklas. Det är en nödvändighet för att barnet ska må bra.  

 

Av de intervjuade förskollärarna upptäckte Henckel att kategori två och tre var mest 

representerade. När materialet om inlärning studerades kunde resultatet delas in i 

olika kategorier. Det är uppdelat efter förskollärarnas uppfattning om inlärning och 

hur det förekommer i verksamheten. Inlärning i förskolan – begreppsbildning och 

intellektuell utveckling innebär att det är barnets kognitiva förmåga som utvecklas. 

Barnen lär sig genom upplevelser och det material som förskollärarna presenterar för 

barnen. Med Social fostran och färdighetsträning menas att det istället är barns 

sociala förmåga som utvecklas. De lär sig i samspel med andra och de lär sig 

praktiska färdigheter.  Ökad kompetens genom allt som sker som är den sista 

kategorin är väldigt bred. Den innebär att all kunskap i förskolan är viktig och 

”grundas på en stor tillit till barnets egna inneboende möjligheter att tillägna sig det 

som är nödvändigt och det förskolan kan erbjuda” (Henckel, 1990 s. 103). 

 

Henckel (1990) har i sin studie kommit fram till att det finns tre olika 

föreställningskategorier av förskolan. Dessa kategorier är baserade på de 

intervjumaterial som samlats in. De kategorier Henckel (a.a.) kommit fram till är att 

förskolan är en institution för kompensation, en institution för anpassning och en 
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institution för utveckling. Det som skiljer de olika kategorierna åt är synen på barn 

och hur det fungerar att förändra och förbättra verksamheten och tidsperspektivet 

man har på verksamhetens mål. Inom kompensationskategorin anses det finnas goda 

möjligheter att förändra både individen och samhället och det långsiktiga målet är att 

skapa ett solidariskt och jämlikt samhälle. Anpassningskategorin fokuserar istället på 

hur det enskilda barnet kan anpassas och formas in både i verksamheten på förskolan 

och i samhället. Förskolan ser det som sin uppgift att fostra barnen. Sista kategorin är 

utvecklingskategorin som fokuserar mer på det enskilda barnets utveckling och vad 

personalen på förskolan kan göra för barnets utveckling. Verksamheten anpassas för 

att passa barnet inte tvärtom. När Henckel (a.a.) återigen granskade sitt material efter 

att ha utformat kategorierna såg han att de flesta förskollärare fanns representerade 

inom kategori två. Trots det fanns det stora skilda uppfattningar, dels mellan 

förskolorna men även inom samma förskola, om förskolans verksamhet och på vad 

fokus låg i förskolans arbete (Henckel, 1990).    
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3 PROBLEM 

 

Läroplanen visar tydligt på en pedagogisk verksamhet där personalen i förskolan 

aktivt ska arbeta för att barnen ska få en trygg och lärorik miljö. Förskollärarna på 

varje förskola utgör det pedagogiska stöd barnen ska få. Deras uppfattning om hur 

barn lär är viktigt och kanske avgörande för hur det pedagogiska klimatet blir på 

förskolan. Jag har därför valt att studera detta närmare. 

 

Syftet med mitt examensarbete är att få ökad kunskap om förskollärares uppfattning 

om hur förutsättningar kan skapas för barns lärande och språkutveckling. 

 

Mina frågeställningar är: 

 

1. Hur tänker förskollärarna om barns lärande och språkutveckling? 

 

2. Vilka arbetsmetoder använder förskollärarna för att skapa goda 

förutsättningar för barns lärande och språkutveckling? 

 

3. Vad anser förskollärarna utgör en god lärmiljö? 
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4 METOD 

I detta kapitel presenteras val av metod och vilket undersökningsinstrument som har 

använts. Sedan följer en beskrivning på urvalsgrupp och hur insamlingen av 

materialet har genomförts samt bearbetats. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion 

samt vilka etiska övervägande som gjorts i studien.     

 

4.1 Metodval 

 

Kvalitativ eller kvantitativ undersökning 

I en kvantitativ undersökning är avsikten att få fram information som kan mätas och 

jämföras. Vid analysen används ofta statistiska metoder och forskaren är ofta 

objektiv i sin framställning av resultaten. I kvalitativ forskning är syftet istället att få 

en djupare kunskap inom ett område och analysen sker genom tolkning av 

textmaterial från t.ex. en transkriberad intervju eller anteckningar från en observerad 

situation. För att kunna välja metod krävs det att forskaren vet vad det är han/hon vill 

studera och eftersträva (Patel & Davidsson, 2003). Mitt syfte är att ta reda på 

förskollärares uppfattning och på så sätt få en djupare kunskap och förståelse har jag 

valt att göra en kvalitativ undersökning. Avsikten är att ta reda på förskollärares 

uppfattning och då är det svårt att mäta svaren, det finns inget som är rätt eller fel.   

 

4.2 Undersökningsinstrument 

Jag har valt att samla in data till denna undersökning genom intervjuer (se bilaga 1). 

Enligt Patel och Davidsson (2003) är intervjuer en lämplig metod då det är någons 

uppfattning man vill få fram. Vid utformningen av intervjuerna valde jag att skapa en 

intervju med hög standardisering. Detta innebär att frågorna och följden på dem är 

förutbestämda av forskaren. Strukturen på intervjufrågorna var istället låg, detta för 

att intervjufrågorna då blev öppna och den intervjuade gavs möjlighet till mer 

utförliga svar. 

 

4.3 Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen som jag har valt är verksamma förskollärare. Alla kommer 

från samma kommun i mellersta Sverige. De intervjuade är inte utvalda på annat sätt 

än att de arbetar på de förskolor jag kontaktade, och förskolorna är de som fanns i 

min närhet. Jag kontaktade varje förskola via telefon och presenterade mig själv och 

arbetet samt bad att få komma och intervjua deras förskollärare. Det var sedan de 

själva på varje förskola, som valde ut vilka som kunde delta i intervjun. Totalt har jag 

intervjuat åtta stycken förskollärare på sammanlagt fyra förskolor. De intervjuade är 

kvinnor mellan 25-55 års ålder. De intervjuade pedagogerna har 

förskollärarutbildning och har varit verksamma inom förskolan mellan 1 ½ och 30 år. 
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4.4 Genomförande 

Innan varje intervju presenterade jag mig själv och berättade kort om uppsatsen. I 

samtycke med den intervjuade spelades intervjuerna in på en bandspelare. Detta för 

att inte missa något i intervjun och för att jag skulle kunna vara fokuserad på svaren 

utan att behöva anteckna allt som sades (Dalen, 2007). Innan bandspelaren sattes 

igång ställde jag några inledande frågor om bland annat namn, ålder och utbildning 

på den intervjuade (se bilaga 2).  

