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Abstrakt 

Pia Wernebäck och Susanne Öhman, 2014 

 

Title: Preschoolteacher's views on children's language and their role as the 

childrens language developers in preschool 

 

Samhället är förändrat vilket innebär att förskolans pedagogiska uppdrag stärkts. Det 

har gjorts revideringar i förskolans läroplan (Lpfö 98, rev 2010) som innebär att det 

bland annat gjorts förtydligande kring barns språkliga och kommunikativa utveckling 

och förskollärarens ansvar. I förskolans verksamhet möter förskolläraren barn som 

kommit olika långt i sin utveckling av språk, utvecklar språk parallellt samt barn som 

stött på hinder i sin utveckling av språk. I detta självständiga arbete uppmärksammas 

förskollärarens uppfattning av möjligheter och hinder att utveckla barns utveckling av 

språk. Syftet med uppsatsen är att belysa förskollärarens syn på barns språk och sin roll 

som språkutvecklare i förskolan. För att få svar på vårt syfte i vår undersökning ställer 

vi frågan vilka möjligheter och hinder finns att som förskollärare arbeta med barns 

språk och språkutveckling i förskolan. Undersökningen genomförs av en kvalitativ 

forskningsmetod där tio förskollärare intervjuas. Bakgrunden kopplas till litteratur och 

resultat/analysdelen tolkas med tidigare forskning och vetenskapliga teorier.  

 

I resultat framkommer att det finns goda möjligheter att utveckla barns språk i 

förskolans verksamhet. Då förskolläraren är ansvarig för hur verksamheten utformas 

och organiseras ses de ha en roll som språkutvecklare. Sociala relationer, samspel 

mellan barnen och vuxna samt miljön och omgivning är betydelsefullt för barns 

utveckling av språk. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. För att 

förbereda barnen inför kommande utbildning är det angeläget att verksamheten 

organiseras och planeras så att barnen möter språk. Nyfikenhet ska väckas för olika 

kunskapsämnen som barnen kommer möta i skolans värld vilket inte framkommer i 

studien.  

 

Resultatet av undersökningen visar att förskollärarnas kompetens är avgörande för hur 

de ser på barns språk och sin roll som språkutvecklare i förskolan. Pedagoger har olika 

engagemang och kunskap kring förskolans uppdrag vilket påverkar förskolans kvalitet 

och utveckling av barns språk. Detta synliggörs genom vår frågeställning där 



  
 

 

 

förskolläraren beskriver möjligheter och hinder med att arbeta med barns utveckling av 

språk i förskolan. I undersökningen framkommer det att informanterna önskar 

kompetensutbildning om barns språk, utveckling av språk samt hur barn utvecklar språk 

parallellt.  

 

Nyckelord 

Utveckling av språk, verbalt och icke verbalt språk, socialt samspel, omgivningen och 

miljöns betydelse, förskollärarens kompetens 

 

Tack 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som bidragit till vårt självständiga arbete. Ett särskilt 

tack till alla informanter som deltog i intervjuerna. Ert bidrag gjorde vår undersökning 

genomförbar. Samtidigt vill vi tacka vår handledare Karina Petersson och vår 

examinator Tobias Bromander som stöttat oss med kloka ord och råd som utvecklat vårt 

arbete.  

 

Vi vill visa vår tacksamhet genom denna text där vårt största tack är till familj, vänner 

och kollegor som uppmuntrat oss under arbetets gång i både med- och motgångar. Ett 

särskilt tack vill vi rikta till Camilla Jarälv där vi fått lära av och tillsammans med henne 

samt Liza Nyström som hjälpt oss med redigering av text. Vi vill att ni alla ska känna en 

delaktighet i vårt självständiga arbete. Det är svårt att med ord beskriva hur mycket ert 

stöd och uppmuntran betytt för oss då vi varit inne i vår skrivarprocess under denna 

intensiva period. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Pia Wernebäck och Susanne Öhman 
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1 Inledning 

Förskolan är första steget i Sveriges utbildningssystem vilket innebär att verksamheten 

tillsammans med vårdnadshavare ska lägga grunden för ett livslångt lärande hos barnet 

vilket inkluderar barns utveckling av språk och kommunikation. För att barn ska ges 

goda förutsättningar att senare lära sig läsa och skriva är det betydelsefullt att barnet ges 

möjlighet att utveckla språk i förskolan.  

 

Barn lever i ett samhälle där de i sin vardag omges av verbalt- och icke verbalt språk. I 

barnens omgivning möter de även symboler, tecken, text och bilder. Språket är ett 

redskap som hjälper människan att tänka och kommunicera med andra människor. Det 

har även en funktion med att ge och ta emot språklig information (Sandvik & Spurkland 

2011). Vi anser att i förskoleåldern läggs den språkliga grunden hos barnet vilket 

innebär att barnet ges goda förutsättningar och möjligheter att utveckla språk. Från 

barnets första dag i förskolan och under åren som följer är det betydelsefullt att 

stimulera barnets verbala och icke verbala språk. Förskolläraren ansvarar för att barnet i 

verksamheten uppmuntras till att prata, bygga ordförråd, lyssna samt att nyfikenhet 

väcks för bild- och skriftspråket (Kristensson 2014).   

 

Barn växer upp med olika bakgrund, förutsättningar och erfarenheter för att lära sig 

språk. Att ha ett bra språk anser vi innebär makt och goda förutsättningar för att kunna 

delta i kommande utbildning, arbetsliv och i samhället som helhet (Einarsson 2009). 

Förskolepersonalen kommer i kontakt med barn som kommit olika långt i sin utveckling 

av språk. Vi anser att förskolläraren har en roll som språkutvecklare då de ska planera 

och organisera en verksamhet som utvecklar det enskilda barnet och hela barngruppens 

språk samt kulturella identitet. I förskolan möter förskolläraren barn som utvecklar sitt 

första språk, utvecklar första och andra språk parallellt samt barn som stött på hinder i 

sin utveckling av språk. Då barnen ska förberedas inför kommande utbildning ska 

verksamheten erbjuda barnen olika möten mellan barn och vuxna, språkstimulerande 

miljöer samt ett rikt språkbruk (Gibbons 2013).  

 

I vårt självständiga arbete kommer vi i kontakt med litteratur, tidigare forskning och 

vetenskapliga teorier där vi upplever att ämnet kring barns utveckling av språk  ses som 

aktuellt. Språkets betydelse i samhället har ökat och det ställs allt högre krav på 

individer att kunna ta emot och ge muntlig och skriftlig information. Här menar vi att 
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tidigare forskning och vetenskapliga teorier kan öka förskollärens kunskap kring sin roll 

som språkutvecklare i förskolan. Vi hoppas att vårt självständiga arbete kan bidra till 

vidare diskussioner kring hur förskolans verksamhet kring barns utveckling av språk ska 

främjas i framtiden. 
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2 Bakgrund 

I denna del har vi för avsikt att redogöra för förskolans styrdokument, utveckling av 

första och andra språk samt barn som stöter på hinder i sin språkutveckling.  

 

2.1 Förskolans styrdokument 
Sverige fick en språklag 2009. Enligt lagen är svenska språket huvudspråk och 

samhällets gemensamma språk. Alla som bor i Sverige ska ha rätt till att lära sig, 

utveckla och använda svenska (Språklagen 2009:600 4 §-6 §). Om en individ har annat 

modersmål än svenska, tillhör en nationell minoritet eller har behov av teckenspråk ska 

personen få möjlighet att utveckla och använda dessa språk (Einarsson 2009).   

 

Samhället har förändrats och under det senaste årtiondet har förskolans pedagogiska 

uppdrag fått en större betydelse vilket ledde till att förskolans läroplan Lpfö 98 

reviderades 2010. I läroplanen gjordes förtydligande bland annat kring barns språk- och 

kommunikativa utveckling samt förskollärarens ansvar för utbildningen som bedrivs i 

förskolan. Verksamheten ska stimulera och utmana varje barn och hela barngruppens 

utveckling av språk. Barn ska möta olika språkliga miljöer där de interagerar och 

kommunicerar med andra barn och vuxna (Wedin 2011). Förskolans kvalitet påverkas 

av förskollärarens kunskaper om barns utveckling av språk samt hur miljön kan 

anpassas till de behov som finns i barngruppen (Hedman 2012). Barn deltar i olika 

sociala sammanhang såsom vardagliga situationer, lek och tematiskt arbete där barnet 

själv ses som aktiv medskapare kring sin språkutveckling (Wedin 2011). Förskolläraren 

ska kunna förstå, stötta och utmana barnen i deras lärprocesser och olika lärstrategier. 

Barn ska få den stöttning och hjälp som de är i behov av för att ges bästa möjlighet att få 

utvecklas och lära i förskolans verksamhet (Wedin 2011).  

 

I Sveriges skollag gjordes ändringar 2010. Skollagen inkluderar även förskolan från och 

med 2011. Enligt skollagen ska förskolan utöva en utbildning och undervisning som har 

utgångspunkt från beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund (Skollagen 2010:800 5 

§). Det innebär att verksamheten ska bygga på den forskning som görs om förskolan 

samt pedagogernas kunskap som de fått genom erfarenhet, olika teorier eller slutsatser 

(Kroksmark 2014). Förskollärarens ansvar har förtydligats då förskolan fått ett förstärkt 

pedagogiskt uppdrag. Förskolepersonalen ska ges möjlighet till olika former av 
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kompetensutbildning då uppdraget i förskolan kräver mer kompetens (Ny skollag i 

praktiken 2012).  

 

2.2 Utveckling av första språk  
Första språk kallas det språk som barnet lär sig tala som litet barn. Det kan beskrivas 

som modersmål vilket uttrycks i lagtexter såsom skollagen (Einarsson 2009). I läroplan 

för förskolan (Lpfö 98, rev 2010) relateras modersmål till ursprung vilket skildrar det 

eller de språk som barnet lärt sig från början (Skolverket 2013). När barn lär sig ett 

språk följer de vissa mönster och är aktiva i sitt eget lärande. Barnet försöker härma 

andras uttal samt skaffar sig en inre bild av hur talet ska låta (Westerlund 2009). I sina 

talförsök får barnet hjälp av en vuxen då den tolkar och imiterar barnets yttranden. 

Innan barnet har ett verbalt språk deltar barnet i en dialog där det lär sig tala och lyssna 

samt kunna ge och ta emot i ett samspel med andra människor. De barn som har tecken 

som första språk lär tecken på samma sätt som talat barn lär talat språk (Johansson, 

Carling & Holmer (2013). Förskolläraren har en väsentlig roll i barnets utveckling av 

språk genom att sätta ord på barnets omvärld. Barnet får på så vis ord på material, 

upplevelser, känslor, sammanhang och situationer. Språket förändras och utvecklas 

genom nya möten med människor, upplevelser och erfarenheter (Westerlund 2009). Det 

är betydelsefullt att förskolläraren medvetet arbetar med att utveckla barns språk inom 

olika kunskapsområden då förskolan ska förbereda barnen inför kommande utbildning 

(Wedin 2011).  

 

2.3 Utveckling av andra språk  
Barnets första möte med svenska språket kan bli i förskolan om barnet har ett 

minoritetsspråk eller annat modersmål än svenska (Skolverket 2013). Två eller 

flerspråkiga barn använder mer än ett språk i vardagen där barnet parallellt lär sig fler 

språk (Svensson 2009). Flerspråkighet är en kompetens då det handlar om att kunna 

kommunicera på mer än ett språk (Skolverket 2013). I Sverige har migrationen ökat 

vilket innebär att förskolläraren idag ska planera och organisera en undervisning för 

barn som utvecklar första och andra språk (Hedman 2012). Samhällets förändring 

innebär att förskolläraren idag behöver nya kunskaper för att främja barnens utveckling 

av språk (Sandvik & Spurkland 2011).  
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Barn som utvecklar fler språk parallellt kan inte som vuxna översätta ord och begrepp 

från sitt första språk till det nya språket. Det innebär att när barn utvecklar första och 

andra språk lär barnet ord och begrepp parallellt på båda språken (Hedman 2012). Barn 

behöver höra ord och begrepp många gånger samt i olika sammanhang och situationer 

för att få förståelse att kunna använda ordet själv i talspråket. Ibland blir barn osäkra på 

ord och begrepp vilket innebär att det är betydelsefullt att förskolläraren kan skilja på 

språk- och kunskapsutveckling (Hedman 2012).  

 

Barn är inte språklösa för att de inte talar det språk som majoriteten talar i förskolan. 

Det kan istället ses som att barnet berövas ett kommunikationsmedel då de inte lärt sig 

det svenska språket som används i förskolan (Sandvik & Spurkland 2011). Barnet ska 

inte mötas av andra barn och vuxna som att de inte har ett språk. Barnen ska 

uppmuntras att använda sig av andra språk än svenska där olika språk och olikheter ska 

ses som en kompetens. Förskolläraren ska medvetet synliggöra barnens olika språk och 

kulturella identitet i verksamheten vilket skildrar en flerspråkig miljö (Wedin 2011). 

Det ger barnen förståelse och kunskap för varandra där olikheter ska ses som en tillgång 

där barn och vuxna kan lära av varandra och tillsammans (Hedman 2012).  

 

2.4 Barn som stöter på hinder i sin språkutveckling   
Barn i förskolan ska stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikations-

utveckling. I förskolans uppdrag innebär det för förskolläraren att möta alla barn och 

främja deras lärande på bästa sätt (Svensson 2009). Barn kan av olika anledningar stöta 

på hinder i sin språkutveckling vilket innebär att barnet behöver få stöd på olika sätt i 

förskolan. Förskolläraren ska i sin yrkesroll kunna planera och organisera sin 

undervisning så det främjar enskilda barnet och hela barngruppen (Hedman 2012). 

  

Språkutveckling kan beskrivas som en process. Människans olika förmågor att tala, 

lyssna, läsa och skriva ser olika ut samt utvecklas successivt och pågår hela livet (Säljö 

2000).  Barn vill känna samhörighet med andra barn och vuxna vilket är en drivkraft att 

utveckla språk. I samspel med andra ingår förmågor såsom ögonkontakt, dela 

uppmärksamhet och turtagning. Språket har betydelse för barnets välbefinnande, 

kreativitet, sociala samspel och lärande (Svensson 2009). Då barn stöter på hinder i sin 

utveckling av språk är det därför betydelsefullt att barnen ges möjlighet till språk för att 

kunna kommunicera med andra barn och vuxna (Westerlund 2009). Det enskilda barnet 
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samt hela barngruppens behov och förutsättningar som styr val av språk som ska 

erbjudas i verksamheten. När barn inte utvecklar sitt språk som förväntat bör 

förskollärare vara observanta (Kristensson 2014). En vanlig missuppfattning är att 

utveckling av språk hos flerspråkiga barn sker långsammare (Hedman 2012). Barn tar 

till sig de språk som de ges möjlighet att höra och använda i sin omgivning (Skolverket 

2013). Okunskap hos förskollärare kan innebära att barn som stött på hinder i sin 

utveckling av språk inte får den hjälp eller det stöd som de har rätt till. En sen språklig 

utveckling kan innebära att barnet har en språkstörning. Barnet ligger då efter sina 

jämngamla kamrater i sin språkliga utveckling men inte inom andra områden (Svensson 

2009). För att ett flerspråkigt barn ska ha en språkstörning innebär det att barnet är sen i 

sin utveckling av språk både på modersmål och sitt andra språk (Hedman 2012).  
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3 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur förskollärare ser på barns språk och sin roll 

som språkutvecklare i förskolan. 

