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Abstrakt
Denna studie belyser barns språkutveckling och hur läroplanen implementeras i
verksamheten. Syftet med studien är att belysa hur några förskollärare beskriver vad
språkutveckling är för dem samt hur de säger att de implementerar läroplanen i
verksamheten. Studiens frågeställningar är: Hur beskriver förskollärarna vad språkutveckling
är? och Hur beskriver förskollärarna processen att implementera läroplanen i sin
verksamhet? Utifrån studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ studie genomförts
med semistrukturerade intervjuer av sex förskollärare. Pedagogerna beskriver språkutveckling
som barnens förmåga till ”kommunikation” och ”benämning” och att detta sker genom att
utveckla ett ordförråd. ”Dialog” beskrivs som både ett medel och ett mål för språkutveckling.
Flera pedagoger ser språkutveckling som en naturlig, konstant pågående process i förskolans
vardag som sker under hela dagen: den är ”allt”. Implementering av läroplanen beskrivs
främst som en fråga om planering av verksamhetens innehåll; vissa arbetar med den som ett
”levande dokument” att tolka medan andra förlitar sig till sitt minne av den då de planerar
aktiviteter utifrån läroplanens mål. Resultatet visar att pedagoger arbetar utifrån en pliktkänsla
eller önskan att använda läroplanen vid planeringen av språkutvecklande aktiviteter, även då
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de ser språkutveckling som naturligt pågående i alla aktiviteter.
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1. Inledning
Språket är en central del av sociala sammanhang och en viktig del av barns utveckling. Under
dagen på förskolan befinner sig barn i en mängd olika sociala sammanhang. Dessa situationer
kan vara möjliga lärtillfällen och ge möjlighet till språklig utveckling om de utnyttjas på rätt
sätt. Därför vill jag med denna studien studera hur förskollärare beskriver språkutveckling samt
hur de säger att de implementerar läroplanen.

För att vara en del av samhället behöver individen kunna kommunicera, uttrycka sina tankar
och åsikter för att uppnå möjligheter till att påverka sin omvärld (Johansson, 2011). Skolverket
(2016) belyser att förskolan bör lägga stor vikt vid barns språkutveckling, uppmuntra och se till
barns nyfikenhet. Det är därför av vikt att förskollärare i verksamheten använder sig av språket
i olika sammanhang. I samtal kring vardagen i förskolan anses förskollärarnas agerande vara
gynnande för barns grammatiska och pragmatiska språkutveckling. Agerandet beskrivs i
termerna närhet, samspel och öppenhet (Johansson, 2011). Dialogerna i förskolan är
betydelsefulla samtal för både barn och förskollärare då det finns möjligheter i dialogen att både
relationer och lärandet kan gynnas i kommunikativa samtal (Fredriksson Sjöberg, 2014).
Hädanefter kommer begreppet språkutveckling att användas i denna studie. En definition av
språkutveckling som många forskare är överens om är att individens språk utvecklas i samspel
med sin omgivning. Enligt dessa forskare finns det fem nyckelbegrepp vilka är inlärning,
omgivning, samspel, språk och utveckling (Strömqvist, 2010). Grunden till barns läs- och
skrivutveckling läggs i förskolan därför är det viktigt att förskollärare har kunskap om barns
tidiga språkutveckling och låter den kunskapen ta plats i utformandet av verksamheten
(McGinty, Mashburn, Hoffman & Pianta, 2014). Det har visat sig att barn som lever i hem med
låga inkomster kan han en sämre ordförrådsutveckling än de barn som lever i hem med högre
inkomster. Förskolan är den plats där många barn nås oberoende av familjebakgrund och
socioekonomisk status, det kan därför vara en bra arena att förebygga de skillnader som kan
uppstå (Whorall & Cabell, 2015). En bra tidig språkutveckling gynnar barns läs- och
skrivutveckling senare i livet (McGinty, Mashburn, Hoffman & Pianta, 2014). I studien
kommer läroplansteorin användas för att resonera kring hur förskollärarna säger sig
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implementera styrdokumenten i förskolan.

1.2 Syfte
Syftet med föreliggande studie är att belysa hur några förskollärare beskriver vad
språkutveckling är för dem samt hur de säger att de implementerar läroplanen i verksamheten.

Hur beskriver förskollärarna vad språkutveckling är?

•

Hur beskriver förskollärarna processen att implementera läroplanen i sin verksamhet?
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1.3 Frågeställning

2. Tidigare forskning
I följande kapitel kommer tidigare forskning att presenteras, som är relevant för denna studie.
Nedan

redovisas

forskning

som

studerar

språkutveckling,

dialog/kommunikation,

språkutvecklande aktiviteter och läroplanen. Första delen lyfter fram hur förskollärare resonerar
kring språkutveckling och det andra temat handlar om två olika aktiviteter i förskolan som kan
hjälpa barn i deras språkutveckling. Det tredje delen lyfter fram hur dialog och kommunikation
i förskolan kan bidra till barns språkutveckling. Det fjärde och sista temat handlar om hur
läroplanen implementeras i verksamheten. Detta kapitel avslutas med en sammanfattning kring
forskningen och dess betydelse för studien.

2.1 Förskollärare och språkutveckling
I Norling, Sandberg & Almqvists (2015) studie undersöktes språkets kvalitetsdimensioner inom
barngrupper i de svenska förskolorna. Där de menar att förskolläraren ska uppmuntra barns
intresse och motivation i samband med användning av symboler, texter och kommunikativa
funktioner. Det framkom även i studien att barns egna tankar och svar bör tas i beaktande, då
en trygg och stimulerande miljö kan få barn att visa större engagemang i utvecklande aktiviteter
(ibid). I Evensen Hansen & Alvestads (2017) studie visade resultaten att förskollärarna ansåg
att utvecklingen av ordförrådet sker i de vardagliga aktiviteterna. Förskollärarna belyser även
vikten av upprepning av orden för att öka barns verbala språk och deras ordförråd.

Lynch & Owston (2015) har studerat vad förskollärare anser om barns språk och läskunnighet.
Enligt resultaten fanns det två skillnader i förskollärarnas svar. Några av förskollärarna ansåg
inte att det var viktigt att barn lärde sig bokstäver för att främja deras språkliga utveckling
medan andra ansåg att det var något man skulle arbeta med och de hade beställt hem material
för detta ändamål. Kultti (2012) lyfter fram lärarledda sagostunder som lärtillfällen där barn
med rätt stöttning från förskollärarna kan nå långt i sin utveckling. Med rätt stöttning till
exempel genom upprepning lämnas inte barnet ensamt i sin utveckling men den vuxna tar inte
heller över barns utveckling.
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Denna forskning visar på att det finns individuella skillnader i hur förskollärare resonerar kring

relevant för den här studien då syftet är att belysa olika förskollärares resonemang kring
språkutveckling.

2.2 Språkutvecklande aktiviteter.
Norlings (2015) avhandling visade att boken i samspel med förskolläraren kan bidra till barns
språkliga utveckling. Hon påvisade att när barn möter texter och symboler kan dessa skapa
tillfällen för kommunikation med andra barn eller förskollärare. Resultatet av hennes studie
visade också att huruvida barn får möjlighet att utmanas i de situationerna varierar från förskola
till förskola. Resultatet visade även att barn i mötet med boken ges möjlighet till ytterligare
kommunikation genom samtal med kamrater eller förskolläraren.

Även Kultti (2012) har studerat hur boken kan bidra till barns språkutveckling. Kultti (2012)
skrev att barn interagerar med boken genom gester och verbala uttryck och på så sätt sker
lärande. Även i Simonssons (2004) avhandling lyftes barns interaktion med boken fram. Vid
aktiviteter kopplade till boken skedde interaktion och kommunikation med personer i barnets
omgivning. Förskollärarna i studien såg boken som ett redskap för att förbereda barn för
framtiden. De menade också att boken kunde förekomma i olika konstellationer. Den kan till
exempel användas som ensamaktivitet eller tillsammans med andra, både barn och/eller vuxna.
Vidare har Garnder-Neblett, Holochwost, Gallagher, Iruka, Iheoma, Odom & Bruno (2017)
studerat bokens betydelse utifrån hypotesen att ju äldre barn är desto mer får de ut av aktiviteter
kring boken. Dessa hypoteser blev bekräftade då studien visade på att äldre småbarn var mer
engagerade i den lärarledda sagoläsningen. Det visade också att de äldre barn har en utveckling
oberoende av hur förskolläraren läser sagan.