Innan intervjun berättade jag att det var förskollärarnas uppfattning som 

eftersträvades och att frågorna därför var öppna och att de fick samtala öppet om sin 

uppfattning och sina arbetsmetoder. Jag som utförde intervjun pratade så lite som 

möjligt för att undvika att vinkla eller på annat sätt påverka svaren. Alla intervjuer 

genomfördes enskilt med en förskollärare, förutom vid förskola A där detta inte var 

möjligt på grund av tiden. På förskola A genomfördes istället en parintervju. Det som 

dock var lika för alla intervjuer var att de genomfördes i ett enskilt rum. Detta för att 

utesluta störningsmoment från kollegor och barn. Den intervjuade fick även tid att 

tänka i lugn och ro och behövde inte fundera på om någon annan analyserade eller 

bedömde svaren. 

 

4.5 Databearbetning 

Efter varje intervju har jag transkriberat svaren på datorn och därefter påbörjat en 

analys av texterna. Patel & Davidsson (2003) menar att det är bra om analysarbetet 

görs då forskaren har intervjun i gott minne. Påbörjas analysen tidigt innan all 

datainsamling är klar får forskaren även en uppfattning om hur intervjufrågorna 

uppfattats. Genom analysen har sedan de olika kategorierna framkommit som utgör 

resultatet. 

 

4.6 Etiska överväganden  

De etiska övervägande till studien är vetenskapsrådets krav om informationskrav, 

samtyckeskrav samt konfidentialitetskrav. Information om dessa krav är hämtade 

dels från Vetenskapsrådet (2009) samt Dalens bok Intervju som metod (2007).   

Information 

När jag kontaktade förskolorna via telefon fick den personal som svarade i telefonen 

en första kort information om mig och att jag ville intervjua dem om barns 

språkutveckling. När jag sedan träffade varje enskild förskollärare som intervjuades 

fick de mer information om vem jag var och min utbildning. De fick även mer 

information om arbetet i enlighet med vetenskapsrådets informationskrav 

(Vetenskapsrådet 2009).   

 

Konfidentialitet 

Inför varje intervju informerade jag om att intervjun i deras samtycke skulle spelas 

in. Det var ingen som hade motsättningar mot det utan alla tillät det men de frågade 

först vem som skulle lyssna på intervjuerna. Jag försäkrade dem om att det var enbart 

jag som skulle lyssna på det inspelade materialet. Jag berättade även att varken deras 

eller förskolans namn skulle förekomma i intervjun. Även barnens namn, om något 

sådan skulle nämnas i exempel från deras arbete i verksamheten, försäkrades skulle 

behandlas med anonymitet. Dalen (2007) menar att detta är viktigt. Den intervjuade 
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måste få känna trygghet i att vara anonym. Dalen (a.a.) tar dock även upp 

problematiken det ibland kan medföra. Trovärdigheten på svaren kan minska då den 

intervjuade är anonym (Dalen 2007). 

 

Samtycke 

För att det ska bli en bra intervju krävs att den intervjuade är positiv till intervjun och 

själv ger sitt samtycke att ställa upp (Dalen, 2007). Eftersom jag intervjuade vuxna 

personer behövde jag inte tänka på målsmans godkännande, utan de kunde själva 

svara på om de ville vara med eller inte. Däremot kontaktade jag inte varje 

förskollärare för sig utan förskolan. Den person som svarade i telefonen gav sitt 

godkännande att intervjuerna fick genomföras. Detta kan ha medfört att någon av de 

intervjuade kände sig tvungen att ställa upp. Det var inget som jag upplevde att det 

förekom hos någon av de intervjuade och det var heller ingen som kommenterade 

det. Förskollärarna var lite ovana med bandspelaren, men när förskollärarna kom 

igång med frågorna upplevde jag det som att de snabbt glömde bort bandspelaren.  

 

4.7 Metoddiskussion 

Patel och Davidsson (2003) tar upp vikten av att intervjuer genomförs i en lugn miljö 

utan störningsmoment. Under ett av intervjutillfällen klev en kollega till den 

intervjuade förskolläraren in i det rum vi satt för att hämta lite papper och nycklar. 

Trots det upplevde jag det inte som att det störde intervjun eftersom vi pausade under 

tiden kollegan var i rummet och fortsatte intervjun efter att hon lämnat rummet.  

 

Varje intervju spelades in på band och jag kunde (då) koncentrera mig helt på den 

intervjuade förskolläraren. Jag valde att inte föra anteckningar under tiden intervjun 

pågick för att på så sätt minimera risken att någon av oss skulle bli störd av att jag 

satt och skrev. För att heller inte spegla de intervjuades svar fokuserade jag på att 

själv ta liten plats i intervjuerna. Patel och Davidsson (2003) menar att det är den 

intervjuades ansvar att leda fram ett sammanhängande resonemang hos den 

intervjuade utan att gå in och påverka för mycket. Med det som bakgrund kan en 

felkälla vara att jag tänkte för mycket på min egen påverkan på intervjun att jag inte 

gav de intervjuade förskollärarena tillräckligt med stöd under intervjuerna.En styrka i 

intervjun var dock att vi har ett gemensamt intresse för ämnet som diskuterades. 

Ytterligare en felkälla kan vara min egen begränsade erfarenhet av att genomföra 

intervjuer. Patel och Davidsson (2003) menar att intervjuer borde genomföras av en 

person som är van att utföra intervjuer vilket jag själv inte anser att jag är.  

 

Nyttan med en kvalitativ studie är att ta reda på hur ett fenomen uppfattas hos den 

enskilda individen (Dalen, 2007) och på så sätt få en ökad förståelse. Denna studie är 

genomförd på fyra stycken förskolor och kan därför inte generaliseras på alla 

förskolor i landet. Trots det anser jag mig ha fått en ökad förståelse men skulle gärna 

utveckla studien med ett utökat antal förskollärare och en större spridning i landet. 
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5 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras det resultat jag har kommit fram till i studien. Resultatet 

presenteras genom ett antal kategorier till varje frågeställning. Kategorierna är 

sammanställningar av likartade svar som förekommit i intervjuerna.  

5.1 Förskollärares tankar om barns lärande och 

språkutveckling 

 

De intervjuade menade att lek, vardagligt språk, samlärande, upprepning och 

imitation var av stor vikt för barns lärande och språkutveckling.  

 

Lek 

På frågan om lekens betydelse för barns lärande var alla överens om att leken var av 

stor betydelse. Det är i leken som det mesta av lärandet tar form. Barnen 

kommunicerar och lyssnar på varandra när de leker, de lär sig nya ord i sin lek. 