  

3.1 Frågeställning 

Vilka möjligheter och hinder finns att som förskollärare arbeta med barns språk och 

språkutveckling i förskolan? 

 

3.2 Definitioner 

I kapitlet nedan belyser vi olika definitioner som du som läsare kommer att möta i vårt 

självständiga arbete. Vi ger förklaringar på språk, kommunikation, majoritetsspråk, 

minoritetsspråk samt tecken som alternativ och kompletterande kommunikation-TAKK 

med hjälp av litteratur. 

 

3.2.1 Språk 

Språk är något som människor kan tänka olika om då individer använder ordet i olika 

situationer och sammanhang. Enligt språkvetare som studerar det mänskliga språket och 

språkförmågan beskrivs språk som en metod för mänsklig kommunikation (Johansson, 

Carling & Holmer 2013). Begreppet språk innefattar tal-, skrift-, teckenspråk samt 

bildspråk i form av piktogram, widgetbilder, blissymboler, brailleskrift (punktskrift för 

synskadade), morsesignaler och kroppsspråk (Svensson 2009). Språket fungerar som en 

identitetsutveckling och ses som en gemenskap. Alla människor på jorden ingår i en 

språkgemenskap men den ser inte likadan ut för individen. Olika språkgemenskaper 

skiljer sig åt. Det kan handla om i form av etnisk-, geografisk- samt ålders- och 

yrkesmässig gemenskap (Einarsson 2009).  

 

Språket påverkar människans tänkande, minne och förmåga att lösa problem samt att 

uppmärksamma omgivningen. Språkets funktion för barnet är att förmedla olika 

budskap såsom behov, känslor, upplevelser och attityder (Arnqvist 1993). Då barnet 

håller på att utveckla sitt språk är det mest betydelsefullt att kunna göra sig förstådd för 

omgivningen. Barnet utvecklar senare en språklig medvetenhet det vill säga hur något 

sägs och inte enbart vad som sägs (Kristensson 2014). Med språket kan människan 

diskutera med sig själv och andra, tänka samt analysera och reflektera över situationer, 
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saker och upplevelser (Wedin 2011). Barn lär sig språk i interaktion med andra barn och 

vuxna. Genom språket får barnet nya erfarenheter (Sandvik & Spurkland 2011). Språk 

innebär makt och ger goda förutsättningar för individen att fungera i dagens 

kommunikativa samhälle (Einarsson 2009).  

 

3.2.2 Kommunikation 

Språkvetare skildrar kommunikation som en överföring av ett fysiskt eller tankemässigt 

innehåll (Johansson, Carling & Holmer 2013). Det latinska ordet communicare betyder 

göra gemensamt vilket kan beskrivas som att en individ delger andra personer något. I 

samspel och kommunikation får barnet ta del av andras upplevelser, erfarenheter, 

känslor, information, tankar och behov. Olika sätt som människan kommunicera med är 

språk, musik, dans, bild samt information och kommunikationsteknik (Svensson 2009).  

 

3.2.3 Majoritetsspråk 

Majoritetsspråk är det språk som används av majoriteten av invånarna i ett land. I 

Sverige är majoritetsspråket svenska vilket innebär att det i svensk förskola svensk 

förskola talas det svenska språket. I förskolan får barnen även utveckla och lära andra 

språk i samspel med barn och vuxna (Einarsson 2009).  

 

3.2.4 Minoritetsspråk 

Minoritetsspråken som talas i Sverige är samiska, finska, meänkieli vilket även kallas 

för tornedalsfinska, samt jiddisch och romani chid. Det svenska teckenspråket ses också 

som ett minoritetsspråk. I skolorna ska eleverna undervisas om minoritetsfolkets 

historia och kultur. I förskolan ansvarar förskolläraren för att verksamheten kan bidra 

med att barn som tillhör nationella minoriteter får möjlighet att utveckla en flerkulturell 

tillhörighet (Einarsson 2009).  

 

3.2.5 Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation-TAKK 

Långt innan barnet använder verbalt språk har det förståelse för språk. Både barn och 

vuxna förstår mer ord än de själva använder i samspel och kommunikation med andra 

människor (Westerlund 2009). Vid användning av tecken som stöd tecknas de 

betydelsebärande orden som kompletterar talspråket. Som vuxen är det väsentligt att 

alltid bekräfta barnets tecken genom att själv teckna samt sätta ord på det som barnet 

vill förmedla. På så vis får barnet en upplevelse av att känna sig förstådd samt att det 



  
 

11 

 

finns en mening med att kunna uttrycka sig med gester och tecken vilket gagnar den 

kommunikativa utvecklingen (Westerlund 2009).  
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4 Tidigare forskning 

Språkutveckling handlar om vilka sociala sammanhang och situationer barnet befunnit 

sig i där barnet lärt sig att använda språket. Vad och hur barnet lär sig påverkas av vilka 

möten med olika människor barnet haft. Ett framgångsrikt samspel mellan barn och 

förskollärare där barnet får stöd och hjälp vid olika utförande innebär att barnet kommer 

längre fram i sin utveckling än de hade gjort själv. Barnet får en tilltro till sig själv och 

vågar ge sig in i nya situationer, ta sig an nya uppgifter samt lär sig använda språk på 

nya sätt (Gibbons 2013). 

 

4.1 Barns språk 
Språk finns med i nästan allt människan gör och upplever vilket innebär att språket 

används i ett sammanhang och i olika situationer. Barn använder sig av både verbalt och 

icke verbalt språk för att ge uttryck för vad de vill förmedla (Björk-Willén 2006). I allt 

större utsträckning möter förskollärarna barn från jordens alla hörn. Barn har med sig 

tidigare erfarenheter och olika inlärningsprocesser vid utveckling av språk. Hur språk 

används kan skilja sig mellan olika kulturer. Människan anpassar språket efter olika 

sammanhang och situationer vilket utmärks av tre faktorer såsom det man talar eller 

skriver om, relationen mellan talarna samt om det är ett tal- eller skriftspråk (Gibbons 

2013). 

 

Barn möter en mängd ord i sin omgivning. För barn som lär sig ett första språk ses 

förmågan att hantera olika områden som en utvecklingsprocess (Gibbons 2013). Till en 

början förstår barnet inte orden men med hjälp av repetition och att orden används i 

olika sammanhang och situationer klarar barnet att så småningom koppla samman rätt 

ord med rätt föremål eller begrepp. Det första som ett barn lär sig att tala om är det som 

finns och sker här och nu (Björk-Willén 2006). 

 

Förskolan har en miljö där svenska är majoritetsspråket. Barn som har kunskaper i fler 

språk lär sig tidigt använda majoritetsspråket i förskolan då de lär sig att tala svenska 

istället för modersmål i gemensamma aktiviteter. Barn uppmärksammar i tidig ålder 

vilket språk som är ändamålsenligt för situationen och kan hålla isär sina språk i olika 

miljöer (Kultti 2012). Då svenska är ett majoritetsspråk i förskolan blir barnen delaktiga 

i språkliga aktiviteter i verksamheten oavsett språkkunskaper. Hur barn byter språk styrs 

av behov, kompetens och vem de samtalar med (Björk-Willén 2006). 
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Kunskap om att uttrycka sig på svenska ses som angeläget för barnet. Det blir synligt då 

barn som har samma och annat modersmål än svenska inte ofta talar det med varandra 

utan använder svenska språket då de kommunicerar med varandra i förskolan (Björk-

Willén 2006). Förskolläraren bör vara uppmärksam på vilka villkor för språklig och 

kommunikativ utveckling som barnen erbjuds i verksamhet (Kultti 2012). Fler språk än 

svenska uppmärksammas sällan i förskolans verksamhet om det inte finns flerspråkiga 

barn i förskolans verksamhet (Kultti 2012). Det innebär att en flerspråkig miljö erbjuds 

endast barn som går i en mångkulturell förskola det medför att barn ges olika 

förutsättningar till språklig utveckling i förskolan (Kultti 2012). 

 

4.2 Sociala relationer 
I förskolans verksamhet ansvarar förskolläraren för att det skapas olika möten där 

samspel, kommunikation och dialoger sker. Barn lär i samspel med andra barn och 

vuxna där språket grundläggs i den muntliga kommunikationen genom lust och behov 

av viljan att förmedla något (Gibbons 2013). Barnen deltar, samspelar och 

kommunicerar i olika miljöer vilket sker i vardagliga situationer, lek och tematiskt 

arbete. Deltagande ses som en förutsättning för utvecklande av språk (Björk-Willén 

2006). I samspel och kommunikation med andra barn och vuxna visar barn på en kreativ 

förmåga att göra sig förstådd både verbalt och med icke verbalt språk. I sociala samspel 

deltar barnen med hjälp av olika resurser såsom tal, gester, blickar och kroppsspråk 

(Björk-Willén 2006). Barn medverkar i olika situationer och sammanhang på olika sätt 

vilket förskolläraren ska beakta. Genom deltagande ses barnen som aktörer i både 

omsorg, lärande och undervisning i förskolans verksamhet (Kultti 2012).  

 

Förskolläraren har en central roll att skapa olika möten, lärmiljöer och lärsituationer  

som främjar barnens utveckling av språk (Gibbons 2013). Undervisningen ses som en 

social process och ett gemensamt lärande där barn och vuxna aktivt deltar. Språket 

tillägnas genom dialoger i sociala relationer. Barn som omges av vuxna som pratar, 

diskuterar och samtalar ofta och med ett varierat språk utvecklar ett rikt språk i 

jämförelse med barn som inte omges av rika språkmiljöer (Tuomela 2002). 

 

Om mottagaren inte varit närvarande och därför inte förstår hela sammanhanget, blir 

ibland den information barnet ger inte tillräcklig. Om förskolläraren ställer öppna frågor 

utmanas barnet till att berätta mer vilket leder till förståelse för vad barnet vill förmedla 



  
 

14 

 

(Tuomela 2002). En annan betydelsefull aspekt är att förskolläraren lyssnar för att förstå 

vad barnet vill förmedla samt visar intresse för barnets perspektiv och erfarenhetsvärld. 

Förskolläraren behöver förståelse för barnets tidigare bakgrund, erfarenheter och 

förutsättningar för att kunna utmana barnet vidare i språkutvecklingen (Kultti 2012). De 

språkliga resurser som barnet har med sig till verksamheten ska förskolläraren ta till 

vara. För att lyfta fram det bästa hos varje barn är det är betydelsefullt att barnet får 

verktyg för att kunna kommunicera med andra. Om barnet får en upplevelse av att 

förskolläraren inte är intresserad av eller förstår vad hen vill förmedla finns risk att 

barnet inte vill ge uttryck för vad det vill säga (Gibbons 2013).  

 

I samspel med andra ges barnet möjlighet till att lyssna på andras språk. Ett 

språkutvecklande arbetssätt är att barnen ges möjlighet att delta i mindre grupper och 

olika gruppkonstellationer som skapar möjligheter till samtal och diskussion (Björk-

Willén 2006). Barnet får ta del av andras upplevelser och erfarenheter vilket leder till att 

barnen kan lära av varandra och tillsammans. När barn använder språk tillsammans med 

andra människor lär de sig inte bara språk, utan får även förståelse för olika fenomen 

och sin omvärld (Kultti 2012). Barn ska få det stöd och den hjälp som de behöver vilket 

leder till nya färdigheter, begrepp eller nivåer av förståelse. Stöttning kan beskrivas som 

tillfällig hjälp för att barnet så småningom ska kunna klara samma uppgift själv. För att 

barnet ska ges bästa möjlighet att utveckla språk krävs en medveten planering och 

organisering av verksamheten  (Gibbons 2013).  

 

4.3 Omgivningen och miljöns betydelse 
I förskolan möter barn olika material, lärmiljöer och lärsituationer där hen kommer i 

kontakt med språk. Barns språk utvecklas av rika språkmiljöer (Tuomela 2002). Genom 

att förskolläraren introducerar nya ord och begrepp ges barnet möjlighet att utveckla sitt 

språk. Barnet måste förstå ett ord eller begrepp för att kunna använda orden själv 

(Gibbons 2013). Konkret material och gemensamma upplevelser lockar barnet till 

dialog vilket främjar barnets utveckling av språk. Barn refererar till material, föremål 

och händelser som finns i deras närheten och omgivning. Då barnets språk utvecklas lär 

barnet sig att använda språket på ett mer tydligt och abstrakt sätt. Barnet kan referera till 

material, föremål och händelser som inte finns i barnets närhet alternativt kan beskriva 

tidigare upplevelser eller händelser (Gibbons 2013). För att barn ska beskriva tidigare 

händelser eller upplevelser krävs att förskolläraren är en aktiv samtalspartner och ställer 
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medvetna produktiva frågor. I samspel med andra får barnen ta del av varandras 

erfarenheter och uppfattningar (Gibbons 2013). Det språk och språkstimulerande 

miljöer som barnet kommer i kontakt med i förskolans verksamhet ses som 

betydelsefull för utveckling av språk samt har betydelse för barnens kommande 

utbildning (Gibbons 2013). I verksamheten ska barnen erbjudas spännande och 

utmanande material. Barnen ska ges möjlighet att undersöka, utforska och 

experimentera vilket utmanar barnen till olika typer av berättande. Språket används som 

redskap för att utveckla förståelse för aspekter och fenomen i omvärlden (Gibbons 

2013).  

 

4.4 Pedagogiska metoder 
För att barnet ska ges goda möjligheter att utveckla språk bör verksamheten i förskolan 

erbjuda en språkutvecklande kvalitet. Verksamhetens kvalitet påverkas av 

förskollärarens pedagogiska skicklighet och språkutvecklande arbetssätt. Ett 

språkutvecklande arbetssätt i förskolan innebär att det finns utrymme för språk i 

vardagliga situationer, lek och tematiskt arbete (Tuomela 2002). En annan inverkan på 

språkutvecklande kvalitet är hur förskolläraren förvaltar sin tid tillsammans med barnen 

samt organiserar undervisningen så den blir tydlig, meningsfull och utvecklande för 

barnen (Kultti 2012). Även lyssnandet ses som nyckel till utveckling av språk. 