I Coyle & Gomex Garcia (2014) studie undersökte de ifall sången som aktivitet i förskolan
kunde vara språkutvecklande. Resultaten från studien visade på att sång kan bidra till
språkutveckling men att man bör arbeta med den på mer än på ett sätt, bland annat genom att
prata om sången. Även Kultti (2013) genomförde en studie för att studera sångaktiviteter som
sker på en förskola, för att kunna se vad som kan uppnås i språkutveckling med hjälp av sången.
Resultaten synliggjorde att sången kan vara språkutvecklande och att alla barn kan delta
oberoende av deras verbala språkkunskaper. Clasen & Jensen de Lopez (2017) studie
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undersökte ifall BookFun kunde stödja yrkesutveckling samt möjliggöra sociala integration i

delaktiga i läsningen och undvika att det blir en monolog (The Mary Foundation, 2012).
Resultatet visade att förskollärarna ansåg att barnen hade fått ett större ordförråd och deras
pragmatiska språkförmåga hade utvecklats samt att barnen använde sitt språk mer i konflikter
än innan BookFun.

Då denna forskning belyser boken och sången som språkutvecklande, är det relevant för studien
då detta kan vara ett sätt att implementera läroplanen i förskolan.

2.3 Dialog och kommunikation i förskolan
Dialog kan ske med alla barn på förskolan oavsett hur långt de har kommit i sin verbala
språkutveckling, menar Fredriksson Sjöberg (2014) som ansåg att dialog kan ske med både
verbala och ickeverbala handlingar. Att lära sig ett språk handlar om mer än grammatik och
ord, det är lika viktigt att lära sig använda språket i interaktion med andra. Dialogen
kännetecknas av närvaro, lyssnande, ömsesidighet och talturer. Dialogen på förskolan bör ha
ett gemensamt innehåll men den kan också påverkas av vad som sker i verksamheten. I de
dagliga dialogerna händer det att barn som saknar språklig erfarenhet utestängs från att delta,
men det är då upp till förskolläraren att hantera det (ibid.). Detta är något som också lyftes fram
i Norling, Sandberg och Almqvists (2015) studie. De lyfte fram att förskolläraren har möjlighet
att vägleda barn i sin språkutveckling när förskolläraren själv deltar i aktiviteterna. De lyfte
även att dialog sker i de vardagliga situationerna som till exempel måltider, blöjbyte och lek.
Det emotionella stödet från förskolläraren är viktigt, en handledare i det verbala språkets
utveckling. Ifall barns verbala språkutveckling får en bra start i förskolan, kan det minska läsoch skrivsvårigheter vid senare tillfälle (McGinty, Mashburn, Hoffman & Pianta, 2014). Deras
undersökning visade att de barn som hade ett mindre ordförråd men en närmare relation till
förskollärarna ökade sitt ordförråd medans barn med liknande verbalt språk men inte så nära
relationer inte fick en lika stor ökning i sin verbala språkutveckling. Resultatet visade också att
de barn som redan hade ett brett ordförråd i början av en termin inte var lika beroende av den
relationsbyggande supporten som barn med ett mindre ordförråd.

I Whorall & Cabells (2016) artikel diskuterades vikten av att utveckla det verbala språket i
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förskolan, de gav även förskollärarna strategier kring hur de kunde arbeta för att barn skulle

(2016) påpekade även hur viktig den verbala språkutvecklingen är oavsett språk. Förskollärare
kan bidra med ett ökat ordförråd genom stöd, vilket barn kan få i samtal och under aktiviteter
som de är intresserade av. Att engagera barn kognitivt genom utmanande konversationer får
dem att använda sig av dekontextualiserat språk och utforska idéer. De verbala språkliga
förmågorna där ordförråd, syntaktiska kunskaper och narrativa diskursprocesser är inkluderade
har visat sig ha betydelse för den tidiga avkodningen i läsutvecklingen. Whorall & Cabell
(2016) poängterade att vid matbordet där fokuset ligger hos barns intresse kring dialog
användes det ett större ordförråd där det blir kognitivt utmanande ämnen och de använde mer
öppna frågor.

Sheridan & Gjems (2016) belyste vikten av att barns språkutveckling borde utgå från barns
intressen. Även att alla barn borde ha samma förutsättningar till språkutveckling i det
individuella och sociala språklärandet. De lyfte även att kommunikationen var den del av barns
verbala språkutveckling som var central. För att barns verbala språkutveckling ska utvecklas
är det till fördel om förskollärarna använder sig av rätt ord vid benämning. Även att dialogen
kan vara språkutvecklande när där är en pedagog som för en dialog med barn.

Ovan forskning visar på dialogen som central för barns språkutveckling. Att ha en
dialog/kommunikation med barn är nödvändigt för deras språkutveckling, detta är något som
sker i den dagliga verksamheten. Eftersom denna forskning belyser dialog och kommunikation
i förskolan, är det av relevans för studien då syftet är att ta reda på hur förskollärare beskriver
språkutveckling.

2.4 Läroplanens roll i verksamhetsplaneringen
I Jonssons (2013) avhandling var syftet både att framföra villkoren för lärande och
möjligheterna som skapades och även att berika kunskapen kring hur läroplanens innehåll kan
påverka barns aktörskap. Resultatet visade att när förskolläraren visade intresse för barnen
genom att se, lyssna och bekräfta dem kunde det utvecklas till lärandesituationer. Även att
förskollärarens förhållningssätt kan bidra till begränsning eller utmana barns chanser till
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ömsesidighet, engagemang samt uppmärksamhet kring det gemensamma innehållet. Resultatet

konsekvenser för vilken verksamhet man skapar utifrån hur förskollärare väljer att integrera
barn som sedda, bejakade eller reella.

I Pramling Samuelsson, Williams & Sheridans (2015) artikel var syftet att undersöka de
möjligheter och hinder som kan uppstå vid arbetet av läroplanens intentioner i förhållande till
barngruppsstorlekarna. I artikelns resultat framkom det att i de mindre barngrupperna ansåg
förskollärarna att de kunde se en skillnad i huruvida barn använder sig av kommunikation. Även
att förskollärarna har barns intresse som utgångspunkt vid planering och inte läroplanen vilket
kan påverka strävansmålen. Detta kan innebära att man antingen väljer bort läroplanen helt
eller att man integrerar läroplanen med barns intresse. Det centrala är dock att barns intresse
styr verksamheten i större utsträckning än läroplanen. Resultatet visade även på att
förskollärarna arbetar med språk, kommunikation och matematik i vardagen och att detta är
något som finns med i allt de gör under dagen till skillnad från andra delar av läroplanen som
man inte arbetar lika konsekvent med och inte lika djupgående.

Den forskning som lyfts fram ovan är relevant för studien eftersom den handlar om hur
förskollärarna arbetat med läroplanen i förskolan. Även hur arbetet med läroplanen i förskolan
påverkas utifrån barns intresse. Detta är av intresse för att besvara studiens andra frågeställning.

2.5 Forskningssammanfattning
Fokus i kapitel 2.1 var på förskolläraren och dennes uppfattning om språkutvecklingen. Lynch
& Owston (2015) menade att förskollärare har två olika sätt att se på hur man ska arbeta med
barns språkutveckling. Vidare menade både Kultti (2012) och Norling, Sandberg & Almqvist
(2015) att förskollärarna har en viktig roll i att aktivt stötta barns språkutveckling. Till sist
visade Evensen Hansen & Alvestad (2017) att det är viktigt att förskollärarna bygger upp barns
ordförråd.

Fokus i kapitel 2.2 var på hur boken och sången som aktivitet kan vara språkutvecklande i
förskolan. Där det blir synligt hur boken kan påverka barns kommunikation i dialoger med

Bruno, 2017). Detta blev även synligt enligt Clasen & Jensen de Lopez (2017) att genom
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andra barn eller förskollärare (Norling, 2015). Även att oberoende hur barn blev lästa för så

läsningen ökade barns ordförråd, detta märktes genom att barn kan föra en dialog bättre än
innan bokläsningen. Att använda boken för att låta barn vara delaktiga i bokläsningen där barn
kan använda gester och verbala uttryck kan vara en möjlighet för barn att utveckla sitt verbala
språk (Kultti, 2012). Boken anses även vara det redskapet som kan förbereda barn inför
framtiden (Simonsson, 2014). Det är inte endast boken som kan ses som språkutvecklande,
sången i förskolan är även ett hjälpmedel för språkutvecklingen. Att aktivt arbeta med sången
ger alla barn en möjlighet att delta i aktiviteten, helt oberoende på vilken nivå deras verbala
språk ligger på (Kultti, 2013).