 
I leken tror jag det är verkligen många aspekter men där måste man använda språket 

för att vara med, så då utvecklar man det. (Förskola D, förskollärare 1)  
 

Jag tänker på när de leker också, i leken, i alla rollekar, där lär de sig av varandra, där 

lär de sig massa nya ord och de testar. (Förskola A, förskollärare 1) 

 
Den är jätteviktig för alltså att när barn tycker att saker är roligt, och det är ju genom 

leken de lever och det är då de lär sig den är absolut jätteviktig (Förskola D, 

förskollärare 2) 

  

Barnen bearbetar i leken också de upplevelser som de varit med om. 
 

Våra äldsta barn som är mellan två och tre de börjar ju leka då, med varandra liksom, 

och det är jätteviktigt, för då bearbetar de ju allt som händer. (Förskola B, förskollärare 

1) 
 

En av förskollärarna poängterade vikten av att vara tydlig mot föräldrarna hur 

mycket barnen lär sig i lek. Hon hade varit med om att föräldrar frågar sina barn vad 

de har gjort under dagen och när de får höra svaret upprepar de: Jaha, har ni bara 

lekt, har ni inte gjort något? Därför menade förskolläraren att det är viktigt att 

tydliggöra för föräldrarna varför leken är så viktig och vilken pedagogisk tanke som 

finns bakom den fria leken. 

 

Vardagligt språk 

Att själv som pedagog vara tydlig i sitt språkbruk och benämna saker var något som 

alla intervjuade var överens om. Pedagogerna framhöll även betydelsen av att de 

själva använder sig av ett vårdat språk. 

 
Att man tänker som vuxen på hur man pratar med barnen... ...att man tänker på att man 

är en bra förebild, och att man använder ett vårdat språk. (Förskola A, förskollärare 1) 
 

...att man kommunicerar mycket med barn på olika sätt... (Förskola D, förskollärare 1) 

 

Pedagogens roll är hela tiden att tänka på att tala tydligt, använda sig av ett korrekt 

språk (Förskola B, förskollärare 2) 
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Vid påklädning vid mat. Vi utvidgar språket som man säger att man verkligen försöker 

och beskriva allt... ...vi strävar efter att vi ska vara tydliga och utveckla vårt eget språk. 

(Förskola D, förskollärare 1) 
 

Mycket av den språkliga kommunikationen som förekommer på förskolorna är 

det vardagliga språket, det som inte är specifikt för något lärande utan samtal 

om det som sker här och nu. Det kan vara samtal som sker i vardagliga 

situationer  men det ska ändå finnas en tanke från pedagogen att ha en tydlighet 

i sitt språk. 

 

Samlärande 

Förskollärarna var eniga om att barnen lärde av varandra. Det samlärande som sker 

mellan barnet och den vuxne på förskola var mindre tydligt men förekom i 

föregående kategori som vardagliga samtal. I gruppen tyckte sig dock förskollärarna 

att det fanns tydliga tillfällen då barnen lärde sig och utvecklades med hjälp av 

varandra. 

 
Det är i samspel som de lär sig, de tar efter varandra. (Förskola C, förskollärare 1) 

 

...de har tagit in av det som hänt, de har iakttagit och lyssnat så gruppen är väldigt 

viktig. (Förskola D, förskollärare 1) 

 

...de är väldigt duktiga att om man har en regel på samlingen då lär de sig den regeln 

ganska snabbt och så lär de varandra reglerna och det är de ganska duktiga på fast att 

dem är ganska små. (Förskola B, förskollärare 1) 

 

Upprepning 

Det vanligaste som förskollärarna svarade på frågan om hur barn lär var upprepning. 

Det är genom att man som vuxen hela tiden upprepar ord så att barnen får höra dem 

ofta som de lär bäst. 

 
Små barn, lampa, lampa, varför lär sig små barn just ordet, lampa och mamma, det är 

de dem ser, mamma, pappa lampa. Upprepning och närvaro. (Förskola A, förskollärare 

2). 

 

...de upprepar väldigt mycket saker... (Förskola B, förskollärare 1). 

 

Förskollärarna poängterade även att det inte bara behövde vara från en vuxen som 

upprepningen kom. Barn tröttnar sällan på att lyssna på samma saga eller se samma 

film flera gånger. För barnen blir det istället en trygghet och efterhand lär de sig vad 

som ska komma i sagan eller filmen. 

 

Imitation 

Ett annat svar som förekom var att barn härmar för att lära sig, antingen en vuxen 

eller kamraterna på förskolan. 

 
men ofta så härmar de ju, de härmar varandra de härmar de vuxna (förskola B, 

förskollärare 1.) 
 

De tar efter varandra och härmar varandra..(Förskola C, förskollärare 1) 
 

...där äldre syskonen kommer med nya ord som är jättespännande och de yngre testar, 

både bland kompisar och även inför oss. (Förskola A, förskollärare 1) 
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5.1.1 Sammanfattning  
 

Det resultat som jag har kommit fram till visar att det är det vardagliga språket och 

leken som är viktiga faktorer för barns lärande enligt förskollärarna. Det är i samspel 

med andra och främst då i leken som barn lär. Barn lär sig även genom att man som 

vuxen samtalar med dem och genom att de hör ord upprepade gånger. Barn lär sig 

även genom att imitera vuxna och andra barn.  

 

5.2 Arbetsmetoder som förskollärarna använder för att 

skapa förutsättningar för barns lärande och 

språkutveckling 

 

På frågan om arbetsmetoder angav ingen av förskollärarna någon specifik modell 

eller teori som de arbetade efter. Det som förekom som arbetsmetod på förskolorna 

var de vardagliga aktiviteterna så som lek, sånger, sagor och utevistelse. Samtal med 

barnen i vardagliga situationer betonades också samt vikten av att se varje barn. 

Dokumentation var även något som förskollärarna arbetade med för att se barnens 

lärande. 

 

Lek 

Förskollärarna var överens om att leken var ett bra redskap då de arbetade med 

barnen. Dels den fria leken men även den planerade i form av språklekar. 

Förskollärarna var även överens om att de inte ska avbryta leken. Trots att leken är 

fri bör den vara kontrollerad. Barnen behöver ibland stöd för att leken ska fungera. 

 
 Jo den är väldigt viktig, där tränar de sig för hela livet i leken. (Förskola C, 

 förskollärare 1). 
 

…där är det ju verkligen samspel, de leker i olika åldrar med varandra och de lär 

sig språk och ja egentligen lär de sig ju det mesta i leken. (Förskola B, förskollärare 

2) 
 
 Ja, bro bro och brejja är en lek vi kör ganska ofta eftersom vi tycker om rim och 

 ramslekar, eftersom de lär sig... (Förskola A, förskollärare 2). 