Lyssningsförmågan utvecklas när det finns behov att förstå. Att få en upplevelse hur ord 

börjar eller slutar, att kunna urskilja ljud och finna mönster för betoning och intonation 

är en del av att lära sig lyssna uppmärksamt. För att barn ska bli en god lyssnare är det 

väsentligt att förskollärare lyssnar aktivt på det som barnet vill förmedla. Genom att 

förskolläraren är en god förebild och samtalspartner samt frågar om de uppfattat barnet 

rätt gagnas barnets språkliga utveckling (Gibbons 2013). 

 

Barns deltagande i olika aktiviteter och sammanhang är en inlärningsprocess. 

Medverkandet sker inte på samma vis då något barn deltar genom att observera medan 

ett annat barn deltar genom att vara fysiskt aktivt (Björk-Willén 2006). I förskolan 

organiserar förskolläraren verksamheten så att flertalet aktiviteter ingår i ett regelbundet 

och återkommande mönster vilket kan vara en trygghet för barnet då det slipper oroa sig 

för vad som förväntas ske (Kultti 2012).  

 

Bemötande och förhållningssätt är en förutsättning för en bra dialog. Samtal och 

kommunikation underlättas av att samtalspartnerna ser varandra och att talspråket 
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förtydligas av kroppsspråk, gester och miner (Björk-Willén 2006). Ett sätt att arbeta 

med språkutveckling är att förskolläraren använder bilder och konkret material i sin 

undervisning. Barnet “läser” bilden och vad den förmedlar där barnet får en förståelse 

för vad som kommuniceras om samt lockas till samtal och dialog. Om den vuxne ligger 

lite över barnets språknivå stimuleras och utmanas barnets utveckling av språk. 

Ordförrådets storlek och kvalité påverkas av hur många ord barnet möter i sin 

omgivning.  Barn med fler språk har olika ordförråd på sina olika språk då de mött de 

olika språken i olika kontexter (Gibbons 2013).  

 

I ett språkutvecklande arbetssätt ingår ordförråd, språkets uttal, grammatik samt att 

barnet ska kunna berätta själv. Barnen kan uppmuntras till olika typer av berättande 

såsom beskrivningar, händelseförlopp, planer, slutsatser samt att reflektera och 

argumentera (Björk-Willén 2006). Språkutvecklande arbetssätt innebär att språk lärs in 

bäst då det används i naturliga sammanhang. I förskolan ges barnet möjlighet att möta 

språk i många situationer. Som förskollärare är det angeläget att förstå att olikheter ses 

som en tillgång samt att en språklig mångfald har fördelar då verksamhetens innehåll 

ges plats för kultur och språk (Gibbons 2013).  

 

4.5 Möjligheter och hinder med att arbeta språkutvecklande i 

förskolan 
Ett villkor för att barn ska utveckla språk är att verksamheten bygger vidare på barnets 

bakgrund, tidigare erfarenheter och förutsättningar. Barn har kommit olika långt i sin 

språkutveckling där hen ska få det stöd som svarar mot både de behov barnet har för att 

utvecklas språkligt samt för att förbereda barnet för fortsatt utbildning (Gibbons 2013). 

Barn lär i samspel med andra och barnets deltagande ses som betydelsefullt. För att 

kunna kommunicera med andra ska barnen ges möjlighet till språk där det icke verbala 

språket ses som lika betydelsefullt som det verbala språket (Björk-Willén 2006). Barnet 

ska få det stöd som relaterar till de behov barnet har samt göra det möjligt att lära sig  

tillsammans med andra barn och vuxna. Barnen ska även ges möjlighet att använda de 

nyförvärvade kunskaperna självständigt i nya sammanhang och situationer (Gibbons 

2013). I förskolan ges goda möjligheter för förskolläraren att arbeta språkutvecklande 

om de har kunskap om hur barn utvecklar språk, utvecklar språk parallellt samt ge 

barnen möjlighet att möta rika språkstimulerande miljöer (Tuomela 2001). Hinder som 

kan finnas för att språkutvecklande arbete ska kunna äga rum är att förskolläraren inte 

har förståelse för barnets bakgrund, tidigare erfarenheter eller förutsättningar. Barn som 
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har svårt att tolka språket utvecklar olika strategier för att förstå olika sammanhang eller 

situationer. De tittar kanske på ett annat barn eller vuxen, härmar efter eller försöker 

förmedla budskap via kroppsspråk, röstlägen alternativt hämtar föremål för att visa. I 

förskolans verksamhet sker olika förändringar vilket kan leda till osäkerhet hos barnen 

vad som förväntas ske. Barns bristande språkliga kompetens eller vilja att samarbeta är 

vanliga orsaker till svårigheter. Då det uppstår problem i den pedagogiska verksamheten 

lägger förskolläraren allt för lätt problemet på barnen istället för att  reflektera över sitt 

ansvar för att främja barnets utveckling av språk (Björk-Willén 2006). 

 

4.6 Förberedelser för fortsatt utbildning 
I förskolan ska verksamheten förbereda barnen för fortsatt utbildning. En förskollärare 

har goda möjligheter att främja barnens utveckling av språk samt förbereda barnen inför 

kommande utbildning genom att väcka nyfikenhet för olika ämnen (Gibbons 2013). För 

att arbeta språkutvecklande i förskolan är en av tyngdpunkterna att förskollärarna 

tillgodoser barnen med ett varierat och rikt språk inom olika områden. Barnen ska ges 

möjlighet att få uttrycka sig språkligt i många och varierande miljöer. Rutiner och 

tydlighet har stor betydelse för barns deltagande vilket ses som väsentligt då samspel 

och dialog gynnas i olika lärmiljöer och lärsituationer (Björk-Willén 2006). För att 

förbereda barnen inför vidare utbildning ska barn möta språk inom de ämnesområden 

som finns i skolans kunskapsmål. Ju fler sociala sammanhang och situationer som barn 

ges erfarenhet av desto bättre förutsättningar har barnet att utveckla och behärska 

språket (Gibbons 2013). 
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5 Teorianknytning 
 

I nedanstående kapitel avser vi att kortfattat beskriva delar av Piagets’ och Vygotskijs 

teorier kring språkets utveckling hos barn samt förskollärarens roll som språkutvecklare. 

Vi har valt Piaget och Vygotskij som teorianknytning då de haft stort inflytande på 

synen av dagens undervisning och barns utveckling av språk (Säljö 2000). Vygotskij 

och Piaget delar flera tankar om barns språkutveckling. Båda är intresserade av barnets 

allmänna kognitiva utveckling, men till skillnad från Piaget betonar Vygotskij 

interaktionens betydelsefulla roll för begreppsbildning och språkutveckling. Det är 

genom den sociala samvaron med andra som barnet upptäcker språket menar Vygotskij. 

De sociala erfarenheternas och socialt samspelets betydelse för språkutvecklingen 

betonar Vygotskij i hög grad. Piaget beskriver inlärningsprocessen som en växelverkan 

mellan bearbetningsperioder såsom assimilation vilket innebär när barnet bearbetar 

information om omvärlden  och accomodation det vill säga när barnet integrerar den 

nya informationen i den tidigare kunskapen om omvärlden. Enligt Piagets resonemang 

är inlärning ett resultat av någon aktivitet där barnet måste agera mot omvärlden. Med 

hjälp av dessa teorier bearbetar vi vårt resultat och söker förståelse för vad som där 

framträder.  

 

5.1 Jean Piaget  
Den kognitiva utvecklingen är något Piaget ägnade sin forskning främst åt. Barnets 

utveckling beskriver Piaget såsom tänkande, språk, minne, begreppsbildning samt den 

intellektuella förmågan. Barns begreppsutveckling är indelad i olika stadier och  infaller 

vid en viss ålder. De fyra stadierna beskriver Piaget som en trappa som bygger på de 

föregående stadierna vilka påverkar barns mognad. Piaget menar att mognad inträder 

inte inträder spontant utan är ett resultat av barnets egna aktiviteter (Hwang & Nilsson 

2003).  

 

Barns utveckling påverkas av tidigare erfarenheter, deras sociala samt känslomässiga 

situation. Piaget menar att människan ständigt strävar efter att förstå och begripa 

omvärlden samt vad som händer i den (Säljö 2000). I huvudet skaffar sig barnet olika 

minnen och bilder vilket är individens uppfattning av omvärlden såsom händelser, 

situationer och olika fenomen som Piaget kallar scheman. Vidare benämner Piaget olika 

begrepp inom utvecklingspsykologi. Assimilation innebär att nya erfarenheter och 

kunskaper läggs till utan att några gamla scheman behöver ändras vilket innebär att de 
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passar barnets tidigare kunskaper. Ackommodation är ett annat begrepp som Piaget 

namnger där han menar att barnet anpassar och förändrar sin kunskap efter den nya 

informationen och erfarenheten som barnet tagit del av. De nya erfarenheterna ändrar 

barnets begreppsvärld och ger barnet ny kunskap (Lundgren, Säljö & Liberg 2010).  

 

För att nå ett nytt stadium menade Piaget att jämvikt skulle uppstå. Han belyser att arv 

och mognad tillsammans med miljön påverkar med barnets utveckling. Gällande 

språkets utveckling exemplifierar Piaget den med att barn lär språket bland annat genom 

sina sinnen och sin motorik. Vidare belyser Piaget att språk och tanke sitter ihop. Han 

ansåg att först utvecklades tanken och språket uppkom i processen. Ytterligare menade 

Piaget att språket följer ett lagbundet mönster där barnet själv måste vara aktiv samt få 

experimentera och utforska sin miljö (Lundgren, Säljö & Liberg 2010). Piaget definierar 

språket med teckensystem vilket utvecklas i sociala sammanhang (Arnqvist 1993). Han 

menar att barnet först utvecklar sitt ”privata” symbolsystem där hens förmåga att tänka 

förbättras (Lundgren, Säljö & Liberg 2010). Språket är beroende av den kognitiva 

utvecklingen samt relateras till barnets mognad (Arnqvist 1993).  

 

Enligt Piaget föds människan social. Han beskriver att individen tar efter och försöker 

efterlikna dem som finns i barnets omgivning. Omgivningen ska vara objektiv då barnet 

undersöker och utforskar olika fenomen och sin omgivning. På samma vis menar Piaget 

att språket hos människan utvecklas. Barn lär språk genom att imitera och observera de 

människor som finns i dess närhet. Utveckling sker från individuellt till socialt där 

Piaget delade in språk i egocentrerat och socialiserat språk (Arnqvist 1993). Det 

egocentriska språket innebär att barn inte lyssnar till andra eftersom denna förmåga inte 

finns samt att barnet bryr sig inte så mycket om vem hen talar med (Arnqvist 1993). I 

det egocentriska språket kommunicerar barnet inte alltid med någon annan utan barn 

kan mycket väl tänka/tala högt för sig själv. Barnet har inte någon avsikt att inleda en 

konversation med någon annan utan barn använder språk för att underlätta sina tankar. 

Så småningom försvinner det egocentriska språket och det ”inre språket” utvecklas 

vilket innebär att barnet för en tyst kommunikation med sig själv (Evenshaug & Hallen 

2001).  

 

Utifrån Piagets tankar kring språk är det betydelsefullt att förskolläraren har kompetens 

att observera barn i lek samt att delta i leken tillsammans med barnen i förskolan. På så 
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vis kan exempelvis olika hinder upptäckas tidigt gällande språkutveckling, socialt 

samspel och så vidare samt bygga vidare och utmana barnen i deras intressen (Arnqvist 

1993). All utveckling sker utifrån och inåt hävdar Piaget. Hans teorier är att barnet först 

lär sig språk genom att härma den sociala omgivningen för att därefter kunna behärska 

språket. En sak vi benämnt tidigare är att Piaget menade att den kognitiva utvecklingen 

kommer först. Det innebär enligt honom att barnet först måste förstå ett begrepp innan 

ordet används för att få en förståelse av ordets betydelse (Hwang & Nilsson 2003).   

 

 5.2 Lev Vygotskij 
Vygotskijs teori går under benämningen sociokulturell. Hans teori grundas på att man 

lär i samspel med andra. Han menade att miljön hade stor betydelse för barn 

prestationer och utveckling (Strandberg 2006). Barnet föds in i en värld som redan 

finns. Människan präglas av samhället och dess omvärld. Förskollärare ska se världen 

runt omkring barnet för att skapa förståelse för barnets bakgrund, erfarenheter och 

förutsättningar menar Vygotskij. Barnets utveckling ses inte som stadier utan som 

barnets lärprocess. Sociala samspel samt vilka sammanhang och situationer som barnet 

har befunnit sig i har inverkan på barnets språk- och kunskapsutveckling (Hwang & 

Nilsson 2003).  

 

I sin forskning koncentrerade Vygotskij sig mycket för språket. Han menar att språket 

gör det möjligt att delta i det sociala samspelet både i form av konkreta samtal med 

andra samt i form av inre dialoger. Förmågan att resonera med sig själv utvecklar 

människans tänkande och lärande (Hwang & Nilsson 2003). De inre tankarna skapas av 

de yttre tankarna i samspel med andra (Strandberg 2006). 

 

Enligt Vygotskijs teorier utvecklar människan ett språk såsom handling-språk-tanke. I 

samspel med barn pratar och tolkar förskolläraren barnet med ord. Då förskolläraren 

sätter ord på saker, gemensamma erfarenheter och upplevelser får barnet ett språk 

(Hwang & Nilsson 2003). Sociala och språkliga miljöer har därför betydelse för hur 

barnets språk utvecklas enligt Vygotskijs teorier. Barnet ses som en lärling där barnet 

får vistas i en miljö tillsammans med en mer kunnig person för att barnet ska utveckla 

och lära på bästa sätt (Strandberg 2006).  

 

Språk och tanke är åtskilt menar Vygotskij. Det benämner han med ordet internaliserat 

vilket kan förklaras med att barnet tar till sig och omvandlar kunskap samt information 
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så att det upplevs som barnets eget. Barn löser problem verbalt för sig själv och via 

språket utvecklas tanken (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010). De flesta barn är socialt 

kompetenta redan från födseln. Ett nyfött barn samspelar genom att imitera de 

människor som finns i deras närhet. Barnet lär sig att imitera för att sen själv kunna 

omvandla det till sin egen kunskap. Att lära i samspel med andra leder till att barnet sen 

kan göra det själv. Förskoläraren talar till ett barn för att det är meningsfyllt och det 

leder till att barnet aktivt deltar i kommunikationen. I dialog får barnet tillgång till språk 

vilket kan vara verbalt- eller icke verbalt språk (Strandberg 2006). För att främja barnets 

språkutveckling menar Vygotskij att förskolläraren ska lägga sig på en nivå högre än 

där barnet befinner sig i sin utveckling vilket beskrivs som zonen för närmaste 

utveckling. Det är betydelsefullt att inte dessa utmaningar blir för små eller för stora då 

det kan hämma barnets utveckling. Förskolläraren bör reflektera och se vad barnet kan 

göra själv utan hjälp samt vad barnet kan göra tillsammans med en mer kunnig person. 