Fokus i kapitel 2.3 var på hur dialogen och kommunikationen har inverkan på
språkutvecklingen. Att barn får en bra start i sin verbala utveckling, kan göra att de i framtiden
inte finner svårigheter i läs- och skrivutvecklingen (McGinty, Mashburn, Hoffman & Pianta,
2014). Precis som Fredriksson Sjöberg (2014) belyste är det av vikt att inkludera alla barn även
de som inte har samma språkliga nivå som andra barn. I dialogen mellan pedagog och barn är
de till en fördel ifall förskollärarna använder sig av korrekta termer vid benämning av saker
eller ting (Sheridan & Gjems, 2016). Att förskolläraren kan ha en inverkan på de barn som
vistas i förskolan, känns självklar, men det är även så att barn behöver stöttning av förskollärare
för att inte lämnas ensamma i sin språkutveckling (Norling, Sandberg & Almqvist, 2015). Den
tiden som anses passande för att föra en dialog med barn är vid exempelvis matsituationer, då
dialogen kan föras av barn och deras intressen istället för att förskolläraren ska föra dialogen
(Whorall & Cabell, 2016).

Fokus i kapitel 2.4 var på förskollärares syn på läroplanen. Där menade Jonsson (2013) att
genom att bekräfta barn och göra dem till aktörer kunde lärandesituationer uppstå. Hur man
valde att använda barn som aktörer påverkade vilken typ av verksamhet man får. Det finns tre
sätt att se på barn som aktörer, sedda, bejakade och reella. Pramling Samuelsson, Williams &
Sheridan (2015) lyfte i sin forskning fram att barns intresse styr utformandet av verksamheten
och att man antingen kan välja att arbete med eller utan läroplanen då. De belyste också att
språk, kommunikation och matematik är delar av läroplanen som finns med i vardagen.

Utifrån tidigare forskning kommer denna studie att lyfta fram hur några förskollärare beskriver

språkutveckling bör således påverka deras verksamhet. Denna forskningsöversikt visar att
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språkutveckling. Förskollärarna är en viktig del av barns vardag på förskolan. Det är också de

förskollärarna har en viktig roll i barns språkutveckling. Den visar också på individuella
skillnader i hur förskollärare resonerar kring språkutveckling. Den forskning som saknas är hur
förskollärarna förhåller sig till språkutveckling i förhållande till läroplanen. I den här studien
undersöks därför hur förskollärare beskriver språkutveckling samt hur de säger sig
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implementera läroplanen.

3.Teoretisk utgångspunkt
Föreliggande studie utgår ifrån Lindes (2012) tolkning av läroplansteorin med fokus på de tre
olika arenorna, formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan, vilka
kommer att beskrivas mer djupgående i nedanstående kapitel.
Anledningen till den valda teorin är att förskollärare tolkar och implementerar läroplanen på
olika sätt. Läroplansteorin ger möjlighet att tolka och agera olika utifrån faktorer i de olika
arenorna. Då syftet med studien är att belysa hur förskollärare beskriver vad språkutveckling är
för dem samt hur de implementerar läroplanen i verksamheten ger läroplansteorin möjlighet att
lyfta fram skillnader och likheter i förskollärarnas resonemang.

3.1 Läroplansteori
Läroplansteorin handlar om vilken syn som finns på kunskap och vilken kunskap som värderas
högst (Linde, 2012; Wahlström, 2016). Läroplanen är det styrdokument som reglerar förskolans
syn på kunskap och är framtagen av staten. Förskolans läroplan revideras för att följa samhällets
förändrade syn på kunskap. Läroplanens syfte från början var att visa hur en viss typ av kunskap
ansågs vara av vikt vid en viss tidpunkt. Läroplanen belyser hur dess omvärld ser ut, det blir
även synligt vilka de dominerande frågeställningarna och ideologier ifrån de olika tidsepokerna
är (Wahlström, 2016). Inom läroplansteorin finns olika arenor för tolkning, dessa är
formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan (Linde, 2012).

3.1.1 Formuleringsarenan
De läroplanstexter som formuleras idag påverkas av de formulerades syn på kunskap och
samhälle. Linde (2012) menade att filosofiska frågor och människosyn påverkar formuleringen
av läroplanstexter. Eftersom inte allt kan finns med i en läroplan förekommer ett visst stoffurval.
De koder som styr detta urval förändras över tid. Det kan även skilja sig från kultur till kultur.
Formuleringen kring läroplanen innefattar yttre faktorer som visar på hur undervisningen ska
bedrivas exempel på detta är styrdokument, ekonomi, elevantal och hur mycket tid som har
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getts till det ämnet. Dessa är faktorer som läraren inte kan påverka då de inte innehar kontrollen

återspegling av de politiska överväganden och kompromisser som har gjorts i samband med
formulering av läroplanen (Linde, 2012).

3.1.2 Transformeringsarenan
På transformeringsarenan är det förskolläraren som är medskapare av läroplanen då denne själv
kan utforma aktiviteter efter egna tankar kring vad de själva kan, vilka yttre faktorer som spelar
in och vad som anses förväntas av dem. Även skolledare och huvudmän har fått en större roll i
tolkandet av läroplanen (Linde, 2012). Nedan följer ett exempel, hämtat från von Wright, på
vilka orsaker som kan påverka transformeringen av läroplanen.

von Wrights determinanter är följande
- “Wants”, vilket översätts till önskning, där det handlar om vad individen vill uppnå med sitt
handlade.
- “Duties”, som översätts till plikt, går att referera till individens uppfattning om hens plikt och
dess rollförväntningar, vad som anses ska göras och vad som omvärlden anser är legitimt att
göra.
- “Abilities” översätts i det här fallet till förmåga, här handlar det om vad individen kan göra.
Att vilja handla och planera på ett specifikt sätt kan vara meningslöst ifall handlingen ligger
utanför individens förmåga.
- “Possibilities” översätts till möjlighet, handlar om yttre faktorer och begränsningar (Linde,
2012).

Även undervisningsprocessen och de didaktiska frågornas innehåll påverkar stoffurvalet. Yttre
faktorer, undervisningsprocessen och resultatet av inlärningen samverkar i transformeringen
(Linde, 2012).

3.1.3 Realiseringsarenan
På realiseringsarenan anses kommunikationen och aktiviteterna vara i centrum. Realiseringen

på tänkt sätt (Linde, 2012). Barnets förmåga att uppfatta och ta till sig kunskap påverkar hur
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av undervisningen är hur verkställandet eller implementeringen kring det valda innehållet

läroplanen realiseras. Läraren har i transformeringsarenan valt ett visst stoff och i
realiseringsarenan (undervisningssituationen) valt att lära ut just de stoffet (Linde, 2012).

4. Metod
I följande kapitel, Metod, presenteras valet för en kvalitativ metod där semistrukturerad
intervju, ljudupptagning till insamlingen av data, urval, tillvägagångssätt och process för
transkribering kommer att presenteras. Analysmetod för studien kommer även att presenteras.
Likaså studiens tillförlitlighet och etiska överväganden.