 

 ...och där kan man ju vara med och hjälpa dem lite på traven men ändå  ska man ju 

 inte styra dem utan en fri lek ska ju vara fri lek men man måste ju ha lite koll så.

 (Förskola B, förskollärare 1) 

 

Samtal i vardagliga situationer 

Mycket av den språkliga kommunikationen som förekommer på förskolorna är 

det vardagliga språket, det som inte är specifikt för något lärande utan samtal 

om det som sker här och nu. Det kan vara samtal som sker i vardagliga 

situationer.  

 
I det dagliga från det de kommer till att de går hem. (Förskola A, förskollärare 1) 

 

 ...att man verkligen försöker och beskriva allt. Kan du ge mig kannan på bordet och  
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 Hälla i vatten i mitt glas. (Förskola D, förskollärare 1) 
 

 

Bekräfta och lyssna 

Att se barnen och att lyssna på dem var något som de intervjuade tog upp som en 

viktig del i deras arbete.  

 

 De ska alltid våga prova, inget är fel.. att man ser varje barn... ...man måste hinna 

 uppmärksamma alla barn. (Förskola C, förskollärare 1) 
 

...och lyssna är också väldigt viktigt, tills ett barn har pratat färdigt och inte fylla i. 

(förskola D, förskollärare 1) 
 

 Och just det här med att bli lyssnad på, om någon ska berätta något i samlingen ska 

 alla lyssna på den, då är det den som pratar. (Förskola A, förskollärare 1). 

 

Hectors modell 

En förskola arbetade efter en modell som kallades för Hectors modell. Den innebar 

att när det blev konflikt mellan barnen frågade förskolläraren inte varför gjorde du 

så? utan vad ville du?  

 
Vi arbetar ju med något som kallas för Hector, Hectors modell.. då frågar ja, om 

barnen bråkat, vad ville du nu, vad ville du?(Förskola C, förskollärare 1) 

 

Sång 

I alla intervjuer framkom det att sången var något som förskollärarna ofta använde 

sig av i språkutvecklingen med små barn 

 
  Det är ju sånger, ramsor... (Förskola A, förskollärare 1). 
 
 Sång också och ramsor. (Förskola C, förskollärare 1). 

 

 Vi har sånger som upprepar sig för att de ska lära sig. Så det är ju medveten 

 språkträning kan man säga det är ju både med rörelser och med sånger. (Förskola B, 

 förskollärare 1) 
 

Förskola A och B använde sig även av sångkort och symboler för sångerna. Barnen 

fick beskriva bilderna på sångkorten. Sångkorten och symbolerna förtydligade 

sångerna för barnen och de lärde sig vilken symbol som tillhörde vilket kort och 

sångerna blev på så sätt mindre abstrakta för barnen. 

 

Sagor 

Flera av förskollärarna betonade vikten av att barnen får bekanta sig med text. Det är 

betydelsefullt att pedagogerna läser sagor för dem. Avsikten är att barnen själva ska 

se och intressera sig för skriftspråket men även för att de ska få träna på att koppla 

sagan till egna erfarenheter. 

 
Läsa är väldigt viktigt, aktiv högläsning. Barnen får referera till egna händelser och 

reflektera över det man läser... ställa frågor till texten (Förskola C, förskollärare 1) 
 

… och sen har vi sagor också, och då läser vi ju på deras nivå. (Förskola B, 

förskollärare 1) 
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Dokumentation och reflektion 

Förskolorna belyste genom olika metoder vikten av att synliggöra och se barnens 

lärande. Förskola A använde sig av TRAS (tidig registrering av språkutveckling) 

medan Förskola B använde sig av tydliggörande dokumentation. Skillnaden på de 

båda förskolorna var att den första endast använde sig av sin metod vid behov(,) 

medan på förskola B var det ett aktivt arbete i verksamheten. De hade dock precis 

påbörjat detta arbete men det var på god väg att bli en fast del av arbetslagets arbete. 

 
 Vi använder ju, jag tänker på det här tras, om vi har barn med särskilda behov som 

 har svårt med språk så kan vi använda oss av den här tras-modellen. (Förskola A, 

 förskollärare 1) 
 

 Vi har just haft pedagogisk dokumentation som fortbildning, och det innebär ju att 

 man ska reflektera, att man ska se barnens lärande. Förskola B, förskollärare 1). 

 

5.2.1 Sammanfattning 
 

Lek, samtal, ”Hectors modell”, sång, sagor och dokumentation var de arbetsmetoder 

som förskollärarna använde. Förskollärarna var överens om att samtala med barnen 

var viktigt för att berika deras språk men även för att barnen själva ska få komma till 

uttryck. Även sånger och sagor användes för att utveckla språket. Dokumentationen 

användes främst för att se barnens lärande och för att observera om det var något 

barn som misstänktes ha språksvårigheter.  

 

5.3 Förskollärarnas tankar kring vad som utgör en god 

lärmiljö 

 

Förskollärarna berättade om sina tankar om hur en god lärmiljö ska vara, tog en 

majoritet upp den sociala miljön i första hand och den fysiska i andra. De kategorier 

som kan kopplas till den sociala miljön var tillåtande, lugnt och tryggt och 

kommunikation. Mer fokuserat på den fysiska miljön var tydlighet, små grupper och 

flera rum, pedagogiskt material och utemiljön.  

5.3.1 Social miljö 
 

Tillåtande 

Det är viktigt att pedagogerna är accepterande och tillåtande. En förskollärare belyste 

att sångsamlingen inte alltid behöver vara planerad utan ibland är det positivt att 

sjunga vid andra tillfällen. 

 
Jag hade sex barn till mellanmål och så började en sjunga. (Förskola A, förskollärare 

2) 
 

Förskolläraren accepterade att barnen började sjunga vilket ledde till att det skapades 

en mysig samling. Förskollärare 1 på förskolan C belyste även vikten av att 

förskollärare måste vara tillåtande så att barnen vågar testa nya saker. 
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 Barnen ska aldrig känna sig rädda att våga... ...en tillåtande miljö det är viktigt 

 (Förskola C, förskollärare 1). 

 

Lugnt och tryggt 

Vikten av att det är lugnt på förskolan var det flera av pedagogerna som tog upp. Det 

gäller som pedagog att inte stressa. 

 
Det ska inte vara bråttom, det tycker jag är viktigt, det är så mycket som ska hända nu, 

disken ska bort för du ska gå på lunch, och disken ska bort för, att det ska diskas, även 

att mamma och pappa har bråttom hem och till, till förskolan och till allting annat. 