Allt eftersom barnet blir säkrare på sin uppgift avtar hjälpen och till slut kan barnet 

klara saker på egen hand. Avståndet mellan barnets utvecklingsläge det vill säga där de 

befinner sig just nu ska förskolläraren utmana genom att erbjuda olika lärmiljöer och 

lärsituationer så att barnets lärprocess hela tiden utvecklas och främjas (Strandberg 

2006). Vygotskijs teorier illustrerar hans tankar kring medierande redskap, stimulus 

samt respons. Ordet mediering beskriver att människan använder olika hjälpmedel eller 

verktyg för att få en förståelse för sin omvärld samt kunna delta aktivt i denna 

(Lundgren, Säljö & Liberg 2010).  

 

Människan kännetecknas genom att använda sig av två skilda redskap vilket innebär 

verbalt språk samt materiellt verktyg. Vygotskij ansåg att språket är ett redskap för våra 

tankar. Vidare beskriver Vygotskij att när mänskligheten har språket som ett verktyg 

utvecklas tänkandet. Språket utvecklas så att människor kan kommunicera med 

varandra (Lundgren, Säljö & Liberg 2010). Olika språkliga redskap benämns som 

siffror och bokstäver. Vygotskij menar även att skriftspråk är tankeverk utifrån det 

talade språket. Människan kan förutom tal- och skriftspråk uttrycka sig genom bilder 

och tecken (Lundgren, Säljö & Liberg 2010).      

 

Vygotskij betonade skrivningens betydelse. Han menade att skrivningen har sitt 

ursprung i barnens ritande (Svensson 2009). Barn lekskriver samt leker olika rollekar i 

förskolan där den vuxne är betydelsefull som medlare gällande skriftspråkets 
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utveckling. Han framhöll att barns lekskrivning och rollek är betydelsefulla milstolpar 

till barns vidareutveckling gällande alfabetisk skrivning och distanserat språk 

(Vygotskij 1978).  

 

Vygotskijs förklaring gällande språket var att först är det socialt och kommunikativt 

därefter utvecklas det till egocentriskt. Det egocentriska språket utvecklar barnet under 

förskoleåldern vilket är ett betydelsefullt verktyg då det utvecklar tanken (Arnqvist 

1993). Vidare beskriver teoretikern att det är genom språket barnet bestämmer sina 

handlingar. Barn kan exempelvis tala högt då de räknar eller leker. Detta menade 

Vygotskij att barnet gör för att underlätta sitt tänkande. När barnet senare kan räkna tyst 

har barnets egocentriska språk utvecklats och kallas för inre dialoger (Arnqvist 1993). 
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6 Metod 
I vetenskaplig forskning finns det två olika forskningsansatser att utgå ifrån vilket kallas 

kvalitativ- och kvantitativ forskning. I denna del har vi för avsikt att redogöra för val av 

metod, urval av informanter i studien, beskriva genomförande av undersökningen och  

forskningsetiska principer, samt redogöra för bearbetning av undersökningen och 

kritiskt granska metodval.  

 

6.1 Val av metod 
I vår undersökning har vi valt en kvalitativ forskningsmetod då den passar bäst när 

forskaren vill fördjupa sig i det som undersöks för att försöka förstå. Om vi skulle valt 

en kvantitativ undersökningsmodell ser vi dessa möjligheter som begränsade gentemot 

en kvalitativ undersökningsmodell (Repstad 2007). Då vi söker svar på förskollärarens 

tankar kring barns språk och syn på sin roll som språkutvecklare i förskolan handlar det 

om människors upplevelser och syn på verkligheten. Även vi som forskare har olika 

bakgrund, beprövad erfarenhet och förutsättning vilket påverkar hur informanternas 

information tolkas och analyseras i en kvalitativ undersökningsmodell (Kroksmark 

2013). Vi har valt att använda oss av intervjuer där frågandet är undersökningsmetod då 

vi söker svar på frågeställning och syfte. Det innebär att informanternas svar ger oss ny 

kunskap och förståelse för förskollärarnas tänkande kring ämnet. Med informanternas 

ord och beskrivningar utgår vi ifrån att verkligheten kan uppfattas på olika vis samt att 

det därför inte finns en absolut faktum (Repstad 2007). Vi anser att i en intervju får vi 

en djupare förståelse och en bredare bild av hur människor tänker, gentemot om vi valt 

en kvantitativ metod med en enkät som undersökningsmetod. I vår 

undersökningsprocess samlade vi in data där vi som forskare är ett redskap för att  

bearbeta och analysera data samt försöka finna mönster och samband i det som 

informanterna gett uttryck för i intervjuerna (Kroksmark 2013).  

 
I kvalitativa undersökningar är de vanligaste metoderna intervjuer och observationer. 

Dessa undersökningsmetoder ses som flexibla och kan anpassas (Repstad 2007). I 

forskningen strävas efter att beskriva skillnader och variation där någon upplevelse eller 

uppfattning inte ses som fel. Varje informants beskrivning accepteras av forskare då det 

är ett resultat i undersökningen. Informanterna som ingår i en studie har olika 

uppfattningar och det är skillnaden som lyfts fram (Kroksmark 2014). Kvalitativa 

metoder har en annan struktur gentemot kvantitativ forskningsmetod där forskaren inte 

bara ser till själva resultatet utan processen i sig är av betydelse. Med en kvalitativ 
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metod samlar forskaren in data men de är sällan mätbara på samma sätt som med en 

kvantitativ metod. Hypoteser utgår från att världen är subjektiv det vill säga upplevd 

eller uppfattad av individen (Repstad 2007). Det är betydelsefullt att forskaren beaktar 

att informanterna har individuellt skilda uppfattningar och erfarenheter precis som 

forskarna. Både forskare och informanter uppfattar saker och ting olika beroende på 

olika erfarenhetsvärldar (Kroksmark 2013). 

 

6.2 Urval 
För att få en så bred och noggrann beskrivning av vår undersökning har vi gjort olika 

urval. Vi gjorde ett val att intervjua förskollärare då de har ett särskilt ansvar för den 

pedagogiska verksamheten i förskolan. Förskolläraren har även ansvar för att 

läroplanens mål och intentioner uppfylls. För att få en så bred kunskap som möjligt i 

studien valde vi förskollärare som arbetat olika länge och i olika verksamheter. 

Personerna i vår undersökning arbetar i kommunala och fristående förskolor där de i de 

fristående förskolorna arbetar med inriktning såsom montessoripedagogik. Anledningen 

till detta urval gjorde vi då en av oss arbetar i kommunal verksamhet och den andra i 

fristående verksamhet.  

 

Vi har genomfört en kvalitativ undersökning bland förskollärare i fem olika kommuner 

som arbetar i både tätort och mindre orter. Samtliga förskollärare arbetar med barn i 

åldern 3-5 år. Studien bygger på intervjuer av tio verksamma förskollärare. Vår 

upplevelse var att det fanns intresse för att bli intervjuad och medverka i 

undersökningen. Informanterna har fingerade namn i undersökningen för att skydda 

informanternas integritet. 

 

6.3 Genomförande 
Vår första kontakt med förskollärarna skedde via telefonkontakt då de informerades om 

undersökningens ämne och syfte samt de etiska regler vi förhåller oss till. Allt 

deltagande i vår undersökning har varit frivilligt där informanterna har fått en fråga om 

de vill delta, samt gett sin tillåtelse till deltagande.  

 

Intervjuerna har utförts på respektive förskollärares arbetsplats, där informanterna valt 

dag, tid och plats för intervjuer vilket vi menar är positivt eftersom det för informanten 

är en trygg miljö. Vid varje intervju har informanterna informerats både muntligt och 

skriftligt (se bilaga A) vem vi är, syfte med intervjuerna och undersökningen samt att 
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resultatet kommer att behandlas konfidentiellt i vårt självständiga arbete. Förskollärarna 

har även informerats att de har en betydelsefull roll i vår forskning då deras ord och 

beskrivningar leder till svar på vårt syfte och frågeställning. Innan intervjun påbörjades 

ställdes frågan om de godkände att intervjun spelades in. Den inspelade intervjun var en 

dokumentation som endast var tillgängligt för oss forskare och efter uppsatsens 

godkännande skulle inspelningen förstöras. Detta accepterades av samtliga informanter.  

 

Vid intervjun användes en intervjuguide (se bilaga B) med de frågor som skulle ställas. 

Vi gjorde en provintervju som spelades in och lyssnades av för att se om noggranna 

beskrivningar framkom. Vid provintervjun fick vi en medvetenhet om att några 

frågeställningar behövde förtydligas samt att det är av betydelse att ställa följdfrågor för 

att få utförligare svar av informanterna. I intervjun såg vi det som väsentligt att 

informanten fick stort talutrymme, de gavs tillräckligt med tid att svara på frågor samt 

att vi som intervjuare visade intresse och lyssnade på vad som sagts. Med gester, 

kroppsspråk samt verbalt språk i form av att upprepa det som informanten sagt 

exempelvis “jag uppfattar att du menar ” fick vi svar på om informanten uppfattats rätt 

eller fel i det som de gett uttryck för.   

 

I vår kvalitativa undersökning har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer där en 

person i taget intervjuats. Vi har utgått från öppna frågor och frågeområden såsom 

språk, språkutveckling, utveckling av språk parallellt, möjligheter och hinder med att 

arbeta språkutvecklande samt koppling till olika styrdokument och lagar. Dessutom har 

frågor ställts kring vad för språk som människan behöver för att kunna delta i dagens 

samhälle. Tanken var att få informanten att berätta så mycket som möjligt själv utan att 

ledas och påverkas av oss som forskare. Samtliga informanter gav sitt godkännande till 

att de fick kontaktas om vi skulle behöva några kompletteringar i undersökningen. Vi 

har även informerat informanterna om hur uppsatsen kommer att redovisas samt 

publiceras i DIVA. Alla förskollärare erbjöds att få ta del av vår studie då den är 

godkänd, vilket uppskattades.  

 

6.4 Forskningsetniska principer 
Vi har under vårt självständiga arbete tagit del av och förhållit oss till de fyra 

huvudreglerna om forskningsetiska principerna inom humanistisk, samhällsvetenskaplig 

forskning (Vetenskapsrådet 2002). Här nedan följer en kort redogörelse för hur de fyra 

huvudkraven uppfylls i materialinsamling och analys. 
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Informationskravet: ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningens syfte” (Vetenskapsrådet 2002:7). Denna regel har vi följt genom 

att informanten noga både muntligt och skriftligt informerats angående undersökningens 

syfte och frågeställningar samt att materialet endast ska användas till vår uppsats.  

 

Samtyckeskravet: ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan” (Vetenskapsrådet 2002:9). Vi har erbjudit informanterna att få delta i en 

empirisk undersökning där de själva får avgöra om de vill delta.  

 

Konfidentialitetskravet: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet 2002:10). För att skydda 

personernas integritet valde vi att behandla informationen från intervjuer konfidentiellt. 

Detta innebär att material till uppsatsskrivningen inte hamnar hos obehöriga samt att det 

inte går att utläsa vem som sagt vad. Då vi skrivit färdigt vårt självständiga arbete 

kommer materialet att förstöras.  

 

Nyttjandekravet: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål” (Vetenskapsrådet 2002:14). Intervjuer som gjorts i undersökningen 

kommer endast användas som material i uppsatsen. Informanten skyddas med fingerade 

namn och det kommer inte att framgå i vårt självständiga arbete vilken förskola eller 

kommun som de arbetar i.  

 

Samtliga informanter gav sitt godkännande till att de fick kontaktas om vi skulle behöva 

några kompletteringar i undersökningen. Vi har även informerat informanterna om hur 

uppsatsen kommer att redovisas samt publiceras i DIVA. Samtliga förskollärare erbjöds 

att få ta del av vårt självständiga arbete då den är godkänd, vilket uppskattades.  

 

6.5 Bearbetning av undersökningen 
Vi dokumenterade våra intervjuer genom att spela in dem vilket Repstad (2007) anser är 

den mest rekommenderade dokumentationsformen vid intervjuer. Fördelen med att 

spela in intervjun är att intervjuaren kan koncentrera sig på intervjun och inte på att 

anteckna. Andra fördelar med att spela in en intervju är att allt som sägs kommer med 

gentemot vid en skriftlig dokumentation då det är lätt att något faller bort eller förkortas. 

En annan aspekt är att då intervjun spelats in kan forskarna lyssna av intervjun vid 
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flertal tillfällen om något känns oklart. Då intervjun är färdig ska den skrivas ut. Vi har 

lyssnat av samtliga intervjuer och därefter transkriberat dem alla så att intervjuerna ska 

bli lättare att analysera. Intervjuerna har skrivits av ordagrant vilket varit ett mödosamt 

men givande arbete (Repstad 2007). Varje intervju varade mellan 30-40 minuter och tog 

fyra till fem timmar att transkribera. Därefter sammanställdes fråga för fråga.  

 

I vår bearbetning har vi analyserat sammanställningarna för att finna mönster och 

samband. Vi har sökt efter likheter och olikheter samt möjlighet och hinder kopplat till 

barns språk, att arbeta språkutvecklande i förskolan samt hur förskolläraren ser sin roll 

som språkutvecklare. Vi har haft god hjälp att bearbeta och förstå undersökningen med 

att vi läst litteratur, tidigare forskning och teorier kring ämnet. I vår bearbetning av 

undersökning har vi gjort medvetna val för att hålla en röd tråd så den kan kopplas till 

vår undersökningsfråga och vårt syfte.   

 

6.6 Metodkritik 
Då vårt syfte med undersökningen är att förstå förskollärarnas syn på barns språk och 

sin roll som språkutvecklare i förskolan valde vi att använda oss av en kvalitativ 

forskningsmetod. I intervjuer använder vi frågandet som undersökningsmetod. Under 

studiens gång har vi som forskare intagit ett kritiskt förhållningssätt och reflekterat över 

undersökningens kvalitet. Vi gjorde först en provintervju för att se om våra frågor till 

informanterna gav svar på vårt syfte och frågeställningar vilket ledde till att vi 

utvecklade vår intervjuguide och giltigheten blev högre (Repstad 2007). Vi utvecklade 

våra intervjufrågor där vi relaterar till allmändidaktik med koppling till vad, hur och 

varför samt möjligheter och hinder med att arbeta med utveckling av barns språk. 

Ändringarna i våra intervjufrågor resulterade till att vi fick svar på vårt syfte och vår 

frågeställning. Vi har reflekterat över hur trovärdiga mätinstrumenten är i studien samt 

hur pålitlig informationen är som forskaren fått fram. Studiens trovärdighet ökar anser 

vi då det som informanten sagt spelas in och skrivs ner ordagrant. Det som vi fått fram 

under insamling av data är det som är studiens giltighet.  