4.1 Urval
I urvalsprocessen valdes intervjuer som metod på två olika förskolor i södra Sverige samt en
pilotstudie på en tredje förskola. Enligt Bryman (2011) får studien ett målstyrt urval när det är
en specifik grupp som intervjuas. Till denna studie valdes att endast intervjua förskollärare.
Anledningen till att endast använda utbildade förskollärare till studien var för att få en likvärdig
förståelse kring språkutveckling i förskolan. Det urval som gjorts är även ett målinriktat
bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2011) innebär detta att respondenterna i denna studie var
tillgängliga samt att de hade kännedom om mig sedan innan. Då tiden för studien är begränsad
så var det ett målstyrt och målinriktat bekvämlighetsurval som ansågs lämpligast. På förskola
A intervjuades fyra förskollärare och på förskola B intervjuades två förskollärare. Valet att
intervjua fyra förskollärare på förskola A var för att det var en större förskola med fler barn och
personal än på förskola B. Inför intervjuerna med förskola A kontaktades rektorn på den valda
förskolan i södra Sverige. Rektorn informerades om studien och en förfrågan om att få intervjua
förskollärare på förskolan lämnades. Rektorn godkände detta men önskade själv välja ut vilka
förskollärare som skulle bli intervjuade. Detta ansågs inte vara några problem så rektor och dess
personal avgjorde själva vilka de ansåg skulle vara med i studien. Till förskola B togs en
direktkontakt med en för mig välkänd förskolläraren om hon ville ställa upp på en intervju kring
språkutveckling och om hon även kunde tillfråga sin kollega. Fem av sex respondenter arbetar

då spannet är mellan 9–36 års erfarenhet. Till pilotstudien valdes att ta kontakt med en
närstående som är förskollärare för att kunna ställa de valda frågorna till henne.
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med äldre barn (3–6 år) och en respondent arbetar med yngre barn (1-2år). Samtliga

4.2 Etiska övervägande
I

studien

följdes

de

forskningsetiska

principerna,

som

är

samtyckeskravet,

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och informationskravet (Vetenskapsrådet, 2008 &
Bryman, 2011). Innan intervjutillfällena fick respondenterna ett informationsbrev där syftet för
studien stod tydligt framskrivet, detta brev var också en samtyckesblankett där det framgick att
deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas (bilaga 1). I studien kommer inte
förskolorna att namnges och respondenterna har fått fingerade namn för att skydda deras
identitet. Det insamlade materialet kommer endast att användas för denna studie i enlighet med
nyttjandekravet något som också respondenterna blev informerade om.

4.3 Intervju & Semistrukturerad intervju
Eftersom syftet med studie är att undersöka hur förskollärare beskriver språkutveckling och hur
de säger att de implementerar läroplanen är det inte något som går att mäta med kvantitativa
metoder. För att få reda på hur ett begränsat antal förskollärare resonerar i denna kvalitativa
studie genomfördes intervjuer där respondenterna fick möjlighet att utveckla sina tankar och
idéer utifrån förutbestämda frågor. Intervjuer är en metod som anses passande för kvalitativ
forskning enligt Bryman (2011). I användandet av kvalitativa intervjuer är fördelen att fokus
ligger på respondenternas synpunkter och intressen, vilket kan leda till att intervjun kommer in
på andra spår (Bryman, 2011). För att närma sig hur förskollärarna beskriver språkutveckling
och hur de säger sig arbeta med det i verksamheten med stöd av läroplanen för förskolan valdes
semistrukturerad intervju där det finns en mall att utgå ifrån men även möjlighet för
respondenten att få fram sina åsikter. Detta innebar att det fanns förskrivna frågor, ett så kallat
frågeschema, utifrån det valda ämnet men även möjlighet att kunna ställa följdfrågor under
intervjun. Enligt Bryman (2011) behöver inte frågorna ställas i ordning utan det finns möjlighet
att ställa dem i annan följd. Detta var något som utnyttjades under intervjuerna då samtalet
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ibland styrde åt ett annat håll.

4.4 Ljudupptagning
Genom att använda ljudinspelning under intervjun gavs en möjlighet att kunna gå tillbaka för
att vid annat tillfälle lyssna efter detaljer som kan ha blivit missade under intervjutillfället, då
det mänskliga minnet kan vara begränsat (Bjørndal, 2006). Anledningen till att ljudinspelning
har använts till denna studie är för att kunna vara fokuserad på vad respondenterna hade att
framföra. Bryman (2011) bekräftar att detta är ett bra sätt då fokuset ligger på respondenterna
istället för att skriva fältanteckningar. Till intervjuerna användes en mobiltelefon med
intervjufunktion så att både forskaren och respondenten skulle höras klart och tydligt under
intervju, även här överensstämmer detta med Bryman (2011) som menar att man vid intervjuer
inte bör använda sig av utrustning som kan vara obekväm för respondenterna.

4.5 Tillvägagångssätt
Inför studien valde jag att göra en pilotstudie med en förskollärare anledningen till detta är för
att kunna synliggöra ifall där var något som behövdes förändras inför kommande intervjuer
(Bryman, 2011). Efter pilotintervjun blev det tydligt att det behövdes ytterligare frågor då
svaren inte var tillräckliga för denna studie. Efter att frågorna justerats genomfördes studiens
sex intervjuer på de båda medverkande förskolorna. Samtliga intervjuer ägde rum på olika
ställen på förskolan som respondenterna själva fick bestämma. Detta eftersom respondenterna
ska känna att de befinner sig i en miljö de ansåg är trygg för dem (Back & Berterö, 2017).
Intervjuerna ägde rum på de olika förskolorna i rum där det för tillfället inte fanns några barn.
Intervjuerna som genomfördes tog mellan 6 minuter och 12 minuter. Inför varje intervju
informerades om att samtalet kommer spelas in. I alla intervjuer ställdes samma frågor men inte
nödvändigtvis i samma ordning. Det tillkom även frågor som dök upp under intervjun. Alla
intervjuer avslutades med en öppen fråga där respondenterna blev tillfrågade ifall de hade något
att tillägga utöver de frågor som ställdes (bilaga 2). Efter intervjuerna transkriberades det
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inspelade materialet (se avsnitt 4.6) för att sedan analyseras (se avsnitt 4.7).

4.6 Transkribering
Intervjuerna transkriberades noggrant, ord för ord. Bryman (2011) poängterar att vid
transkriberingen bör det finnas gott om tid för detta moment. Till denna studie avsattes tre dagar
för att transkribera intervjuerna. När transkriberingen gjordes spelades det upp korta sekvenser
av intervjuerna för att sedan kunna skriva vad respondenterna sagt. Eriksson-Zetterquist &
Ahrne (2017) skrev att även om transkriberingen är tidskrävande så finns det fördelar. Några
av dem är att man lär känna det empiriska materialet bättre och även att den som intervjuat kan
åtskilja ord och olika läten. Det stämmer väl överens med min upplevelse av att transkribera
materialet. I transkriberingen valdes att inte transkribera ovidkommande ljud och läten. I de fall
något i upptagningen var otydligt lyssnades detta på flertal gånger för att få en korrekt
transkribering och ifall detta inte hjälpte sänktes hastigheten på inspelningen för att kunna hör
vad som sagts. Alla intervjuer har spelats in med mobiltelefon för att sedan transkriberas. De
har även alla blivit utskrivna för att analyseras. Den totala mängden transkriberat material blev
16 A4-sidor.

4.7 Analysmetod
Det valda analysverktyget är läroplansteori där fokus är på transformeringsarenan och
realiseringsarenan, (se kap. 3.1.2 och 3.1.3). För att kunna besvara studiens frågeställningar
analyserades materialet i förhållande till von Wrights determinanter, vilka är wants, duties,
abilities och possibilities (Linde, 2012). I analyserna användes det kodning som är en del av
kvalitativ dataanalys (Bryman, 2011). Kodningen användes genom att först läsa igenom de
utskrivna transkriptionerna. Därefter lästes de igen för att färgmarkera de ord och stycken som
var sammanhängande. Efter att transkriptionerna var färgmarkerade lästes de igenom igen för
att kunna se kopplingar till forskningsfrågorna i studien. Studien visar endast på enskilda
respondenternas svar och någon generell analys är möjlig, därför är detta en lämplig
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analysmetod.

4.8 Studiens tillförlitlighet
Enligt Bryman (2011) räcker inte begreppen Reliabilitet och Validitet då en kvalitativ studie
bör delas in i termer och metoder för att kunna granska kvaliteten i studien. I denna studie
finns en tydlig transparens vilket innefattar att studien ska kunna gå att diskutera och kritisera
även att forskningsprocessen har varit tydlig (Arhne & Svensson, 2015). Detta är gjort genom
att i detta kapitel redogöra för hela studiens process. I studien finns även en metoddiskussion
med där valen diskuteras kritiskt.
Då transkriberingen har skett ordagrant, med undantag för ovidkommande ljud går det att se
överförbarhet. Överförbarhet innebär att läsaren fått innehållsrika och informativa detaljer
kring studien, vilket även bidrar till en databas och genom detta kan resultaten bli applicerbara
i andra miljöer (Bryman, 2011). Eftersom studiens process har presenterats utförligt ovan så
anses studien vara pålitlig. Det innebär att genom studien finns det en noggrann och tillgänglig
redogörelse utifrån studiens process (Bryman, 2011). Studien kan anses tillförlitlig då de etiska
aspekterna har tagits i beaktande. Vidare har det i detta kapitel redogjorts för studiens
genomförande och detta bidrar till en transparens (Arhne & Svensson, 2015) och pålitlighet
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(Bryman, 2011).