(Förskola A, förskollärare 1) 
 

...och sen så ska det ju naturligtvis vara ganska lugn miljö. (Förskola B, förskollärare 2) 

 

Kommunikation 

För att det ska vara en god social miljö på förskola tog förskollärarna upp vikten av 

att (man) kommunicerar med varandra. Som vuxen är det betydelsefullt att (man) 

både kommunicerar med barnen och sina kolleger. Kommunikationen bidrar (då) till 

att skapa en trygg personalgrupp som litar på varandra.  

 
 Att man kommunicerar, att vuxna kommunicerar, också med barnen och med varandra. 

 (Förskola D, förskollärare 1) 

 

Lyssna, trygghet med oss med varandra, med föräldra och även med barnen (Förskola A, 

förskollärare 1) 

 

Vi är tre förskolor, där vi har arbetsenhetsträffar, där vi pratar pedagogiska frågor. Där  

delger vi varandra lite grand och det är också jätteviktigt (Förskola B, förskollärare 2) 

 

Tala till barnen 

Förskollärarna belyste att det är viktigt att de själva måste vara tydliga mot barnen 

och att de ska använda ett korrekt språkbruk och tala till barnen, inte om barnen. 

 
…men det viktigaste är den vuxna som samtalar med barnet. (Förskola C, förskollärare 1) 

 
…att man har ett varierat språk och att man är tydlig, att man pratat ganska långsamt 

men att man är tydlig och att man inte pratar för mycket, man får inte prata över barns 

huvud utan att man verkligen är med barnen (Förskola B, förskollärare 1). 

 

Delaktighet och inflytande 

Förskollärarna menade att det är viktigt att barnen får vara delaktiga och 

komma till uttryck. 

 
utan man är medveten om att barnen ska få uttrycka sig själva. (förskola D, 

förskollärare 1) 

 

5.3.1.1 Sammanfattning 

 

En god social lärmiljö utgörs av att barnen omges av tillåtande och förstående vuxna. 

Att förskollärarna bekräftar och ser varje barn. Det är även viktigt att det är lugnt på 

förskolan och att vuxna och barn gemensamt skapar regler för hur man uppför sig. 

Det är även av stor betydelse att det finns en trygghet i personalgruppen och att det 

finns en god kommunikation mellan förskollärarna. 
 



24 

5.3.2 Fysiska miljön 
 

 

Tydlighet 

Det mesta som förskollärarna tog upp angående miljön handlade om den fysiska 

utformningen eller barnen. I den fysiska miljön ska det vara tydligt var materialen 

förvaras, det blir (då) lättare för barnen att hitta och det underlättar även vid 

städningen. Barn (och personal) vet var sakerna hör hemma. 

 
Att det är att man har struktur, att det är tydligt att material finns tillgängligt, att det är ordning att 

det är tydligt. (Förskola B, förskollärare 2) 

 

Små grupper och flera rum 

Pedagogerna uttryckte ett behov av att kunna låta barnen få dela upp sig i små 

grupper. Barnen ska inte behöva umgås i den stora barngruppen hela dagarna utan 

det bör finnas mindre rum på förskolorna. 

 
Det har jättestor betydelse tycker jag. Sen är jag kanske av den gamla, jag tycker att det 

ska finnas många rum, så att man kan dela på barnen för oftast leker de bättre om de 

leker i små grupper. (Förskola B, förskollärare 1) 
 
 Att skapa rum i rummet och att ja alltså ha medvetna pedagogiska miljöer för då 

 kommenterar ju barnen det de gör och lär sig olika begrepp. (Förskola B, förskollärare 

 1). 
 

Pedagogiskt material 

Det ska finnas bra material på förskolan som barnen kan leka med. 

 
Sen är det ju hur det ser ut också i själva miljön, i rummet finns det saker för fri lek t.ex. 

(Förskola B, förskollärare 1) 
 

Att det finns material för olika rollekar.. spel, att det finns bra spel. (Förskola C, förskollärare 

1) 
 

Materialet ska även vara lättillgängligt, en förskollärare berättade att de hade 

sångtexter uppsatta på väggarna. Det gjorde att barnen kunde sjunga de sångerna när 

de helst ville, inte bara under sångsamlingarna eller när förskollärarna bestämde att 

det var dags att sjunga. Det behövs också finnas en flexibilitet i användandet av 

material, det är t.ex. tillåtet för barnen att de tar med sig en bok och läser den ute. 

 
Och ja vi kan ta en bok och gå ut och sätta oss och läsa. (Förskola A, förskollärare 1) 

 

Utemiljö 

Utemiljön ansåg förskollärarna tillhörde deras vardag. Hur mycket de vistades på 

förskolans gård eller i skogen varierade, men utemiljön sågs ändå som en del av 

lärmiljön på förskolan. 
 

 Vi är alltså väldigt mycket ute, vi profilerar oss inte som någon ur och skurförskola 

 men vi är mycket ute. (Förskola A, förskollärare 2) 

 

  Ja menar det är inte alltid man kan fånga dem och ha samling utan se lite och känna 

 av gruppen och även man behöver inte vara inne och bara ha en samling. 

 (Förskola A, förskollärare 1) 

 

 Och det är jättemycket saker man kan göra ute. (förskola B, förskollärare 2) 
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5.3.2.1 Sammanfattning 

 

Den fysiska miljöns viktigaste faktorer var att det fanns flera rum så att pedagogerna 

kunde dela upp barnen och på så sätt skapades lugn och ro. Det var även av stor 

betydelse att det fanns bra material som tilltalar barnen och som fyller en god 

funktion. Det ska även finnas en tydlighet om vad det är som gäller på förskolan och 

vart material ska förvaras. Material och leksaker som är lättillgänglig ser barnen och 

det ökar troligtvis deras lust att leka med. Förskollärarna menade även att utemiljön 

var viktig. Det pedagogiska rummet inte bara finns inom fyra väggar utan mycket 

utforskande och lärande även kan ske ute på gården eller i skogen.  



26 

6 DISKUSSION 

 

6.1 Förskollärares tankar om barns lärande och 

språkutveckling 

 

Förskollärarna framhävde läroplanen som utgångspunkt i sin verksamhet. I likhet 

med läroplanen (Skolverket, 1998) och Corsaro (1997) såg de intervjuade 

förskollärarna barnet som kompetent och att det finns en tydlig pedagogisk tanke i 

deras arbete. Förskollärarna passar bra in på Henckels (1990) föreställningskategori 

förskolan som en institution för utveckling. De såg barnets utveckling som något som 

sker i samspel med sin omgivning och utformade sina verksamheter efter det och 

utefter barnens behov. Ytterligare en koppling som kan dras mellan förskollärarnas 

resonemang om barnens ständiga lärande är Corsaros (1997) spindelnätsmodell. 

Hans liknelsen om att barn ständigt utvecklas med sin omgivning och hela tiden 

växer som människor syns tydligt i förskollärarnas beskrivning av barns utveckling.  