 

Vi bedömer att vår studie är pålitlig och tillförlitlig. Dels för att vi använt oss av 

intervjufrågor med utgångspunkt från litteratur, förskolans styrdokument, relevant 

forskning och vetenskapliga teorier som vi läst in oss på. Informanternas ord och 

beskrivningar ser vi som trovärdiga där undersökningen utgår från att verkligheten kan 

uppfattas på olika vis. Vår upplevelse är att informanterna har varit ärliga i intervjuerna 
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då de fått noggrann information att resultatet kommer att behandlas konfidentiellt och 

anonymt  i vårt självständiga arbete. Vi har ställt öppna frågor, ställt följdfrågor samt 

gett informanterna stort talutrymme där vi som forskare lyssnat för att förstå vad 

informanterna ger uttryck för i intervjuerna. För att få bekräftelse på att vi uppfattat 

informanterna rätt har vi sammanfattat deras svar med “jag uppfattar att du menar” där 

informanterna har getts tillfälle att korrigera om något uppfattats fel. Andra aspekter är 

att intervjuerna skett i en avslappnad miljö som informanterna är trygg i då de skett på 

informanternas arbetsplats samt att de fått välja tid och plats när intervjuerna ska äga 

rum. 

 

I resultatredovisningen har vi kritiskt granskat och analyserat oss själva som forskare då 

förskollärarnas svar kan tolkas annorlunda mot vad de menade i intervjun. Vi har därför 

lyssnat och läst de transkriberade intervjuerna vid ett flertal tillfälle för att undvika 

detta. Intervjuerna har vi tillsammans analyserat vilket ökar trovärdigheten i 

undersökningen. 
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7 Resultat/Analys 
 

I följande avsnitt kommer vi att redovisa resultatet som framkommit i vår insamlade 

undersökning. Resultatet som presenteras handlar om förskollärarnas syn på barns språk 

och sin roll som språkutvecklare i förskolan utifrån deras bakgrund, förutsättningar och 

beprövade erfarenheter. Med hjälp av vetenskapliga teorier och tidigare forskning 

analyseras resultatet av oss. Resultatet/analysen framförs utifrån huvudområden i vår 

intervjuguide som även är huvudrubriker i vår bakgrundsdel för att ge en tydlig struktur. 

Valda delar av text samt citat från informanterna kommer att redovisas.  

 

7.1 Barns språk 
I vår undersökning beskriver informanterna att ett språk är något människan 

kommunicerar med. Språk ses inte endast som det verbala språket utan informanterna 

menar att språk innefattar olika sätt som individen kan kommunicera med andra. 

Sammanfattar vi informanternas tankar kring språk beskrivs språk som talspråk, 

kroppsspråk, tecken som stöd, skriftspråk och bildspråk. Tre informanter beskriver 

språk som det magiska språket där de förutom det som nämnts tidigare formulerar 

uttryckssätt såsom dans, drama och skapande. De förskollärare som arbetar i 

mångkulturella förskolor beskriver att barnen uppmuntras att använda sig av andra 

språk än svenska där olika språk och olikheter ses som en kompetens. Relaterar vi språk 

till Piaget och Vygotskijs tankar så beskrivs språk enligt följande. Piaget kallar språket 

för teckensystem där han menar att språket utgörs av en särskild metod. Först utvecklar 

barnet ett privat symbolsystem vilket menas att barn först utvecklar sin förmåga att 

tänka. Detta händer genom att barnet tar in yttre handlingar och göra dem till sina egna. 

Vid sidan av det privata symbolsystemet utvecklar barnet språket vilket påverkas av 

sociala omgivningar (Hwang & Nilsson 2003). Barns språk förbättras genom imitation 

av omgivningens teckensystem. Efterhand försvinner det egocentriska språket och 

övergår till det inre språket. Därefter utvecklar barnet ett socialt språk som fungerar 

kommunikativt. Barnet delar andra erfarenheter och upplevelser tillsammans med andra 

barn och vuxna vilket innebär att utveckling av språk sker i sociala samspel (Lundgren, 

Säljö & Liberg 2010). Vygotskij menar att språk är ett flexibelt teckensystem som 

hjälper barnet att uttrycka sig, förstå sin omvärld samt få en fördjupad förståelse. 

Teckensystem kan se olika ut såsom talspråk, bildspråk, kroppsspråk, tecken som stöd 

och skriftspråk enligt Vygotskijs teorier. Dessutom beskriver Vygotskij att verbalt och 

icke verbalt språk samverkar med varandra när människan kommunicerar (Lundgren, 
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Säljö & Liberg 2010). Vygotskij tänker att språk i början är rent socialt vilket tolkas 

som att barnet vill förmedla något till andra vilket benämns som sociokulturellt 

(Strandberg 2006). Dessutom anser Vygotskij att språket senare delas upp i ett 

egocentriskt och kommunikativt språk där han anser att språket gör det möjligt att delta 

i sociala samspel både som konkreta samtal och i form av inre dialoger (Hwang & 

Nilsson 2003). 

 

Fem av förskollärarna hävdar att kroppsspråket kommer först i språkutvecklingen hos 

barnen. De belyser även att spädbarn kommunicera med hjälp av olika ljud, miner och 

gester. I citatet nedan beskriver Hanna språk såsom: 

 
”Språket är ju grunden till allt! Utan språk händer ingenting. Kroppsspråket är ju det 

första språket barnet har vilket börjar direkt. Det lilla spädbarnet kommunicerar ju så fort 

det är nyfött. Språket är ju grunden till allt. Alla barn har ju någon form av språk även om 

man har svårigheter med att uttrycka sig verbalt så menar jag att man har ett språk”.  

 

Då vi tolkar citatet utifrån Piaget och Vygotskijs tankar föds människan social där 

barnet lär språk genom att observera och härmar dem som finns i barnets omgivning 

vilket förskolläraren bör ha kunskap om (Säljö 2000). Piaget beskriver att barnet lär sig 

hur världen ser ut genom att titta, lyssna, känna, lukta och smaka på saker och ting. Då 

barnet lägger ihop sina upplevelser utvecklas tänkandet. Barnets erfarenheter leder till 

en utveckling av språket och ett språkligt samspel med omgivningen. Vygotskij menar 

att barnet får tillgång till ett verbalt och icke verbalt språk i samspel med andra 

människor vilket innefattar andra barn och förskolläraren (Strandberg 2006). Han anser 

att språket både finns som ett verktyg för kommunikation mellan människor samt som 

ett inre språkligt redskap vilket används då individer tänker (Lundgren, Säljö & Liberg 

2010). Citatet visar enligt Piaget och Vygotskijs teorier att Hanna har kunskap om att 

barnet föds socialt där verbalt och icke verbalt språk främjar barnets kommunikativa 

och språkliga utveckling. 

 

Resultatet visar att förskollärarna möter barn i förskolan som utvecklar ett första språk, 

utvecklar både första och andra språk parallellt samt barn som stött på hinder i sin 

språkutveckling. I citaten nedan belyser Lea:  

 



  
 

31 

 

”Förskollärare ska se det som en förmåga att barn talar olika språk. Många pedagoger i 

förskolan som ser det som ett hinder att barn talar annat språk än svenska. Pedagoger 

säger ofta att barn inte har något språk vilket jag inte kan förstå hur de tänker.”   

 

Då vi tolkar citatet och informanterna utifrån tidigare forskning och vetenskapliga 

teorier menar Björk-Willén (2006) att barn använder sig av både verbalt och icke 

verbalt språk för att förmedla sig till andra människor. Flertalet av världens invånare är 

flerspråkiga. Att ha tillgång till fler språk ska ses som en tillgång både för den enskilda 

individen och för samhället. Forskningen visar att barn som utvecklar fler språk 

parallellt är mer kreativa i sitt språkande och tänkande än barn som utvecklar ett språk 

(Kullti 2012). Vygotskij menar att barn lär språk i samspel med andra barn och vuxna 

vilket leder till att barnet själv senare kan använda det nyvunna språket i olika miljöer 

och sammanhang (Strandberg 2006). Att lära sig fler språk är inte en belastning eller ett 

hinder för barnet däremot kan det ta lite längre tid att utveckla flera språk som ska 

fungera i olika sammanhang såsom hemmiljö, förskola och fritid (Björk-Willén 2006). 

Kajsa beskriver ”att när barnet blir tryggt i ett språk får det lättare att lära sig ett annat 

språk parallellt oavsett om det är tecken som stöd, bildspråk eller ett annat verbalt 

språk”. Vygotskij menar att redan från födseln är barnet medlem i en kultur och att 

språket utvecklas för att människor ska kunna kommunicera med varandra (Säljö 2000). 

Förskolan har en miljö där svenska är majoritetsspråk.  Det är möjligt att barnens val av 

språk påverkas av att flertalet personer talar svenska. Barn kan i tidig ålder hålla isär 

sina språk i olika miljöer vilket ses genom att barnet växlar språk i förskolan, hemmet 

och på fritiden (Kultti 2012). Utveckling av språk påverkas av olika möten och sociala 

sammanhang som barnet befunnit sig i när barn lärt sig använda språket (Gibbons 

2013).  

 

Verbalt och icke verbalt språk är grunden till all form av kommunikation i dagens 

samhälle som bygger på samspel mellan människor menar samtliga informanter. Både 

när människan förmedlar samt delger information krävs det olika språk att kunna 

kommunicera med anser stora delar av våra informanter. Då samhället har utvecklats 

belyser informanterna att individen även behöver behärska en hel del IKT 

(informations- och kommunikationsteknik). Majken anser att stora delar av samhället är 

uppbyggt genom kommunikation via IKT. Vidare beskriver hon att om individer inte 

har denna kompetens blir det ett hinder för personen att kunna fungera i ett samhälle. 

Vygotskij menar att barnet präglas av samhället och dess omvärld. Människan ses som 
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kreativ och utvecklar hela tiden nya sätt att uttrycka sig med. De sociala samspel och 

vilka miljöer barnet befunnit sig i har en inverkan på barnets språk- och 

kunskapsutveckling menar Vygotskij (Hwang & Nilsson 2003). Människan kan 

uttrycka sig med tal, kroppsspråk, tecken, bilder och text där barnet kan kommunicera 

med dem samtidigt. Vygotskij menar att människan är påhittig när det gäller nya sätt att 

kommunicera med. Enligt honom ses språk som ett ständigt utvecklingsbart system som 

samspelar med olika uttrycksformer (Lundgren, Säljö & Liberg 2010). 

 

7.2 Sociala relationer  
Resultatet visar att informanterna anser att förskolläraren har en uppgift med att skapa 

en relation till alla barn i förskolan. I verksamheten sker många möten mellan barn-barn 

och barn-vuxen belyser majoriteten av informanterna. Enligt vetenskapliga teorier 

betonar Piaget och Vygotskij att människan föds till en social varelse som hela tiden 

samspelar med sin omgivning (Säljö 2000). Ytterligare beskriver informanterna att i 

sociala relationer ska pedagogen vara lyhörd för vad barnet vill förmedla genom verbalt 

och icke verbalt språk, samt möta barnet där det står i sin utveckling. Tidigare forskning 

beskriver att i förskolans verksamhet ansvarar förskolläraren för att det skapas olika 

möten där samspel, kommunikation och dialoger sker (Björk-Willén 2006). Barnen 

deltar, samspelar och kommunicerar i olika miljöer såsom vardagliga situationer, lek 

och tematiskt arbete. Språket grundläggs i den muntliga kommunikationen genom lust 

och behov av viljan att förmedla något där sociala relationer ses som angeläget 

(Gibbons 2013). Förutsättning för utvecklande av språk är barnets deltagande (Björk-

Willén 2006). I samspel och kommunikation med andra barn och vuxna visar barn på en 

kreativ förmåga att göra sig förstådd med både verbalt och icke verbalt språk. Barnen 

kommunicerar i sociala relationer med hjälp av olika resurser såsom tal, gester, blickar 

och kroppsspråk (Björk-Willén 2006). Vi menar att barn medverkar och deltar i sociala 

relationer på olika sätt vilket förskolläraren ska beakta som kan relateras till Kulttis 

(2012) forskning. Genom deltagande ses barnen som subjekt i både omsorg, lärande och 

undervisning i förskolans verksamhet (Kultti 2012). Vi vill belysa att sociala relationer 

har betydelse för barns utveckling av språk där mänskligt samarbete ses som en ständig 

förändring. Barn är aldrig opåverkade av möten och samspel med andra barn och vuxna 

enligt Vygotskijs teorier (Säljö 2000).  
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Resultatet visar att det ses som angeläget att förskolläraren visar intresse för vad barnet 

vill förmedla. Anja menar: ”Det är väsentligt att jag som språkutvecklare visar intresse 

för samt lyssnar in och sätter ord på saker, upplevelser, känslor och erfarenheter”. Då vi 

tolkar vad informanterna ger uttryck för enligt tidigare forskning och vetenskapliga 

teorier ses undervisning som en social process och ett gemensamt lärande där både barn 

och vuxna aktivt deltar (Gibbons 2013). Människan reflekterar inte alltid medvetet över 

vad, hur och varför olika möten och sociala relationer ger nya insikter menar Vygotskij 

(Lundgren, Säljö & Liberg 2010). Därav bör förskolläraren sätta ord på material, 

gemensamma upplevelser och aktiviteter så barnet blir medveten om nya kunskaper 

(Säljö 2000). Barn som omges av en verksamhet där det ges stort utrymme för språk där 

vuxna pratar, diskuterar och samtalar ofta och varierat med dem utvecklar ett rikt språk. 

Genom att pedagogerna visar intresse för vad barnet vill förmedla ser barnet en mening 

att kommunicera (Tuomela 2002). Skillnaden mellan Piaget och Vygotskijs tankar är att 

Piaget anser att barnet upptäcker språket och världen på egen hand medan Vygotskij 

påstår att sociala och språkliga miljöer har betydelse för hur barns språk utvecklas 

(Hwang & Nilsson 2003). 

 

Större delen av informanterna benämner vikten av att vara en god förebild för barnen i 

förskolans verksamhet. Som pedagog menar de att man ska tänka på hur man pratar 

samt reflektera över hur jag som vuxen använder mitt kroppspråk och gester i olika 

samspel. Både Piaget och Vygotskij menar att barn lär sig genom att härma och imitera 

för att sen kunna omvandla detta till egen kunskap (Hwang & Nilsson 2003). 