5. Resultat
I följande kapitel presenteras resultaten från intervjuerna.
För att besvara första frågeställningen Hur beskriver förskollärarna vad språkutveckling är?
har det i studiens empiriska material framkommit tre huvudkategorier. Dessa är
kommunikation, benämning och språkutveckling kan finnas överallt. Det här är teman som
genomgående återkommer i respondenternas svar. Dessa analyser genomförs utifrån följande
läroplansmål: “Förskolan ska stäva efter att barnet utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och
begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera
och kommunicera med andra,” (Skolverket, 2016 s.10). När det gäller att besvara andra
frågeställningen Hur beskriver förskollärarna processen att implementera läroplanen i sin
verksamhet? går det att urskilja två huvudkategorier. Dessa är läroplanen är central och
synliggöra läroplanen. Respondenterna har i frågan olika syn och arbetssätt att arbeta med
läroplanen, vilket går att se mer av i de olika temana.

Nedan kommer de olika huvudkategorier att redovisas och analyseras.

5.1 Kommunikation
Resultatet visar att förskollärarna anser att det är viktigt att där finns kommunikation både
mellan förskollärare och barn, men även mellan barn och barn då de anser att språket utvecklas
i samspelet. Det som även blir tydligt är hur förskollärarna i studien anser att kommunikationen
är det verbala språket. Birgitta påpekar även att det går att se hur yngre barn på hennes avdelning
kan hjälpa äldre barn att utveckla sitt verbala språk.

1–3 åringar, dom små kan lära dom stora lite också, det tycker jag är kanon. Så det har blivit
bättre detta läsåret, bara blivit större och pratar med, dom kan lära lite av varandra, men som
sagt det absolut viktigaste är att prata med barnen och va med dom, sätta sig på golvet hos
dom och inte bara sitta på en stol och bara låta dom leka där – Birgitta

Lotta säger att det går att få in kommunikation i lek och då anser hon att språket kommer
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naturligt och att barn utvecklar sitt verbala språk, men att det aktivt tränas i verksamheten. Även

Man kan få in träningen i allt vi gör i det sociala, fokuserar mycket på leken och samspelet så
kommer det väldigt naturligt […] – Lotta

Det gör vi kontinuerligt genom att alltid ha dialoger med barnen, vi samtalar mycket med barnen
över matbordet - Karin

Lotta och Birgittas uttalande visar att det kan finnas en skillnad i deras åsikter. Då Birgitta lyfter
fram att barn får språket automatisk utav att vara nära en vuxen och Lotta säger att det sker med
träning.

Jag tycker man ska va hos dom, bland barnen. Så får dom automatiskt språket av oss vuxna också
ju – Birgitta

Detta visar att språkutveckling inte är något som behövs arbetas aktivt med i verksamheten, då
Birgitta säger att den vuxnes sällskap är tillräcklig.

5.1.1 Analys
Respondenternas huvudfokus är på förmågan att kommunicera och utveckla talspråket. Lottas,
Karins och Birgittas citat kan tolkas som att stor vikt läggs på kommunikation i förskolan
mellan förskollärare och barn och även att barn har möjligheter att lära sig av varandra.
Ovanstående citat kan visa på att förskollärarna både önskar men också kanske även ser det
som sin plikt att kommunicera verbalt med barn. Förskollärarna säger sig även ha kunskaper
kring att en viss språkutveckling sker i det sociala i verksamheten. Att barn erövrar talspråk
genom att de blir talade till och då utvecklar den kunskap de redan besitter för att utveckla sitt
talspråk ytterligare. Förskollärarna anser även att barn kan lära sig av varandra, att ett yngre
barn kan lära sig av ett äldre barn och vice versa. I transformeringen av ovanstående
läroplanstext säger sig dessa tre förskollärare vara ett viktigt redskap för att barn talspråk
utvecklas och således deras förmåga att kommunicera. Respondenternas tolkning av hur de ska
vara ett redskap skiljer sig lite åt då Birgitta talar om att vara nära barn, medan Karin lyfter fram

som förenar Lotta, Karin och Birgitta är att alla tre lyfter fram vikten av kommunikation. Utifrån
empirin går det inte att utläsa om det är en direkt tolkning av läroplansmålet men förskollärarnas
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dialogen. Lotta talar om träning i många olika sammanhang under dagen.

tankar om språkutveckling går att koppla ihop med läroplanstexten om att barn ska utveckla ett
nyanserat talspråk samt utveckla sin förmåga att ställa frågor och kommunicera med andra.

5.2 Benämning
Ordförråd är viktigt för barn att ha i deras användning av det verbala språket. Detta är något
som blivit tydligt i studien, då respondenterna tog upp detta i intervjuerna. Förskollärarna säger
att de lägger stor vikt vid att ha korrekta benämningar på det saker som används i förskolan.

Det är ju nåt vi får jobba med, sätta ord på, benämna allt för dom ska få så stort ordförråd som
möjlig.” – Eva

Pratar mer tydligt med dom såklart, sätter ord på allt […] – Gunilla

Både Evas och Gunillas uttalande visar att ordförråd är något som är viktigt att arbeta aktivt
med. Det går även att arbeta mer riktat kring barns ordförrådsutveckling till exempel genom
arbete i olika ämnesområden, för att på så sätt utveckla det ämnesspecifika ordförrådet.

Vi försöker få in vissa ord som vi tycker är lite betydelsefulla och nu är det hänsyn och respekt
som vi jobbar med och det har varit inflytande innan och demokrati vissa viktiga nyckelord som
barnen kommer på annars att använda men att man medvetet får in såna ord som är viktiga i
demokratisk framtid. – Lotta

Alltså vi utvecklar ju barnens språk hela tiden oavsett om vi jobbar med natur/teknik eller
matematik. – Eva

Karin återkommer till att som förskollärare bör saker benämnas på rätt sätt. Det är viktigt att
använda ett korrekt språk gentemot barn för att deras ordförråd ska bli så brett som möjligt och
att de ska kunna utvecklas verbalt. Detta ställer krav på de förskollärare som finns i
verksamheten.

Till exempel om det är det man vill ha eller kan du hämta det här till mig så förklarar man vad det

- Karin
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är, för det är väldigt lätt annars att man bara säger kan du ge mig den där, där borta eller ja så va

Att benämna föremål med korrekta termer, hjälper barn att förstå vad som efterfrågas och vad
förskolläraren ger för information eller uppdrag för barnen att följa. Ifall förskolläraren inte
benämner föremålen utan säger hämta den där eller gå hit kommer detta leda till att barns
ordförråd blir begränsat. Ibland kan det dock krävas upprepning för att barn ska lära sig detta
visar Birgittas citat.
En gång dom kanske inte reagerar, ha vi sagt det fem gånger så börjar det ju fastna. – Birgitta

5.2.1 Analys
Birgitta uttalar sig om att hon anser att barn kanske inte lär sig första gången de får höra ett ord
men om de får höra det fem gånger kanske de kan sätta det i ett sammanhang och på så sätt ges
de möjlighet att utveckla sitt ordförråd. Genom upprepning får barn en möjlighet att utveckla
sitt talspråk och även öka sin språkutveckling. Att förskolläraren får upprepa vissa ord eller
begrepp för att barn ska lära sig dem är något som kan ske när läroplanens innehåll ska
realiseras. Barn lär i olika takt och det tänkta innehållet kan ibland behöva upprepas för att barn
ska ta det till sig. Det finns dock inga garantier för att barn lär sig det som förskollärarna avser.
Detta är något som sker i realiseringsarenan när verksamheten även ska tolkas av barnen.

Eva anser att göra korrekta benämningar vid en dialog med barn kan hjälpa dem att utveckla
sitt ordförråd, vilket Karin instämmer i. Att arbeta med benämningar i förskolan ger barn
möjligheter till att öka deras ordförråd och genom detta kunna uttrycka sig och kommunicera
verbalt. Genom att förskolläraren implementerar upprepningen av orden kan barns förmåga
utvecklas, detta är inget som behöver vara en planerad aktivitet utan att det är något som
förskolläraren anser är utvecklande. Begrepp och korrekta benämningar har en central roll
oavsett vilket ämnesområde det arbetas med. Lotta och Eva pekar på att benämningar kommer
in i många olika temaområden. I detta sammanhang är det inte tydligt ifall Lotta och Eva handlar
utifrån plikt eller önskan när de resonerar kring vad språkutveckling är. Det man däremot kan
se är att de båda två säger att de arbetar medvetet för att barn ska utveckla sitt ordförråd. Särskilt
Lotta ger uttryck för en önskan eller plikt om att lära barn specifika ord och begrepp som hon
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(och hennes kollegor) anser är viktiga för barnens utveckling.