 

Den viktigaste faktorn för barns lärande och språkutveckling som jag kunde utläsa 

var att man som vuxen måste samtala med barnen. Förskolläraren måste använda ett 

så utvecklat språk som möjligt. Desto fler ord som barnen hör desto mer utvecklat 

och nyanserat språk kommer de att få. I likhet med Corsaro (1997) var förskollärarna 

medvetna om vikten av att lära sig språket för att kunna ta till sig sin omgivning och 

kultur. De såg även vikten av att barnen hade språket och omgivningen för att på kort 

sikt förstå lekens regler och på lång sikt samhällets struktur. Att förskollärarna 

samtalar mycket med barnen gör även att barnens tankar får komma till uttryck. 

Barnen lär sig att ge uttryck för sin egen vilja och lär sig även genom samtalen att 

människor kan tycka och tänka olika. Arnér (2009) belyser vikten av att barn måste 

få vara delaktiga och ha inflytande över sin vardag. Förskollärare bör även lyssna på 

barnen och vara tillåtande mot barnens tankar och idéer. Detta är något som även de 

intervjuade förskollärarna tog upp. Det viktigaste var att utgå från barnen, fånga dem 

där de var och bygga verksamheten kring deras nyfikenhet och intressen. Om 

förskollärarna möter barnen där de är och utgår från det hjälper de barnen framåt i 

sin utveckling. Pedagogerna har då skapat Vygotkijs proximala utvecklingszon 

(Arnqvist, 1993; Håkansson, 1998). 

 

Leken har en stor central roll på förskolor. En av förskollärarna belyste 

problematiken att föräldrarna ibland ser det som att barnen bara lekt på förskolan. De 

ser inte det betydelsefulla lärandet som sker i leken. I likhet med förskollärarens 

upplevelser håller jag med om att den synen finns även i samhället. Förskollärarna 

var däremot överens om, som bland annat Olofsson Knutsdotter (2003) och 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) belyser, att leken har stor betydelse för 

barns lärande. Förskollärarna ansåg att det mesta av lärandet förekom i leken och att 

den därför var en viktig del av arbetet på förskolan. En förskollärare gav ett exempel 

med en pojke som hade rest på semester till Spanien. När han kom tillbaka till 

förskolan lekte både han och hans kamrater att de var ute och reste. En vanlig 

företeelse som jag själv varit med om när jag har varit ute på praktik är att barn ofta 

leker att de åker någonstans. De radar upp stolar som de sitter på och håller sedan 

händerna framför sig som att de kör. En annan vanlig företeelse är att barn leker i vad 
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som brukar kallas hemvrån, där de leker ”mamma, pappa, barn” lekar. De bekantar 

sig med vuxenvärlden genom att återuppleva sådant de ser sina föräldrar göra.   

 

Det samspel som förskollärarna tog upp var i likhet med Williams (2006) ofta 

kopplat till regler. Det var ofta de äldre barnen som instruerade de yngre, t.ex. hur de 

skulle sitta på samlingarna. Men samlärandet förekom även i leken med andra barn. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) tar upp tre olika typer av samspel och 

det som jag tolkade det utifrån förskollärarnas svar var att det explorativa samspelet 

var det som förekom oftast på förskolan. Det samspel som sker på barnens egna 

villkor där barnen är de drivande och förskolläraren finns till hand som stöd 

(Johansson och Pramling Samuelsson, 2007). Oavsett om samlärandet förekom vid 

samlingar eller i den fria leken menade förskollärarna att det är tillsammans med 

andra som barnen lär sig. Det behövde inte nödvändigtvis vara i den stora gruppen 

som det mesta av samlärandet tog form utan ofta var det mellan barnen en och en. 

För stor grupp menade förskollärarna inte alls var bra för barnens utveckling utan det 

optimala var att barnen samspelade i små grupper på cirka fyra till fem barn. 

Gruppen är då tillräckligt stor för att alla barnen skulle kunna våga ta för sig och ta 

plats. Det är förskollärarens uppgift att se till att välfungerande grupper skapas och 

att det är ett öppet och positivt klimat i grupperna.  

 

Enligt läroplanen (1998) är det detta som barnen ska lära sig att samspela i grupp och 

lära sig att acceptera varandra. Jag delar förskollärarnas tankar om att samlärande är 

bra för barn och det samlärandet som förekom på deras förskolor var i första hand 

peer tutoring men även copperative learning (Johansson och Pramling Samuelsson, 

2003). Det jag däremot har stött på under mina praktikperioder är ibland att barnen 

får lära sig att samsas och att leka på samma yta men det är skillnad på att samsas 

och att samspela. Det är här som pedagogen måste vara medveten om vad som sker 

för att kunna stötta barnen. Förskolläraren måste se till att skapa tillfällen där barnen 

får träna på att samspela och lära av varandra. Många gånger sker bra lärande 

situationer automatiskt på förskolan. Trots det krävs det ändå att man som pedagog 

hela tiden är medveten om vad som sker, samt vad man vill uppnå då man planerar 

en aktivitet. 

    

6.2 Arbetsmetoder förskollärarna använder sig av för att 

skapa förutsättningar för barns lärande och 

språkutveckling 

 

Arbetsmetoderna som förskollärarna använde var vardagliga aktiviteter som förekom 

under dagen. Det vanligaste var leken, barnen fick leka fritt eller så skapade 

förskollärarna lekar som det fanns en pedagogisk tanke bakom. I den fria leken var 

förskollärarna tydliga med att det var barnen som bestämde. Olofsson Knutsdotter 

(2003) menar att barn måste ha stöttning från vuxna för att klara av leken och detta 

stämde väl överens med förskollärarnas syn på deras roll i leken. De måste finnas till 

hands och stötta leken så att den fungerade väl och att alla barnen fick vara med. 

Trots det är det viktigt att som vuxen inte störa leken. Det är av stor betydelse att 

förskolläraren känner av när det är läge att gå in och bryta och när de ska låta barnen 

fortsätta leka. En förskola tog upp ett exempel om en inledning till ett gammalt tv 

program som kallades ”Naturrutan”. Barnen är ute i skogen och leker när tv 
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programmet börjar, mamman ropar på barnen att programmet börjar och att de ska 

komma in. Förskollärarna som tog upp detta exempel menade att innan de bryter en 

lek måste de tänka över vad barnen gör och varför de tänker gå in och bryta. I 

exemplet med tv-programmet borde mamman kanske istället låtit barnen vara kvar 

ute. Förskollärarna menade att det tyvärr kan förekomma liknande situationer på 

förskolan om pedagogen inte ser vad det är för aktivitet som pågår.  