 

I intervjuerna beskriver förskollärare att det är betydelsefullt att skapa en god relation 

till vårdnadshavarna. Föräldrarna har ansvar för sina barns utveckling och ska erbjudas 

samtal i förskolan som ska handla om barnets mående, utveckling i förskolan och 

hemmiljö. Om föräldrar inte pratar svenska beskriver två förskollärare att de erbjuder 

tolk vid olika mötesforum. Om barnet pratar annat modersmål än svenska beskriver fem 

förskollärare att de brukar ta hjälp av föräldrarna att få ta del av betydelsefulla ord på 

barnets modersmål som kan användas i förskolans verksamhet. Kajsa belyser:  

 

“I min förskola erbjuds vårdnadshavarna kontinuerliga samtal men jag upplever att vi kan 

utveckla att prata om barns språk och språkutveckling. Vi är dåliga på att ställa frågor om 

barnets modersmål och hur barnet använder sitt modermål i hemmet”. 
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Tolkar vi citatet enligt tidigare forskning och vetenskapliga teorier ser vi olika aspekter 

där Vygotskij menar att förskolläraren ska se världen runt omkring barnet för att få 

förståelse för barnets bakgrund, erfarenheter och förutsättningar. Det innebär att det har 

betydelse att samverka med barnets vårdnadshavare för att få förståelse för barnets 

utveckling av språk i hemmiljö och i förskolans miljö. Sociala och språkliga miljöer har 

betydelse för hur barnets språk utvecklas anser Vygotskij (Hwang & Nilsson 2003). 

Barn möter en mängd ord i sin omgivning där barns förmåga att hantera olika områden 

ses som en utvecklingsprocess (Gibbons 2013). Förskolläraren behöver förståelse för 

barnets tidigare bakgrund, erfarenheter och förutsättningar för att kunna utmana barnet 

vidare i deras utveckling av språk (Kultti 2012). De språkliga resurser som barnet har 

med sig till verksamheten ska förskolläraren ta till vara. För att lyfta fram det bästa hos 

varje barn att det är betydelsefullt att barnet får verktyg för att kunna kommunicera med 

andra (Gibbons 2013). 

 

Informanterna beskriver att det ses som betydelsefullt att dela barnen i mindre grupper 

samt att det finns närvarande pedagoger som kan ge barnen  stöd i samspel med andra 

barn. I förskolan menar majoriteten av informanterna att alla barn ska uppleva att de 

tillhör en grupp, ges möjlighet att få uttrycka sina känslor, tankar och åsikter samt har 

rätt till ett uttryckssätt anser majoriteten av informanterna. Barn som av olika 

anledningar inte utvecklat verbalt språk kan få svårt i samspel och kommunikation med 

andra barn om de inte ges möjlighet till språk menar Christel. Tre informanter upplever 

att barn som inte utvecklat ett verbalt språk eller inte har språk att kommunicera med 

uttrycker sig mer kroppsligt i form av slag och bett. I detta sammanhang menar 

informanterna att barnet är i behov av stöd av en vuxen som i samspel  med andra barn 

hjälper barnet att sätta ord på det som barnet vill förmedla till andra. Informanterna 

beskriver vidare att de möter barn som behöver tillfälligt stöd i sin utveckling av språk. 

I resultatet ser vi att informanterna ger uttryck för att det har stor betydelse att barnet får 

hjälp och stöd tidigt i sin språkutveckling då det annars finns risk för att barnet kommer 

efter i sin utveckling vilket kan leda till problem med inlärning i skolan. I citatet nedan 

beskriver Christel: 

 

“Stöd behöver inte innebära en extra vuxen i arbetslaget utan arbetslaget kan göra mycket 

i form av att utveckla förhållningssätt och bemötande, material, miljöer, delning av 

gruppkonstellation men det som är mest angeläget är att barnen ges möjlighet till verktyg 

att kommunicera med andra barn och vuxna”.  
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Då vi tolkar citatet enligt teoretiker skildras olika perspektiv. För att främja barnets 

utveckling av språk menar Vygotskij att förskolläraren ska lägga sig på en nivå högre än 

där barnet befinner sig i sin utveckling vilket beskrivs som zonen för närmaste 

utveckling. Det ses som betydelsefullt att utmaningarna inte blir för små eller för stora 

då det kan hämma barnets utveckling. Vidare menar Vygotskij att förskolläraren bör 

reflektera över vad barnet kan göra själv samt vad barnet kan göra tillsammans med en 

mer kunnig person (Strandberg 2006). Förskolläraren är ansvarig för att verksamheten 

leder till en utveckling och ett lärande hos enskilda barnet och hela barngruppen. Barn 

ska få det stöd och den hjälp som de behöver av förskolläraren vilket leder till nya 

färdigheter, begrepp eller nivåer av förståelse (Gibbons 2013). Stöttning kan beskrivas 

som tillfällig hjälp för att barnet så småningom ska kunna utföra uppgifter själva 

(Lundgren, Säljö & Liberg 2010). Piaget menar däremot att för att nå ett nytt 

utvecklingsstadium så måste en jämvikt ske mellan resultat av egen aktivitet, mognad 

och ålder. Det innebär att barnet inte kan hoppa över något utvecklingsstadium utan kan 

beskrivas som att utveckling sker i form av en trappa där barnet inte kan stå över något 

trappsteg (Hwang & Nilsson 2003). Förståelse kring olika teoretiska perspektiv kan 

spegla sig till att pedagogerna i förskolan har olika tänk till utveckling av barns språk 

anser vi. I samspel med andra barn och vuxna ges barnet möjlighet att utvecklas och lära 

av varandra och tillsammans. Vi tolkar detta som att förskolläraren har ett ansvar med 

att starta samtal, ge samtal ett tydligt tema det vill säga vad det är vi pratar om samt vara 

med i turtagning och visa på när samtalet avslutats. En språklig kompetens kan ses som 

hur man använder språket samt vilken funktion språket har vilket barnet bör har 

erfarenheter av innan de möter skolans värld (Gibbons 2013). Barnen ska i förskolan få 

erfarenheter av hur de kan samtala utifrån egna och andras erfarenheter samt få 

upplevelser av att bilder och texter kan tolkas olika. Genom att barnet får ta del av 

andras tankar och erfarenheter får barnet en upplevelse av att människor kan tänka och 

göra olika samt att individer kan lära av varandra och tillsammans menar Vygotskij 

(Säljö 2000). Barnen ska ges möjlighet att delta i mindre grupper och i olika 

gruppkonstellationer som skapar möjlighet till samtal och reflektion (Björk-Willén 

2006). När barn använder språk tillsammans med andra barn och vuxna lär de sig både 

språk och samtidigt får förståelse för olika fenomen och sin omvärld (Gibbons 2013). 

Vi tolkar att stöd behöver inte innebära ett extra stöd av en vuxen person utan stöd kan 

innebära att utveckla förhållningssätt och bemötande, material, miljöer, delning av 
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gruppkonstellation samt  ge barnet verktyg för att kommunicera med andra barn och 

vuxna i förskolans miljö. 

  

7.3 Omgivningen och miljöns betydelse 
Alla våra informanter belyser på olika sätt att förskolan har ett stort ansvar gällande 

barns språk och utveckling av språk där omgivningen och miljön har betydelse. Det 

beskrivs i vår undersökning att barnet lär sig språk i samspel med andra människor, i 

olika miljöer, skilda situationer samt i olika sammanhang. Informanterna har en samsyn 

då de berättar att de i sin undervisning ser miljön och omgivningen som betydelsefull 

för att främja barnens utveckling av språk. Informanterna ger uttryck för att barnen ska 

erbjudas en variation av material, aktiviteter och olika miljöer där verksamheten ska 

gynna barnens utveckling. Gun berättar att hon ser det som viktigt att pedagogerna i 

förskolan ser över miljön och att det finns en medvetenhet då lärmiljöer skapas för vad 

för lärande som förväntas ske i de olika miljöerna. I citatet nedan beskriver Christel sina 

tankar kring miljön: 

”I min förskola erbjuder pedagogerna barnen olika material, lärmiljöer och lärsituationer 

som lockar till samtal och kommunikation. Vi ser även det som viktigt att barnen möter 

rika språk-, bild-, tecken- och textmiljöer. Vår tanke är att då miljön erbjuder barnen rika 

språkmiljöer får barnen inte bara ett språk tillgängligt utan fyra. Därför har vi märkt upp 

olika material och miljöer med dessa olika språk.” 

Anna beskriver miljöns betydelse för ett språkutvecklande arbetssätt i undervisningen 

enligt nedan: 

“Jag tänker att det är viktigt att pedagogerna ser över förskolans miljö och att en 

förändring i miljön kan främja utveckling och lärande. Jag tänker att som pedagog gäller 

det att ha en medvetenhet om miljön och omgivningens betydelse och vad är det vi vill att 

barnen ska lära”. 

 

Vi tolkar citaten såsom att omgivningen och världen som finns runt omkring barnet ska 

upptäckas och förstås. Piaget menar att barnets egen aktivitet är betydelsefull för deras 

utveckling och lärande. Omgivningen ska vara passiv när barnet möter material, 

lärmiljöer och lärsituationer som barnet upptäcker då de annars kan hämma barnets 

utveckling av språk påstår Piaget (Lundgren, Säljö & Liberg 2010). Vygotskij menar 

däremot att samspelet mellan barn-vuxna alternativt mellan barn-barn är betydelsefullt 

då barnet möter material, lärmiljöer och lärsituationer. Andra barn och vuxna hjälper 

barnet att få förståelse för omvärlden där barnets utveckling av språk påverkas av olika 
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möten med människor samt vilka miljöer barnet deltagit i (Säljö 2000). Forskningen 

betonar att barns språkutveckling ses som kognitiv och social. Lärmiljöns möjligheter 

till samspel har betydelse för den enskilde individens utveckling av språk. Vi tolkar 

detta som att förskolläraren har en uppgift att skapa goda dialogiska miljöer där 

förskolans verksamhet ger rika tillfällen till meningsfull interaktion mellan barnen, 

vuxna och miljön (Gibbons 2013).  

 

Vi ser en skillnad i resultatet vilket Majken beskriver såsom att i en traditionell förskola 

använder inte förskollärarna något färdigt material regelbundet som främjar barns 

språkutveckling. Anna betonar att material och miljöer skiljer sig mellan förskolor då 

pedagoger kan har olika erfarenheter och tänkande kring vad som främjar utveckling av 

barns språk. Miljön och omgivningen som barnet befinner sig i påverkar barnens olika 

möjligheter till att utveckla språk anser hon. Anna berättar däremot att i 

montessoriförskolor använder förskollärarna sig av ett färdigt montessorimaterial i 

undervisningen som är språkutvecklande och ämnesövergripande. I verksamheten ska 

barnen erbjudas spännande och utmanande material. Barnet ges möjlighet att undersöka, 

utforska och experimentera vilket inbjuder barnen till olika typer av berättande menar 

informanterna. Vygotskij anser att språket används som redskap för att utveckla 

förståelse för olika aspekter, fenomen och  omvärlden (Säljö 2000). För att lära sig 

berätta innebär det att barnet får erfarenheter och kommer i kontakt med andra barn och 

vuxna som berättar (Tuomela 2002).  

 

Fyra av informanterna beskriver att allt arbete i förskolan som sker tillsammans med 

barnen innebär språk och möjlighet för utveckling av språk. Dessa förskollärare ser det 

som betydelsefullt att arbeta ämnesövergripande för att förbereda barnen inför 

kommande utbildning i skolan. Övriga informanter betonar inte att det ses som 

betydelsefullt att arbeta ämnesövergripande utan de belyser att utveckling av språk sker 

i lek och vardagliga situationer. Förskollärarna beskriver att det är väsentligt att ta till 

vara på barnens intresse i sin undervisning då de planerar lärmiljöer och lärsituationer så 

att barnen ser det som meningsfullt att utvecklas. Christel belyser att att miljön ska 

utvecklas i verksamheten. Miljön kan inte se likadan ut från år till år då förskollärarna 

möter nya barn och barngrupper med olika bakgrund, erfarenheter och förutsättningar 

varje nytt läsår menar hon. Endast de förskollärare som arbetar i mångkulturella 

förskolor beskriver att de medvetet synliggör barnens olika språk och kulturella identitet 
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i verksamheten vilket skildrar en flerspråkig miljö. De menar att miljön ger barnen 

förståelse och kunskap för varandra där olikheter kan ses som en tillgång och att barnen 

kan lära av varandra. Enligt tidigare forskning lockas barnen till samtal, samspel och 

kommunikation då barnen erbjuds gemensamma upplevelser och erfarenheter (Gibbons 

2013). Fler språk uppmärksammas sällan i verksamheten om det inte finns flerspråkiga 

barn i förskolan. Barn ges olika språkliga förutsättningar om flerspråkig miljö skiljer sig 

mellan mångkulturell förskola och en förskola där flertalet av barn talar 

majoritetsspråket (Kultti 2012).  

I en kommun har tre av informanterna vidareutbildats kring boksamtal där de belyser 

tal-, bild- och textspråkets betydelse för barnens utveckling av språk, läs- och 

skrivinlärning. Dessutom menar informanterna att de flesta barn tidigt är intresserade av 

böcker och de läser bilder tidigare än en text. De hävdar att barnen i förskolan ska ges 

möjlighet till många stunder av bild och bokläsning.  Barnens upplevelser berikas om 

barnen får möjlighet att samtala om bokens innehåll, ställa frågor, kommentera samt få 

ta del av andra barns tankar och uppfattningar poängterar informanterna. Tidigare 

forskning och vetenskapliga teorier visar att då barnets språk utvecklas lär sig barnet att 

använda språket på ett mer tydligt och abstrakt sätt. Barnet kan referera till material, 

föremål och händelser som inte finns i barnets närhet alternativt kan beskriva tidigare 

upplevelser eller händelser (Gibbons 2013). Språkutveckling är inte en linjär process 

utan språk utvecklas när barn möter språk i olika omgivningar och miljöer. Barnen ska 

uppmuntras till olika typer av berättande såsom beskrivningar, händelseförlopp, planer, 

slutsatser samt att reflektera och argumentera då berättande främjar språket (Björk-

Willén 2006). Om den vuxne ligger lite över barnets språknivå stimuleras och utmanas 

barnets språkutveckling menar Vygotskij där barnet tillägnar sig nya ord och begrepp 

(Säljö 2000). För att barn ska beskriva tidigare händelser eller upplevelser krävs att 

förskolläraren är en aktiv samtalspartner som ställer medvetna produktiva frågor.  I 

samspel med andra får barnen ta del av varandras erfarenheter och uppfattningar 

(Gibbons 2013). Det språk och språkstimulerande miljöer som barnet kommer i kontakt 

med i förskolans verksamhet ses som betydelsefull för utveckling av språk samt 

påverkar barnets självkänsla och kulturella identitet (Gibbons 2013). 