Här visar inte heller empirin om förskollärarnas åsikter är direkt kopplade till läroplansmålet
men återigen går respondenternas svar att koppla samman med läroplansmålet där det tydligt
står att barn ska utveckla sitt ordförråd och begrepp. Förskollärarna transformerar sina
kunskaper om språkutveckling och skapar aktiviteter som ger barn möjlighet att utveckla sitt
ordförråd.

5.3 Språkutveckling kan finnas överallt.
Ett annat sätt att besvara frågeställningen Hur beskriver förskollärarna vad språkutveckling är?
är att den finns överallt och att den genomsyrar stora delar av verksamheten. I intervjun ställdes
frågan Vad är språkutveckling för dig? Utifrån respondenternas svar blir det tydligt att de anser
att språkutvecklingen finns i verksamheten under hela dagen som barnen befinner sig där. De
nämner även hur de anser att allt de gör i förskolan är språkutvecklande, där de ser
kommunikationen som en av de bidragande faktorerna.

Jag tycker att språkutvecklingen är någonting som är kontinuerligt som man alltid håller på med
från morgon till kväll. - Karin

Karin påpekar att språkutveckling är något som sker över hela dagen och då också i andra
aktiviteter än endast vid samtal med och mellan barn.

Vi försöker sätta oss med varje barn lite då och då. Det kan vara i soffan med en bok, det kan va
att vi sitter och pratar på golvet om en lastbil men att vi pratar med dom. Och inte bara pratar med
varandra och med barnen runt omkring. - Birgitta

I detta citatet påpekar Birgitta att användandet av samtal i olika kontexter kan ha positiv
inverkan på barns språkutveckling, men även att komma ihåg att föra dialog med barn även när
där är andra vuxna närvarande. Boken anses även som en aktivitet som kan vara
språkutvecklande i förskolan, vilket Birgitta lyfter fram.

Vi har ju börjat jobba med QR-koder, då kan ju barnen själv ta Ipaden och skanna och få upp
sånger eller sagor och då är det ju mer, då kan de ju själv få det när dem vill på ett annat sätt än
att istället vänta på att en vuxen ska ha tid att läsa en saga för dem så det hjälper ju dom i deras

Sång och musik känner jag så där får man också in språk. - Gunilla
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språkutveckling, tycker jag. - Eva

Sång kan vara ett sätt att hjälpa barn med språkutveckling, i och med att sånger oftast innehar
en refräng som är återkommande och blir på så sätt en upprepning för barn. Sång är även en
aktivitet som går att delta i oberoende på hur långt barnet har kommit i sin språkutveckling och
flera barn kan delta samtidigt.
Språkutvecklingen, ja det kan ju finnas överallt. – Lotta

Allt typ är anknutet till språket, det är ju med språket vi kommunicerar mest. – Eva

Det är allt, allt vi gör med barnen innefattar språk. – Stina

De tre sista citaten visar på hur stor plats språkutvecklande aktiviteter tar i förskolans
verksamhet. Respondenterna har svårt att särskilja enstaka aktiviteter eller tidpunkter då de
arbetar med språkutveckling, det finns helt enkelt med under hela dagen och är en naturlig del
av förskollärarnas och barnens vardag.

5.3.1 Analys
Respondenternas svar kan tolkas som att läroplanens innehåll om språkutveckling är viktigt för
förskollärarna i studien. Återigen går det inte att veta om förskollärarna i studien handlar utifrån
plikt eller önskningar men de lyfter fram att språkutveckling är något som sker nästan i alla
verksamhetens delar och under stora delar av dagen. Hur barn realiserar förskollärarnas
transformering har inte studerats men förskollärarna ger uttryck för att aktivt och medvetet
arbeta med språkutvecklingen under nästan hela dagen. Stina sammanfattar det i hennes svar
”Det är allt, allt vi gör med barnen innefattar språk.”. Här nämner de även möjligheter de har
att använda sig av till exempel QR-kod och sång för att arbeta med läroplansmålet.
Respondenterna lyfter fram att dessa aktiviteter är språkutvecklande och således bidrar till att
barn förhoppningsvis uppnår ett utvecklat talspråk, att de får ett väl utvecklat ordförråd och
begrepp, men också att barn får tillfälle att leka med ord, berätta eller ställa frågor. Det blir
även synligt hur de anser att språkutveckling har samhörighet med de aktiviteter som erbjuds i
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förskolan. Det är även så att barns språkliga färdighet kan utvecklas i den vardagliga

transformeringsarenan och realiseringsarenan. Eftersom förskollärarna själva tolkar läroplanen
för att sätta det i praktiken och att de även pratar med barn under dessa aktiviteter.

5.4 Läroplanen är central
Birgitta hänvisar här till en gammal arbetsplats då hon är relativt ny på den nuvarande
arbetsplatsen, där de arbetade med läroplanen genom att koppla det i dokumentationerna de
gjort efter aktiviteterna som genomförts.

Då kopplade vi läroplanen till allting alltså varenda gång vi satt upp nåt, varenda gång vi gjorde
nånting, så kopplade vi läroplanen. - Birgitta

Detta verkar även vara det arbetssätt som Stina och hennes kollegor tillämpar inne på hennes
avdelning, då de har med sig läroplanen för att kunna koppla detta till de aktiviteter de utfört i
verksamheten.

Jag har alltid läroplanen med och kopplar till den när vi har gjort aktiviteter så att vi ser till att vi
får in det. - Stina

Medan Gunilla påpekar att de använder sig av läroplanen vid varje planering för att ha en
översikt över vilka mål de satt upp till att ha under terminen.

Vi har med den varje vecka när vi sitter med planeringen och har koll på vilka läroplansmål vi har
nu och vad är det vi ska jobba vidare med men absolut. - Gunilla

Utifrån ovan utsagor går det att utläsa hur förskollärarna säger att de använder sig av läroplanen
i verksamhetens vardag och att de säger att de aktivt väljer att koppla läroplanen till de
aktiviteter de genomför.

Majoriteten av respondenterna påpekade att de arbetar efter läroplanen i allt det gör, men
några av respondenterna nämner att de inte har den framme aktivt för att titta över vilka mål
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de arbetar efter.

Vi utgår ifrån läroplanen i allt, eller allt vi gör ska bygga på läroplanen så att okej nu sitter den så
mycket i ryggraden så det mesta vi gör alltså kommer ju från läroplanen på ett eller ett annat sätt.
- Karin

Ja läroplanen har man ju i ryggraden så att den ligger ju hela tiden med sen så vissa specifika
aktiviteter så plockar man ju ut nåt särskilt mål med språkutvecklingen som nu vi har odlat mycket
och ger det ju ökat ordförråd och nya ord å sånt för dom. - Eva

Anledningen till att respondenterna inte har läroplanen framme är för att de anser att den finns
i ryggraden och att de vid de här laget vet vad som står i läroplanen. Men en av respondenterna
påpekar att när de väljer att arbeta aktivt med något av läroplansmålen, plockar de fram
läroplanen för att kunna skriva fram vilket mål de arbetat efter.

Alltså det är ju inte så att vi har läroplanen framme vid varje planering men för min del så sitter
det liksom ändå i bakhuvudet vad som står i läroplanen […] - Eva.

Inför planering i förskolan säger två av respondenterna att de inte har läroplanen i skriven form
framme utan endast den kunskapen de redan besitter om läroplanen då de anser att de kan
läroplanen innan- och utantill.