 

Barnen kan inte alltid uttrycka vad de vill göra eller vad de vill att andra ska göra kan 

de istället bli fysiska. Ett barn som inte får den leksak som han/hon vill ha kan det 

leda till att barnet knuffar till den kamrat som har t.ex. den bilen. Förskollärarna 

menade precis som Olofsson Knutsdotter (2003) att man som vuxen måste närvara 

och ge barnen stöd i leken. Läraren ser vad som händer och kan snabbt hjälpa barnen 

igenom problem som kan uppstå. På en förskola arbetade de efter en modell som 

kallades för Hectors modell. Modellen användes vid konflikthantering och istället för 

att fråga barnen varför de agerade som de gjorde i en negativ situation, frågade de 

istället vad ville du nu? Lärarna upplevde det som att barnen ofta hade lättare att 

berätta vad de ville än varför de hade agerat som de gjort. Lärarna ansåg att detta 

skapade ett bättre samtalsklimat kring problemet. Barnen blev även bättre på att prata 

om vad de ville istället för att bli fysiska när de stötte på motgång. Jag har själv inte 

hört talas om denna modell tidigare och blev positivt överraskad. Det som har varit 

mest förekommande när jag gjort praktik har varit att fråga barnen varför de agerade 

som de gjorde. Det blir ett mer anklagande bemötande och jag förstår nu att många 

barn kan känna sig skrämda. Om pedagogen istället bemöter barnen med förståelse 

och tydligt visar att han/hon är intresserad av deras uppfattning och åsikt skapar det 

ett större förtroende för förskollärarna och ett bra samtalsklimat kan ta form.  

 

Förutom ovan nämnda samtal där barnen får berätta vad de ville var även det 

vardagliga samtalet något som förskollärarna använde sig av i arbetet med barnen. 

Genom det vardagliga samtalet får barnen höra mängder med ord. Desto mer berikat 

språk förskollärarna använder sig av desto större ordförråd har barnen möjlighet till 

att få. Är man tydlig som förskollärare med att benämna saker kommer även barnen 

att få ett utvecklat språk och det blir lättare för dem att uttrycka sig. Min första 

praktikplats var på en förskola, personalen jag mötte där tyckte det var väldigt positiv 

att få dit studenter eftersom de själva blev tvungna att reflektera över sitt eget 

handlande. Språkbruket var framförallt något som jag och min handledare 

diskuterade. Min handledare berättade att speciellt vid matsituationer tänkte 

pedagogerna på att utveckla sitt språk och även träna barnen på att uttrycka vad de 

ville istället för att bara peka på t.ex. drickan om det var det de ville ha.  

 

Sånger och sagor var väldigt vanligt förekommande på förskolorna. För att barn ska 

lära menar Olofsson Knutsdotter (2003) att de måste få vara aktiva. Både 

sångsamlingarna och sagostunderna uppmuntrade till det. I sångsamlingarna sjöng 

barnen med och gjord även rörelser till sångerna. Under sagostunderna pratade 

förskolläraren om texten tillsammans med barnen, de kunde på så sätt relatera till 

texten och göra den till sin egen. En erfarenhet som jag själv fått när det gäller 

sagoläsning med barn är vikten av att prata om och förklara orden. De ord som jag 

själv trodde var lätta för barnen att förstå är inte alltid de som är det. Det kan då vara 

bra att samtala om orden så de själva får berätta vilka ord som de tycker är svåra.  
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För att kunna se barns lärande tyckte förskollärarna att det var bra att observera och 

dokumentera barnen. Ett vanligt sätt att dokumentera barn i förskoleåldern som jag 

mött (både under intervjuerna och tidigare praktiker) är genom fotografier. Genom 

att fotografera barnens aktiviteter synliggörs utvecklingsprocessen. Det är inte bara 

för förskollärarnas skull som synliggörande är bra. Att fotografera t.ex. utflykter gör 

att barnen och pedagogerna vid ett senare tillfälle kan använda sig av fotografierna 

för att samtala om utflykten. Det blir lättare för barnen att komma ihåg vad de varit 

med om, om de får titta på bilderna samtidigt som de samtalar om vad de ser på 

bilderna.  

 

6.3 Förskollärarnas tankar kring vad som utgör en god 

lärmiljö 

Nedan följer en diskussion angående förskollärarna tankar om miljön i förskolan. Det 

är uppdelat på den sociala miljön och den fysiska miljön och inleds med den 

förstnämnda.  

6.3.1 Den sociala miljön 

 

För att den sociala miljön ska vara harmonisk och barnen ska trivas på förskolan är 

det enligt förskollärarna viktigt att det är lugnt. Barnen ska tycka att det är roligt att 

komma till förskolan och ska mötas av ett lugn och kunna känna trygghet. 

Förskollärarna ansåg i likhet med Taube (2007) att deras främsta roll i detta är att 

vara goda förebilder för barnen och att de måste se och bekräfta varje barn. För att 

skapa lugna rum på förskolan menade lärarna att det är bra att inte stressa. 

Lämnings- och hämtningsstunderna upplevdes som stressade stunder för oftast har 

föräldrarna bråttom iväg. Därför är det viktigt anser de intervjuade förskollärarna(,) 

att de låter barnen ta sig tid och att pedagogerna prioriterar vad som är viktigast att 

göra under dagen. Ett annat vanligt förekommande problem som togs upp i 

intervjuerna var stressen vid matsituationerna. Förskollärarna var stressade att hinna 

få undan disken innan de skulle gå på rast vilket ledde till att luncherna avslutades 

hastigt och de hann inte alltid slutföra samtalen med barnen utan fick avbryta dem. 

Även av- och påklädning är en situation som förskollärarna kunde uppleva som 

stressfylld. Men som de själva betonade var inte det viktigaste att komma ut så fort 

som möjligt utan att ge barnen tid att klä på sig själva. Både vid matsituationerna och 

i tamburen finns goda möjligheter att skapa lärorika samtalstillfällen tillsammans 

med barnen, dels i grupp men även enskilda samtal. Korta pratstunder kan göra stor 

skillnad för barnet och det får känna sig bekräftad.   

 

Det är även viktigt att det är ett tillåtande klimat på förskolan. Arnér (2009) pratar 

om vikten av att säga ja istället för nej och även förskollärarna nämnde detta som en 

viktig faktor för att skapa en god miljö. Om man ser till barnens nyfikenhet och deras 

intressen skapas troligtvis lustfyllda och lärorika situationer. Det kanske inte var vad 

man själv hade planerat sedan innan, men det viktigaste är inte att det blir som man 

tänkt, utan att barnen har roligt och lär och utvecklas. Genom detta utvecklas inte 

bara barnen utan även pedagogen. Jag har själv upplevt det under mina 

praktikperioder. Det som jag fått göra är att reflektera över vad som hände och sedan 
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se hur jag kan utveckla mitt arbete efter det. Det viktigaste är inte att se vad som gick 

fel, för det behöver inte vara något som gjordes fel, utan se vad det var som ledde till 

förändring och hur det skapade ett bra lärande. Som pedagog kanske man t.ex. tänker 

presentera former för barnen genom olika färgglada klossar. Barnen kanske istället 

fastnar för klossarnas färger, då kan det vara bättre att lyssna på barnen och prata om 

färger istället för former. 