7.4 Pedagogiska metoder 
I undersökningen ser vi ett mönster där informanterna ser det som angeläget att barnen 

delas i mindre grupper och i olika gruppkonstellationer. Denna pedagogiska metod 
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innebär enligt informanterna att barnen ges bättre förutsättning till dialog, talutrymme 

och lyssnande gentemot stora grupper. I undervisningen ska barnen få möjlighet att ge 

uttryck för sina tankar och åsikter, lyssna till varandra samt lära av varandra och 

tillsammans i både inomhus- och utomhusmiljö anser informanterna. I detta 

sammanhang då pedagogiska metoder undersöktes framkom i intervjun med Lea att 

utomhusmiljön bör tas tillvara på bättre i förskolans verksamhet och ses som en 

lärmiljö. Andra mönster som vi ser i undersökningen är att barnen ska ges möjlighet till 

aktiviteter som väcker nyfikenhet att undersöka, utforska och experimentera. Här menar 

informanterna att gemensamma upplevelser och erfarenheter lockar barnen till samspel, 

samtal och kommunikation. Christel beskriver pedagogiska metoder enligt nedan: 

  

“Jag ser det som viktigt att barnen erbjuds en variation av material, aktiviteter och delas i 

mindre grupper och i olika gruppkonstellationer. I min förskola arbetar vi med ett tema 

under ett helt läsår där barnen erbjuds olika projekt. Pedagogerna utmanar barnen med 

nya ord och begrepp då vi arbetar ämnesövergripande. Det är viktigt med upprepning av 

aktiviteter och att barn möter ord i nya sammanhang och situationer. Barn måste höra ett 

ord många gånger innan det fastnar. Jag tänker även att i pedagogiska metoder innebär 

det att barnet lär sig lyssna både på andra och på språkets uppbyggnad.” 

 

Tolkar vi citatet enligt Piaget och Vygotskijs teorier anser både Vygotskij och Piaget att 

barnet aktivt utforskar omvärlden. Piaget beskriver att barnet föds till denna värld utan 

kunskap. Barnet anpassar sig genom att aktivt undersöka, utforska och experimentera 

omvärlden. Vidare menar Piaget att barnet lär sig genom att titta, lyssna, känna, lukta 

och smaka på saker och ting. Barnet utvecklas genom att vara aktiv i sitt lärande. Piaget 

menar att barnet måste förstå ett ord eller begrepp för att använda ordet själv (Hwang & 

Nilsson 2003). När barnet möter nytt material, nya lärmiljöer eller lärsituationer utgår 

barnet från tidigare erfarenheter och kunskaper. Piaget beskriver tankar och handlingar 

som scheman vilket hjälper till att förklara olika aspekter av upplevelser. Människor 

bildar olika scheman till gemensamma upplevelser och erfarenheter på grund av att 

varje individ har olika bakgrund, erfarenheter och förutsättningar. Barnet lär sig först 

känna omvärlden utifrån ett schema. För att bilden av omvärlden ska stämma överens 

med erfarenheter ändras och utvecklas nya scheman. Barn skapar mer komplicerade 

scheman ju äldre de blir samt ger barn bättre förståelse och anpassning till omgivningen 

(Hwang & Nilsson 2003). Även Vygotskij ansåg att barnet ska ses som aktiv i sitt eget 

lärande men han menar att utveckling ses som ett resultat av sociala samspel och vilka 

språkliga miljöer barnet deltagit i. För att förskolläraren ska kunna utmana barnet i deras 
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utveckling menade Vygotskij att det är betydelsefullt att veta vilken utvecklingsnivå 

barnet befinner sig i. Det ser förskolläraren genom att barnet klarar av olika uppgifter 

själv. Genom att barnet deltar i aktiviteter som ligger lite över deras förmåga utgör det 

en skillnad mellan vad barnet kan klara själv samt kan uträtta med hjälp av en vuxen 

eller ett mer kunnigt barn (Strandberg 2006). Vygotskij anser att förskolläraren ska 

väcka intresse och ställa frågor till barnet men inte komma med några lösningar för att 

utmana barnets tänkande och handlande.  Barnen ska delas i olika gruppkonstellationer 

där förskolläraren utmanar barnens tänkande och handlande genom att problematisera 

omvärlden. Att lösa och klara av saker tillsammans anser Vygotskij som betydande för 

barnens utveckling (Hwang & Nilsson 2003).  

 

Delar av informanterna uttrycker att det är av stor vikt att pedagoger respekterar att barn 

lär på olika sätt. Några barn lär genom att iaktta och observera medan andra barn lär 

genom att direkt prova på olika aktiviteter, material och lärmiljöer. Stina menar att 

vuxna måste visa respekt och hänsyn för varje barn samt möta varje barn från ett barns 

perspektiv. Både Piaget och Vygotskij menar att barn och vuxna ser omvärlden på olika 

sätt där barns tankar skiljer sig från vuxna (Säljö 2000).  

 

I förskolan möter pedagoger barn som stött på hinder i sin språkutveckling eller lär 

språk parallellt menar flertalet av informanterna. Barn ska få det stöd och den hjälp som 

det har rätt till. Barn har förmågor att uttrycka sig på olika vis och det verbala språket är 

ju bara ett av språken menar Anna. Barn anses av flertalet av informanterna ha olika 

kompetenser, erfarenheter och verktyg för att kommunicera. Har barnet inte utvecklat 

det verbala svenska språket som används i förskolan visar de genom gester, kroppsspråk 

och ljud vad de vill göra. Som pedagog måste man tänka och försöka förstå hur barnet 

tänker och vad det vill förmedla beskriver Christel. För att förstärka det verbala språket 

ses TAKK som ett språkutvecklande arbetssätt hos flertalet informanter.  Däremot är det 

endast Christel, Stina och Gun som använder tecken som stöd i sin dagliga verksamhet.  

De anser att det  främjar alla barns lärande samt att barnen ges verktyg för att kunna 

kommunicera med varandra oavsett om barnet använder verbalt eller icke verbalt språk. 

Under höstterminen 2014 har tre informanter erbjudits kompetensutveckling för att 

kunna börja använda tecken som stöd (TAKK) i verksamheten. Deras förskolechefer 

önskar att pedagogerna ska använda tecken som stöd i sin undervisning för att främja 

barnens utveckling av språk.  
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7.5 Möjligheter och hinder med att arbeta språkutvecklande i 

förskolan  
Resultatet visar att informanterna anser att det finns stora möjligheter att arbeta 

språkutvecklande i förskolan. Majoriteten av informanterna ger uttryck för att det i 

verksamheten ges rika möjligheter till dialog, samtal och kommunikation i olika miljöer 

och lärsituationer om pedagogerna har kunskap och en medvetenhet om sin roll som 

språkutvecklare. Gällande förskollärarens roll som språkutvecklare menar större delen 

av våra informanter att det är väsentligt att personalen i förskolan har teoretisk och 

praktisk kunskap kring förskolans uppdrag. Vidare belyses att som pedagog i förskolan 

finns inget val att inte arbeta utifrån vad som står i Lpfö 98, rev 2010 då läroplanen är 

en lag. Christel hävdar: 

 

”Jag ser det som betydelsefullt att pedagogerna i arbetslaget läser, tolkar och 

konkretiserar tillsammans vad som står i läroplanen samt reflekterar över vad, hur och 

varför språk ska utvecklas. Allt som görs i förskolans verksamhet innehåller och påverkas 

av språk och kommunikation oavsett om det är i leken, vardagliga situationer eller 

tematiskt arbete”. 

 

Vygotskij menar att lärande sker hela livet och tillsammans med andra människor i 

olika miljöer vilket vi tolkar som att det inte enbart kopplas till barns utveckling och 

lärande utan även innefattar arbetslagen i förskolan (Strandberg 2006). 

 

Då samhället har förändrats ser flertalet av förskollärarna det som betydelsefullt att 

förskolans personal kompetensutbildas. Forskning sker hela tiden menar informanterna 

vilket innebär att teorier ändras. Tre förskollärare beskriver att tidigare sågs 

flerspråkighet som ett hinder och idag ses det som en kompetens. Här önskar flertalet av 

informanterna kompetensutveckling kring barns språk, utveckling av språk samt hur 

barn utvecklar språk parallellt. Vidare beskrivs att barns lärande av minoritetsspråk och 

modersmål samt modersmålsundervisning inte ses som prioriterat i förskolan. Gun 

påpekar att barn med annat modersmål och minoritetsspråk inte ges möjlighet i 

förskolan att utveckla sitt modersmål och sin kulturella identitet då hon upplever att 

pedagogerna har dålig kunskap om detta. De förskollärare som arbetar i privat regi 

beskriver att de inte ges samma möjligheter till kompetensutveckling som de pedagoger 

som arbetar inom kommunalregi på grund av olika ekonomiska förutsättningar. Vidare 

förklarar informanterna att de ser som hinder att de upplever att alla pedagoger inte är 

lika engagerade i verksamheten. Andra svårigheter beskriver Anna såsom att kollegor 
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ser beprövad erfarenhet som att så här har vi alltid gjort vilket hon vidareutvecklar 

enligt nedan:   

 

”Jag kan känna att hinder kan vara pedagogernas olika kompetenser då jag mött 

pedagoger som beskriver att så har vi gjort i alla år, barnet är inte moget eller vi får vänta 

och se så kanske det blir bättre men inte kan koppla det förskolans uppdrag och 

styrdokument”. 

 

Analyserar vi problematiken enligt vetenskapliga teorier där Anna belyser mognad 

menar Piaget att barns utveckling sker i olika stadier där han utgår från barnets mognad. 

Resultatet är en konsekvens av barnets aktiviteter. Piaget menar att barnets utveckling 

av språk följer ett visst mönster och hör samman med barnets ålder (Lundgren, Säljö & 

Liberg 2010). Enligt Vygotskijs teorier påverkas barnets utveckling av samspel och 

möten med andra barn, vuxna och miljöer vilket inte relateras till mognad och ålder 

(Säljö 2000). 

 

Flertalet av förskollärarna beskriver att som språkutvecklare i förskolan  ska 

verksamheten skapa möjligheter att kunna möta och utveckla varje barn samt hela 

barngruppens språk på bästa sätt. I resultatet framkommer av informanterna att de möter 

pedagoger som lägger fokus på förutsättningar som inte går att ändra på såsom 

barnantal, personaltäthet eller ekonomiska förutsättningar.  Istället bör pedagogerna för 

se möjligheter med att organisera och planera en verksamhet som främjar barnens 

utveckling och  lärande. Elsa berättar: 

 

“Jag möter olika pedagoger som säger att barnet inte har ett språk, ser flerspråkighet som 

ett hinder, ser barnet som ett problem i förskolan, lägger fokus på barnens vistelsetider 

istället för att se möjligheter med att erbjuda barnen en bra verksamhet i förskolan. Här 

tänker jag att pedagogernas kunskap har betydelse för förskolans kvalitet”. 

 

Tolkar vi citatet utifrån tidigare forskning beskriver Björk-Willén (2006) att barn som 

utvecklar språk förkovrar olika strategier för att förstå. De tittar kanske på en vuxen 

eller ett barn, härmar eller försöker förmedla budskap via kroppsspråk, röstlägen, ljud, 

använder sitt verbala modersmål alternativt hämtar föremål för att visa. Barn kan känna 

sig osäkra på vad som förväntas ske i verksamheten där deras otillräckliga språkliga 

kompetenser inom majoritetsspråket leder till en ovilja att samarbeta vilket ses som 

vanliga orsaker till svårigheter. Förskolläraren lägger lätt problemet på barnet istället för 
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hur verksamheten kan utvecklas så att det främjar barnens språkliga utveckling där 

barnet vill delta i samspel och kommunikation med andra barn och vuxna (Björk-Willén 

2006). Det är förskollärarens ansvar att skapa en relation till barnet samt att barn ges 

möjlighet att få utveckla sitt/sina språk (Kultti 2012). I förskolan möter pedagoger barn 

som kommit olika långt i sin utveckling av språk.  Barnet ska få det stöd som svarar mot 

hens behov för att utvecklas språkligt samt förberedas inför kommande utbildning 

(Gibbons 2013). 

 

7.6 Förberedelser för fortsatt utbildning  
Informanterna beskriver att förskolan är första steget i utbildningssystemet i Sverige. 

Vidare beskriver informanterna att förskolläraren ansvarar tillsammans med 

vårdnadshavare att främja barns utveckling av språk samt förbereda barnen inför 

kommande utbildning. Barn ska erbjudas en språkutvecklande verksamhet i förskolan 

där utveckling ses som en process menar samtliga informanter. Stina uttrycker följande: 

”För att klara av skolans olika ämnen behöver barnen ha ett rikt språk med kompetenser 

kring tal, kommunikation, skrift, bilder och läsning vilket förskolan ska väcka 

nyfikenhet för”. Christel menar att det är av betydelse att barnen möter språk inom olika 

ämnen där verksamheten ska väcka nyfikenhet för matematik, språk och 

kommunikation, NO och teknik. Övriga informanter belyser inte vikten av att arbeta 

ämnesöverskridande i förskolans verksamhet med koppling till fortsatt utbildning. 

Tolkar vi citatet enligt tidigare forskning och vetenskapliga teorier ska verksamheten i 

förskolan utveckla barnens språk samt förbereda barnen inför kommande utbildning. 

Det sker genom att väcka nyfikenhet för olika ämnen som barnen kommer att möta i 

skolans värld (Gibbons 2013). Både barn och förskollärare ses som aktiva deltagare i 

undervisning och utveckling av språk menar Vygotskij. Barnet ska få den stöttning eller 

hjälp som behövs av förskolläraren för att barnet ska nå nästa nivå av förståelse eller 

nya färdigheter enligt Vygotskijs teorier (Säljö 2000). I verksamheten i förskolan ska 

det finnas utrymme för språk i vardagliga situationer, lek och tematiskt arbete där 

barnen ska ges möjlighet till samtal i både större och mindre sammanhang (Tuomela 

2002). Barnen ska erbjudas ett rikt språkbruk där förskolläraren ska benämna barnens 

omvärld genom att använda olika begrepp och ord (Tuomela 2001). Då förskolläraren 

ligger lite över barnets språkliga nivå stimuleras och utmanas barnets utveckling av 

språk anser Vygotskij (Strandberg 2006). 
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Vygotskij betonar relationen mellan utveckling av språk där språk lärs i interaktion med 

andra människor och i naturliga sammanhang. Språk anses som en situerad företeelse 

vilket innebär att det är betydelsefullt vilket sammanhang och situation som lärande 

äger rum i (Wedin 2011). Enligt Piagets tankar så når människan ett utvecklingsstadium 

när individen är färdigutvecklad medan Vygotskij menar att människan utvecklas och 

lär hela livet. Omvärlden förändras, samhället utvecklas och människan möter nya 

personer vilket enligt Vygotskijs teorier innebär att människans kunskaper och 

intelligens kommer att utvecklas och förändras hela livet (Säljö 2000). 
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8 Diskussion 
 
Samhället har förändrats vilket innebär att förskolans pedagogiska uppdrag stärkts. Det 

har gjorts revideringar i förskolans läroplan (Lpfö 98, rev 2010) vilket inneburit att det 

bland annat gjorts förtydligande kring barns språkliga och kommunikativa utveckling 

samt förskollärarens ansvar.  I förskolans verksamhet möter förskolläraren barn som 

kommit olika långt i sin utveckling av språk, utvecklar språk parallellt samt barn som 

stött på hinder i sin utveckling av språk. Syftet med vår studie är att undersöka 

förskollärarens syn på barns språk och sin roll som språkutvecklare i förskolan. Vår 

frågeställning är vilka möjligheter och hinder som finns att som förskollärare arbeta 

med barns språk och utveckling av språk i förskolan. För att få förståelse för resultatet 

har vi tagit hjälp av vetenskapliga teorier och tidigare forskning i analysen. I kapitlet 

nedan kommer vi att diskutera och förklara varför resultatet ser ut som det gör samt 

vilka konsekvenser resultatet kan innebära. 