5.4.1 Analys
De erfarenheterna Birgitta har från den tidigare arbetsplatsen där de lade fokus på läroplanen i
dokumentationen visar att de uppfyller sin plikt som förskollärare att framföra vad det är de
arbetar med. Även Stina beskriver hur de arbetar med läroplanen till att koppla vid aktiviteter,
påvisar att de fullföljer sin plikt. Att Gunilla och hennes arbetslag tar fram läroplanen för att se
hur de ligger till med sina mål de satt upp, eftersom läroplanen går att tolka på olika sätt så är
det här möjligt att se hur Gunilla och hennes arbetslag hamnar i transformeringsarenan.
Respondenterna visar på en önskan om att läroplanen har huvudrollen i planerandet av
verksamheten. Ur dessa utdrag går det att även att se att respondenterna säger sig besitta stor
kunskap om läroplanen då de inte är beroende av den i skriven form. Det är svårt att utläsa om

den så sker en tolkning av innehållet då de planerar aktiviteter utifrån läroplansmålen.
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respondenterna anser att det är deras plikt eller önskan att kunna läroplanens mål utantill.

Sammanfattningsvis gick det att se utifrån flertalet av respondenterna att läroplanen är ett
dokument som används i planerandet av verksamheten men det som skiljer sig åt är huruvida
de redan besitter kunskapen om innehållet eller väljer att ha med läroplanen i fysisk form vid
planeringen.

5.5 Synliggöra läroplanen
En del i arbetet med läroplanen är att även synliggöra verksamhetens arbete för föräldrarna.
Detta är något som respondenterna vid flertalet tillfällen påpekar.

Synliggöra för föräldrarna också med läroplansmålen för att kunna påvisa att det är det här vi gör
nu så då får vi in det här, synliggöra för dom att de, att vi faktiskt har ett uppdrag som vi följer.
- Stina

När vi gör aktiviteter med barnen eller något så brukade vi koppla till ett mål bara för att det skulle
bli tydligt för oss och för föräldrarna. - Birgitta

Men det är nog mycket för att visa föräldrarna att vi faktiskt jobbar med det, för vi vet ju att vi
jobbar med det och vad vi jobbar med i läroplanen men för att synliggöra det skriftligt så sätter vi
med det i dokumentationen. - Eva

De påpekar själva att de arbetar mycket med läroplanen i dokumentationen för att kunna
synliggöra det för föräldrarna. Att synliggöra det i text i dokumentationen är ett enkelt sätt att
låta föräldrarna få en inblick i vad som händer i den dagliga verksamheten. Där finns även de
respondenter som kopplar läroplansmålen till social media för att även där kunna visa för
föräldrarna att de arbetar med läroplanen och att de har läroplanen i åtanke när de utför en
aktivitet.

Men för mig var det väldigt viktigt att föräldrarna också skulle få ta del av det här, vad vi gör med
läroplanen och allting så därför har vi har Instagramet också. - Birgitta
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Men annars är det när vi sätter upp någonting så använder vi läroplanen för att båda visa oss själva

Att låta föräldrarna vara delaktiga i vad som händer på förskolan genom bilder och social media
där förskollärarna kopplar bilderna till olika mål i läroplanen. Detta verkar vara ett enkelt och
snabbt sätt att framföra informationen till föräldrarna samtidigt som det ger föräldrarna en
möjlighet att vara delaktiga i vad som sker och varför.

5.5.1 Analys
Utifrån empirin går det att se att respondenterna säger att det är viktigt att synliggöra läroplanen
även för föräldrarna. En möjlig tolkning är att förskollärarna anser att de gör sin plikt då de
säger att läroplansmålen bör göras synliga för föräldrarna som här kan vara omvärldens
förväntningar på förskollärarens transformering. Respondenterna har en önskan om att föräldrar
ska ta del av verksamhetens innehåll och syfte. Genom till exempel sociala medier har
förskollärarna både förmåga och möjlighet att nå ut till föräldrar för att på så sätt göra dem
delaktiga i verksamheten.
Respondenterna påpekar även att de synliggör läroplansmålen med hjälp av dokumentationerna
både för sig själv och för föräldrarna.
Att synliggöra läroplansmålen med hjälp av dokumentationen verkar vara ett effektivt sätt för
att nå ut till föräldrarna och även till de andra pedagogerna. Eftersom läroplanen är det
dokument som verksamheten baseras på är det av vikt att det blir synligt, för både föräldrar och
pedagoger, vilken roll läroplanen har i den dagliga verksamheten. Att synliggöra läroplanen
visar på att pedagogerna har en önskan om att den följs och att pedagogernas förmågor blir
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synliga, då de sätter upp dokumentationer som är tydliga.

6. Diskussion
I följande kapitel Diskussion kommer tidigare forskning att ställas emot studiens resultat.
Diskussionens tema är indelat i två, dessa två är kommunikation och närvaro och läroplanen.

6.1 Kommunikation och närvaro
Resultaten från studien visade att respondenterna anser att kommunicera med barnen är något
som är viktigt. Detta är något som framkom i Norling, Sandberg & Almqvists (2015) studie att
daglig kommunikation kan utveckla barns verbala språk. För att kunna arbeta aktivt med att
kommunicera med barnen, bör det finnas ett intressant ämne att kommunicera kring. Det bör
ligga hos förskolläraren att anpassa innehållet i en dialog för att kunna utveckla barnet. En av
respondenterna nämner att hon anser att barn kan utveckla sitt verbala språk så länge det är en
vuxen närvarande. Detta är något som Fredriksson Sjöberg (2014) motsatte sig, att barn lär sig
endast av en vuxens närvaro. Fredriksson Sjöberg (2014) menade att förskolläraren bör
kommunicera med barnen för att kunna utveckla deras verbala språk. Vidare belyste Sheridan
& Gjems (2016) att den dagliga kommunikationen kan ses som en central del av den verbala
språkutvecklingen, vilket även Fredriksson Sjöberg (2014) höll med om. Att antyda att barn lär
sig endast vid en vuxens närvaro kan tyckas fel, ett barn bör bli talad till och föra en dialog med
en vuxen. Den dagliga kommunikationen som forskningen lyfter fram tolkar jag som att den
innehåller dialog, man kan därför ställa sig frågande till om det verkligen sker någon
språkutveckling endast genom att som vuxen vara fysiskt närvarande. Även om viss utveckling
sker då kommunikation kan handla om annat än verbal dialog är nog utvecklingen begränsad.

Utifrån studiens resultat påpekade flertalet av respondenterna att det sker språkutveckling
överallt och hela tiden då språket är det sätt som används för att kommunicera med. Detta går
att härleda till att respondenterna arbetar med detta kontinuerligt under dagen, även vid
bokläsning och sångstund. Aktuell forskning visade att bokläsning och sångstunder kan vara
språkutvecklande. Att förskollärare arbetar med boken så att barn kan interagera i kontexten
med hjälp av gester och verbala uttryck, är något som Kultti (2012) antydde var bra för barnets
språkutveckling. Vidare visade Norling (2015) att barn i dessa kontexter kan föra dialoger med

även Simonsson (2014) fått fram i sitt resultat av studien. Å andra sidan menade Garnder-
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varandra och på så sätt utveckla deras verbala språk, boken behöver inte endast användas som

Neblett, Holochwost, Gallagher, Iruka, Iheoma, Odom & Bruno (2017) att barnen utvecklar sitt
språk beroende på hur de blir lästa för i förskolan. Ovanstående forskning visade att föra
dialoger kring bokens innehåll kan vara gynnande för barns språkutveckling. Genom dialoger
kring innehållet, kan barn få en större förståelse kring ordets betydelse och på så sätt utvecklas
barns ordförråd. Eftersom respondenterna uttrycker att barn lär sig språk överallt, bör de
troligtvis även göra det vid tillfällen där sången används. Detta beskrev Gunilla när hon
förklarar att ”Sång och musik känner jag så där får man också in språk”. Detta är något som
styrks av både Coyle & Gomex Garcia (2014) och Kulttis (2013) forskning kring sången, att
sången ansågs som språkutvecklande men att det är en aktivitet som man inte endast bör
genomföra som en sång. Genom att föra en dialog om sången där både förskollärare och barn
är aktiva utvecklas barns verbala språk vilket Norling, Sandberg & Almqvists (2015) skrev fram
i sin forskning. Det som är centralt i båda dessa aktiviteter är dialogen. Att inte isolera
bokläsningen eller sången som en aktivitet utan att medvetet arbeta med den på olika sätt kan
gynna språkutvecklingen. Hur man ska arbeta med den bör vara upp till varje förskollärare att
anpassa efter barnens behov.