 

Förutom att det är lugnt och tryggt på förskolan samt att förskollärarna är tillåtande 

påpekade lärarna att det även är bra med kommunikation. Det är nödvändigt för att 

personalgruppen ska vara överens och ha en gemensam plan med verksamheten. 

Kommunikation ska även förekomma mellan barnen och personalen så barnen kan få 

möjlighet att berätta vad de känner och deras vilja ska få komma fram. Med den 

inställningen lever förskollärarna upp till Arnérs (2007) inställning till barninflytande 

i förskolan. Förskollärarna menar även att barnen ska få möjlighet att lära sig 

kommunicera med sina kamrater. På så sätt kan barnen själva berätta vad de vill leka 

eller med vilken leksak de vill leka. Finns det en god kommunikation slipper 

missförstånd uppstå och man kan undvika konflikter. En bra kommunikation skapar 

även enligt lärarna samspelta personalgrupper vilket i sin tur leder till en trygg grupp. 

Är personalgruppen trygg och samspelt kommer det att avspeglas i barngruppen.  

 

6.3.2 Den fysiska miljön 

 

Lite oväntat svarade förskollärarna att det som utgör goda fysiska miljöer är att det 

på avdelningen finns flera smårum. Anledningen till att jag tycker det svaret var 

oväntat är för att min uppfattning är att de flesta förskolor försöker skapa stora öppna 

ytor som ska locka till lek. De förskollärare jag träffade menade istället att med små 

rum kunde barnen leka i lugn och ro och det minskade risken för spring. Rummen 

kan sedan delas upp så att varje rum får en speciell funktion, antingen för skapande, 

för konstruktionslekar, för böcker, för bilar eller dockor. Några av förskollärarna 

önskade sig fler små rum på sin förskola. De hade många barn, men få små rum. 

Anledningen till att förskollärarna ville ha flera smårum var att de ansåg att barnen 

samspelade bättre i mindre grupper och att det blev ett lugnare klimat på förskolan 

om de kunde dela upp barnen. Något som de påpekade i och med detta, var att 

förskollärarna trots det måste ha möjlighet att se alla barnen. De ansåg därför att det 

är viktigt att personalgruppen delar upp sig i de olika rummen.  

 

I den fysiska miljön är det även av stor betydelse att det finns bra material. 

Förskollärarna pratade mest om material till rollekar och fri lek, att det ska finnas bra 

leksaker och spel. Ingen av förskollärarna nämnde den pedagogiska tanke de hade 

bakom sitt material men de betonade vikten av att barnen lockades att leka med 

leksakerna de hade. Tydligheten var viktig när det gällde materialet, att alla barnen 

och pedagoger visste var det förvarades. Det underlättade både vid städning och när 

barnen ville leka med det. Vet de var det finns blir det tillgängligt för dem och 

chansen att de leker med det ökar.  

 

Slutligen pratade förskollärarna även om utemiljön som en viktig del av förskolans 

vardag. Genom att vara ute på gården eller kanske gå till skogen öppnade det upp för 
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nya platser för barnen att utforska. Förskollärarna såg heller inget hinder med att 

flytta ut aktiviteter som vanligtvis förekommer inomhus ut på gården. Läsning och 

samling var två exempel på aktiviteter som kunde förekomma ute. Förskollärarnas 

flexibla inställning till miljön kan liknas med Bredmars (2003) syn vad det gäller 

flexibilitet i det material som används. Det behöver inte alltid vara det traditionella 

materialet som presenteras för barnen utan ibland kan det var bra att variera sig. På 

samma sätt såg förskollärarna nyttan med att variera sig mellan inne- och utemiljön. 

  

6.4 Sammanfattande diskussion 

 

Syftet med detta arbete var att få ökad kunskap om förskollärares tankar om hur goda 

förutsättningar kan skapas för barns lärande och språkutveckling. Det jag kom fram 

till var att förskollärarna var väl medvetna om det aktiva lärande som tar form på 

förskolan. De ser barn som kompetenta, aktiva, nyfikna och utforskande människor.  

 

Förskollärarna menade att mötet med andra, vuxna som barn, och leken var det som 

betydde mest för barns lärande. Genom leken måste barnen lära sig att uttrycka sig 

samt hantera de regler som styr leken.  

 

Förskollärarna arbetade aktivt på förskolan med språkutveckling med hjälp av 

samtal, sånger och sagor. De var medvetna om sitt eget språkbruks påverkan på 

barnen och försökte därför hela tiden tänka på att tala så tydligt och utvecklat som 

möjligt. 

 

Förskollärarna föredrog att kunna dela upp barnen i mindre grupper, de såg nyttan av 

samlärande men menade även att grupperna inte fick vara för stora. Blev grupperna 

för stora motverkade det istället lärandet. Förskollärarna tyckte även att det var 

viktigt med bra material som lockade till lek.   

 

6.4.1 Förslag till vidare forskning 
 

I detta arbete har fokus varit på förskollärares uppfattning om förutsättningar för 

barnens lärande och språkutveckling. En väg att gå vidare i forskningen kring detta 

skulle kunna vara att bara fokusera på olika lärstilar, lekens betydelse, gruppens 

betydelse eller lärmiljöns betydelse. Studien skulle även kunna göras i större skala 

och jämföra förskolor i olika delar av landet eller se mer till förskollärarnas ålder och 

år verksamma inom förskolan.  
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

 

1. Hur uppfattar du att barn lär sig språket? 

a) Finns det några faktorer som spelar störst roll? 

b) Finns det några faktorer som har mindre betydelse? 

 

1. Hur uppfattar du att barn påverkas av gruppen i sin språkutveckling? 

 

2. Hur arbetar ni aktivt på förskolan för att främja barns språkutveckling? 

 

3. Vilka arbetsmetoder använder ni i personalgruppen? 

 

4. Hur ser du på lekens betydelse för barns lärande? 

 

5. Vad anser du utgör en god lärmiljö för barns språkutveckling? 

 

6. Vad har ni för mål på förskolan som ni arbetar efter? 
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   BILAGA 2 

Inledande frågor 

1. Vad heter du? 

2. Hur gammal är du? 

3. Vilken utbildning har du? 

4. Hur länge har du varit verksam inom förskolan? 

5. Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

 

 