 

8.1 Resultatdiskussion  
Vi ser det som intressant att uppmärksamma likheter och skillnader i våra informanters 

uppfattningar och svar. Likvärdigheter vi ser är att informanterna anser att språk är ett 

sätt att kommunicera med samt att språk innefattar både verbalt och icke verbalt språk. 

Då informanterna beskriver språk ser vi att begreppen kring språk och uttryckssätt 

blandas ihop då språk även beskrivs som uttryckssätt såsom dans, drama och skapande. 

I förskolans styrdokument beskrivs att allt arbete i förskolan ska vara språkutvecklande 

för barnen. Då förskolläraren har ett ansvar för verksamheten ser vi det som 

betydelsefullt att använda sig av de didaktiska frågorna då de planerar, organiserar, 

väljer material, skapar lärmiljöer och lärsituationer i sin undervisning för att främja 

barns utveckling av språk på bästa vis. Förskolläraren bör reflektera själv och 

tillsammans med sitt arbetslag över frågor såsom: Vad är ett språk? Vad ska barnet 

utveckla? När ska barnet lära sig? Med vem ska barnet lära sig? Genom vad ska barnet 

lära sig? Hur organiserar och planeras en verksamhet så det främjar barns utveckling av 

språk? samt Varför ska barnet lära sig? På så vis reflekterar förskolläraren tillsammans 

med sina kollegor över vilka faktorer som påverkar undervisningen och barns 

utveckling av språk. 

 

I samtliga förskolor används majoritetsspråket i undervisningen. Däremot ser vi 

skillnader i resultatet att barn ges tillgång till olika språk i verksamheten. Tal-, bild- och 
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kroppsspråk är språk som används i samspel och kommunikation i undervisningen anser 

flertalet informanter. Tecken som stöd är något som poängteras av majoriteten 

informanter vid ett flertal olika tillfällen i intervjuerna. Däremot är det endast tre 

informanter som använder det som komplement till det talade språket i sin 

undervisning. Vi anser att en aspekt kan vara att förskollärarna har olika teorier och 

beprövad erfarenhet till vad som gagnar barns utveckling av språk samt att 

informanterna givits möjlighet till olika kompetensutvecklingar.  

 

Andra likheter i undersökningen är att informanterna ger uttryck för att sociala 

relationer och samspel mellan barnen och vuxna ses som betydelsefullt. Här menar 

informanterna att barn utvecklar språk i sociala samspel vilket vi relaterar till Vygotskijs 

teorier (Säljö 2000). För att främja barns utveckling av språk anser informanterna att 

barns deltagande är betydelsefullt samt att barnen delas i mindre grupper och i olika 

gruppkonstellationer. Förskolläraren ansvarar för att det skapas olika möten mellan 

barnen och vuxna som lockas till samspel, samtal och kommunikation vilket vi ser 

stämmer överens med Björk-Willéns (2006) teorier. Vidare visar resultatet att 

pedagoger ska vara lyhörda för vad barnet vill förmedla genom verbalt och icke verbalt 

språk. Då barnen vill kommunicera visar de en kreativ förmåga på att göra sig förstådda 

både med verbalt språk och icke verbalt språk där informanterna berättar att som 

pedagog ska man lyssna och sätta ord på det som barnet vill förmedla. Vår åsikt 

stämmer väl överens med informanternas då de beskriver genom att barnet hör ord vid 

ett flertal tillfällen och i olika sammanhang och situationer lär barnet sig själv använda 

nya ord och begrepp vilket relateras till Vygotskijs teorier (Lundgren, Säljö & Liberg 

2010).  

Informanterna betonar att omgivningen och miljön har betydelse för hur väl barns språk 

utvecklas i verksamheten. Skillnader i miljön och omgivningen kan se olika ut i  

förskolor då det är förskollärare som organiserar och planerar miljön. I resultatet 

framkommer att barn som går i en mångkulturell förskola erbjuds flerspråkiga miljöer 

vilket inte finns i verksamheter där flertalet barn talar majoritetsspråk. Undersökningen 

visar även att i montessoriförskolor används ett färdigt språkutvecklande och 

ämnesorienterat material vilket inte finns i traditionell förskola. Både Piaget och 

Vygotskij betonar omgivningen och miljöns betydelse för barns utveckling av språk 

(Lundgren, Säljö & Liberg 2010). 
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I förskolan möter förskollärarna barn som kommit olika långt i sin utveckling av språk. 

Här menar vi att alla barn ska få stöttning och hjälp av förskolläraren som ska ligga en 

nivå högre än där barnet står i sin utveckling för att utmanas vidare i sin 

språkutveckling. För att se vilken språknivå barnet står i så kan förskolläraren observera 

vad barnet klarar själv för att utmanas vidare där barnet får hjälp av en mer kunnig 

vilket kan vara ett barn eller en vuxen för att så småningom klara av situationen själv. 

Använder förskolläraren ett för enkelt eller svårt språk finns risk att barnet utveckling 

av språk hämmas enligt Vygotskijs teorier (Hwang & Nilsson 2003). I en förskola är det 

förskollärare med kollegor som planerar och organiserar miljön. Vilket material som 

erbjuds, om materialet placeras tillgängligt för barnen samt vilka lärmiljöer och 

lärsituationer som barnen erbjuds i verksamheten bestäms av förskolläraren. Här anser 

vi att förskollärarens kompetens och hur de ser på sin roll som språkutvecklare har stor 

betydelse för barns utveckling av språk. 

 

I vår undersökning har vi fått svar på vår frågeställning kring vilka möjligheter och 

hinder som finns att som förskollärare arbeta med barns språk och utveckling av språk i 

förskolans verksamhet. Förskollärarna beskiver att det finns stora möjligheter att 

utveckla barns språk där förhållningssätt, bemötande, planering och organisering av 

material, lärmiljöer, lärsituationer samt pedagogernas kunskap är av betydelse.  Precis 

som vi upplever så möter informanterna kollegor som säger att barnet inte har något 

språk eller utveckling av språk inträffar när barnet nått en viss ålder eller mognad. Här 

tänker vi att pedagogerna tolkar förskolans uppdrag olika och kan påverkas av 

vetenskapliga teorier. Piaget anser att utveckling av språk sker i olika stadier vilket 

påverkas av mognad, ålder och miljö. Vygotskij menar däremot att barns 

språkutveckling påverkas av vilka möten samt vilken omgivning och miljö barnet 

befunnit sig i (Hwang & Nilsson 2003).  Här ser vi det som betydelsefullt att 

pedagogerna reflekterar, analyserar, samtalar och utvärderar barnets utveckling av språk 

samt kopplar sina tankar till beprövad erfarenhet, tidigare forskning, vetenskapliga 

teorier samt förskolans styrdokument. Om barn stött på hinder i sin utveckling av språk 

ska barnet få den hjälp och det stöd som det har rätt till. Om barnet inte får det stöd och 

hjälp som det är i behov av finns risk att barnet kommer efter i sin utveckling av språk 

vilket kan medföra att barnet får svårt att utvecklas och lära i skolans miljö samt delta i 

samhället.  
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I undersökningen framkom att informanterna ser som hinder att utveckla barns språk är 

att de möter pedagoger som inte engagerar sig och har dålig kunskap kring förskolans 

uppdrag.  Det i sin tur kan innebära att förskolors kvalitet kan skilja och barnen inte ges 

möjlighet till en likvärdig förskola. Här menar vi att en aspekt kan vara att förskollärare 

har utbildats vid olika tidpunkt samt i olika högskolor/universitet där utbildningarnas 

kvalitet kan skilja sig åt. Vår teori stärks av att en ny lärarutbildning har framtagits som 

ska vara likvärdig och innebära jämbördig kvalitet. Andra aspekter är att olika 

verksamhetsområden och kommuner har satsat på skilda kompetensutvecklingar för 

förskollärare då det gjorts förtydligande och ändringar  i förskolans styrdokument vilket 

kan ha en inverkan på förskolans kvalitet. Idag ska förskolan vila på beprövad 

erfarenhet och tidigare forskning där vi ser det som betydelsefullt att även den enskilda 

förskolläraren tar ansvar för sin egen utveckling för att bedriva en verksamhet som är av 

hög kvalitet. Vi har själva valt vidareutbilda oss för att bidra till att förskolans kvalitet 

ökar och att det enskilda barnet samt hela barngruppens utveckling av språk ska främjas. 

 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande samt förbereda barnen inför 

kommande utbildning. Endast ett fåtal informanter ser det som  angeläget att barnen 

möter språk och väcker nyfikenhet för olika ämnen såsom matematik, språk och 

kommunikation, idrott, NO och teknik. För att förbereda barnen inför kommande 

utbildning ser Gibbons (2013) det som betydelsefullt att verksamheten organiseras och 

planeras så att barnen möter språk samt nyfikenhet väcks för olika kunskaps ämnen som 

barnen kommer möta i skolans värld. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt 

lärande samt förbereda barnen inför kommande utbildning.  Denna studie har gett oss en 

medvetenhet att det är betydelsefullt att väcka nyfikenhet hos barnen för olika ämnen 

samt att barnen möter språk inom olika ämnesområden. I detta sammanhang menar vi 

att barn behöver höra ord vid ett flertal tillfällen och inom olika ämnen. Så småningom 

lär sig barnet själv använda nya ord och begrepp i olika sammanhang och situationer för 

att förberedas inför kommande utbildning vilket stämmer överens med Vygotskijs 

teorier (Lundgren, Säljö & Liberg 2010).  

 

Slutligen vill vi belysa att i undersökningen framkommer det av informanterna att då 

samhället ändrats och förskolans pedagogiska uppdrag stärkts önskar informanterna 

kompetensutbildning om barns språk, utveckling av språk samt hur barn som utvecklar 

språk parallellt.  
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8.2 Vidare forskning 
Under skrivandet av denna uppsats har nya aspekter av ämnet dykt upp hos oss. Det 

skulle vara intressant att undersöka hur förskollärare i förskoleklass samt lärare i skolan 

ser på barns språk och förskollärarens roll som språkutvecklare i förskolan. Nyfikenhet 

finns även för att undersöka vilka språk som barn behöver förberedas för inför 

kommande utbildning enligt förskollärare i förskoleklass samt lärare i skolan. Andra 

ämnen som intresserar oss är hur förskollärare i förskoleklass samt lärare i skolan tänker 

kring om det är betydelsefullt att arbeta ämnesöverskridande i förskolan relaterat till 

barns utveckling av språk då förskolan är första steget i utbildningssystemet.   
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Bilaga  
 

Bilaga A 

 

 

                              Informationsbrev 
 

Vi är två kvinnor som studerar på lärarutbildningen för barn i yngre åldrar på distans vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vi har påbörjat vår sista kurs där vi ska skriva ett 

Självständigt arbete i form av en C uppsats. 

 

I förskolans styrdokument, olika lagar och förordningar beskrivs att människan har rätt 

att utveckla sitt/sina språk vilket har väckt nyfikenhet hos oss att göra denna 

undersökning då språket har en stor betydelse i dagens samhälle.  

 

Vårt arbete kommer att handla om förskollärares tankar kring barns språk och 

utveckling av språk. Vi har båda arbetat i många år som barnskötare i förskolan där vi 

stött på olika hinder och möjligheter hos pedagoger att arbeta på ett språkutvecklande 

sätt i förskolan.  Då förskolläraren har ansvar för den pedagogiska verksamheten har vi 

gjort ett val att endast intervjua förskollärare i vår undersökning. 

 

Vårt syfte är att belysa förskollärarens syn på barns språk och sin roll som 

språkutvecklare i förskolan. Vi vill få en förståelse vad informanterna ger uttryck för 

genom att ta hjälp av vetenskapliga teorier och tidigare forskning.  

 

Frågeställning: Vilka möjligheter och hinder finns att som förskollärare arbeta med 

barns språk och språkutveckling i förskolan? 

 

Forskningsetniska principer 

Vi har tillfrågat informanterna om de vill delta i en intervju där de själva fått avgöra om 

de vill delta. Informanterna informeras muntligt och skriftligt om undersökningens syfte 

och frågeställning. För att skydda individernas integritet behandlas informationen från 

intervjuerna konfidentiellt.  Det innebär att materialet till uppsatsskrivningen inte 

hamnar hos obehöriga samt att det inte går att utläsa vem som sagt vad. Då uppsatsen är 

färdig kommer intervjuerna att förstöras.  

 

Uppsatsen kommer att lämnas in och publiceras i DIVA. 

 

Vi tackar för att du vill ta delta i vår undersökning. Vill ni ta del av vår uppsats mailar 

vi gärna den till dig då den är färdig. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Pia Wernebäck och Susanne Öhman 
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Bilaga B 

 

Intervjuguide 
 

Bakgrund: Samhället har förändrats vilket innebär att förskolans pedagogiska uppdrag 

stärkts. Det har gjorts revideringar i förskolans läroplan (Lpfö 98, rev 2010) vilket 

inneburit att det bland annat gjorts förtydligande kring barns språkliga och 

kommunikativa utveckling samt förskollärarens ansvar.  I förskolans verksamhet möter 

förskolläraren barn som kommit olika långt i sin utveckling av språk, utvecklar språk 

parallellt samt barn som stött på hinder i sin utveckling av språk. Syftet med vår studie 

är att undersöka förskollärarens syn på barns språk och sin roll som språkutvecklare i 

förskolan. Vår frågeställning är vilka möjligheter och hinder som finns att som 

förskollärare arbeta med barns språk och utveckling av språk i förskolan. 

 

1. Vad är ett språk?  

2. Vad ska barnet utveckla för språk?  

3. När ska barnet utveckla språk? 

4. Med vem ska barnet utveckla språk?  

5. Genom vad ska barnet utveckla språk?  

6. Hur organiserar och planeras en verksamhet så det främjar barns utveckling av språk?   

7. Varför ska barnet lära sig språk?   

8. Vilka möjligheter/hinder ser du att främja barns språkutveckling i förskolan? 

9. Vilka möjligheter/hinder ser du för barnet som en samhällsmedborgare kring barns 

språk? 

 

 