Dialogen utgör en viktig del av barns språkutveckling och är en del av deras vardag i förskolan.
Vardagen i förskolan består av bland annat blöjbyte, påklädning, måltider och ett flertal
liknande aktiviteter. Vid till exempel blöjbytet, som kan ses som en intim situation, skapas det
enskilda lärtillfällen för barn då förskollärare har sin uppmärksamhet riktat mot endast det
barnet som blir bytt på (Norling, Sandberg & Almqvist, 2015). Dialogen kan vara
språkutvecklande om den används på rätt sätt. Som förskollärare bör man vara medveten om
dialogen under hela dagen men kanske extra mycket i de individuella lärtillfällen som ges. Att
förskollärarna ser dialogen som en viktig del av språkutvecklingen styrktes av både Norling,
Sandberg & Almqvists (2015) och Fredriksson Sjöberg (2014) studie. Flertalet av
respondenterna påpekade vikten av att föra dialoger med barn, även att sätta ord på allt i
dialogen med hjälp av korrekta benämningar. McGinty, Mashburn, Hoffman & Pianta (2014)
lyfte fram vikten av att barn med ett litet ordförråd bygger relationer med förskollärarna och
genom detta utvecklas barnens språkutveckling. Utifrån empirin blir det synligt att
respondenterna inte reflekterat över relationerna de har till barnen och ifall det kan vara en
bidragande faktor till barnets språkutveckling. Medans Mashburn, Hoffman & Pianta (2014)

av relationen till förskolläraren för att utvecklingen ska bli så optimal som möjligt.
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påpekade att relationen är en viktig del av barns språkutveckling. Barns verbala förmåga

Respondenterna i den här studien har gjort det synligt att det som sker i de olika arenorna kan
se väldigt olika ut. Språkutveckling kan ske i många olika aktiviteter och när som helst under
dagen. När aktiviteterna genomförs finns det oftast en tanke bakom aktiviteten där läroplanen
har en stor roll. Det är något som är vanligt på realiseringsarenan där yttre faktorer påverkar
det tänkta innehållet. Även barns mottaglighet kan påverka innehållet. I rollen som
förskollärare bör man förhålla sig till detta och ha detta i åtanke, det kommer alltid finnas
förutsättningar som inte går att styra över. Det är upp till förskolläraren att tolka vad som står
i läroplanen kring barns språkutveckling, för att sedan implementera detta i verksamheten.
Eftersom det är upp till förskolläraren att planera och implementera de plikter som
förskolläraren har, är det av vikt att det förs diskussioner inom arbetslaget för att nå en
samsyn kring hur man ser på kunskap och implementeringen av läroplanen.

6.2 Läroplanen
I studiens resultat kan man se tydliga skillnader i hur aktiv roll läroplanen har i planerandet av
verksamheten. Några säger sig kunna den utantill medan andra har den framme vid de flesta
planeringar. Vilka som får ta del av läroplanens och planeringens innehåll skiljer sig också åt.
Vissa använder den bara i den egna verksamheten medan andra även använder läroplanen som
ett verktyg/hjälp för att nå ut till föräldrar med verksamhetens innehåll och syfte.
Eftersom verksamheten bör bygga på barnens intresse och läroplanen blir det en självklarhet att
dessa tar störst plats i planeringen. Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan (2015) menade
på att det oftast blir barnens intresse som kommer till fokus i planeringen. Utifrån resultaten är
det svårt att utläsa om det är barnens intresse eller läroplanen som styr planeringen men det ena
behöver inte utesluta det andra. Det är av vikt att som förskollärare arbeta med läroplanen då
dess innehåll kan ha en betydande roll i barnets aktörskap (Jonsson, 2013). I läroplanen nämns
att förskollärarna bör lägga vikt vid barnens språkutveckling, uppmuntra och se till barnens
nyfikenhet. Men forskningen hävdade att det inte bara gäller att se till barnens nyfikenhet,
förskolläraren bör visa ett genuint intresse för barnets tankar och idéer (Jonsson, 2013). Även
om pedagogerna lär sig läroplanen utantill eller har den till hands vid planeringen, är det ett
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gemensamt dokument som bör vara levande i arbetslaget.

Oavsett hur förskollärare väljer att använda och tolka läroplanen och därifrån skapa en
verksamhet som de anser vara bäst lämpad för barnen är det inte säkert att barnen lär sig eller
utvecklar det som var tänkt. Barn är barn och lär sig i sin egen takt. För något barn räcker det
att benämna saker en gång medan andra behöver fem upprepningar som Birgitta påpekat. Det
viktiga är att barnen möts i sin utveckling där de befinner sig. Läroplanen finns med som en
hjälp och är ytterst det som styr verksamheten men som denna studie har visat kan man tolka
den på många olika sätt. Det finns förmodligen lika många tolkningar, transformeringar och
realiseringar som det finns förskollärare och barn.

6.3 Metoddiskussion
I detta avsnitt diskuteras vilka konsekvenser som följer av mina valda metoder för
undersökningen.

Utifrån studiens syfte anser jag att en kvalitativ studie var bäst. I En kvalitativ studie undersöks
ord och inte siffror (Bryman, 2011). Fokus i frågeställningarna ligger på hur förskollärarna
beskriver språkutveckling och implementering av läroplanen. Hur de beskriver något är svårt
att få fram med kvantitativa datainsamlingsmetoder. Den kvalitativa metoden var bäst lämpad
för denna studie eftersom det går att analysera vad respondenterna säger istället för att räkna ut
vad en grupp utvalda deltagare tycker.

Då jag valde att genomföra en kvalitativ undersökning för att det bäst passade mitt syfte och
frågeställning, valde jag att använda intervjuer som datainsamlingsmetod. Jag har även
genomfört textanalyser (Ahrne & Svensson, 2015). Anledningen till att studien inte har använt
sig av kvantitativ metod beror på att kvantitativ metod används för att kunna mäta och analysera
sambanden som kan finnas mellan bland annat människans levnadsförhållande, hälsa och
inkomster (Ahrne & Svensson, 2015).

Då jag i studien använt mig av ett målinriktat bekvämlighetsurval, är jag medveten om att
studien inte kan generaliseras, då respondenterna ej kan representera all förskolepersonal.

en av respondenterna arbetar med yngre barn. Det hade varit önskvärt att ha en bättre
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Urvalet är begränsat och kan ses som en ”fingervisning av verkligheten” (Bryman, 2011).

spridning för att få ett så brett spektra så möjligt men också för att se om det finns någon
skillnad i att arbeta med yngre eller äldre barn. Även den geografiska spridningen begränsar
resultaten. Det är möjligt att resultaten sett annorlunda ut om det funnits möjlighet och tid att
göra studien i större skala, med både fler respondenter och inom ett större geografiskt område.
Eftersom rektorn på förskola A valde ut vilka av förskollärarna som skulle intervjuas kan
detta ha påverkat resultaten av intervjuerna. Det kan tänkas att om man hade slumpmässigt
bestämt förskola och förskollärare hade resultat blivit ett annat. Det kan vara så att bara de
som har en positiv eller negativ bild av undersökningsområdet valde att ställa upp. Med en
annan urvalsprincip hade resultatet kunnat bli ett annat men med den begränsning av tid som
fanns ansåg jag det här mest lämpligt.

Konsekvensen som kan uppkomma vid ljudinspelning är att respondenterna känner ett
obehag, enligt Bryman (2011). Detta försökte minskas genom att spela in med en vanlig
mobiltelefon istället för att använda annan inspelningsutrustning som kanske är okänd för
respondenterna.
I studien utfördes intervjuer med en respondent i taget för att kunna rikta uppmärksamheten
till en person och kunna ställa nya frågor ifall det skulle uppkomma i intervjun. Detta var ett
aktivt val för att fokus skulle vara på en respondent i taget.
Hade man istället utfört fokusgruppsamtal hade det kunnat bli mer av ett samtal mellan
respondenterna istället för endast besvara frågorna som ställdes, det hade eventuellt skapats en
diskussion där respondenterna hade kommit fram till andra gemensamma slutsatser istället för
att var och en fick ge sin syn på frågeställningarna. Det gjordes även ett aktivt val att inte
skicka intervjufrågorna innan intervjutillfället för då hade respondenterna kunnat tänka ut svar
som de anser hade varit de korrekta och då kan det antas att förskollärares egna resonemang
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och erfarenheter inte hade blivit synliga.

7. Slutsats
I detta kapitel besvaras studiens frågeställningar utifrån analysen av empirin.

7.1 Språkutveckling
Studiens första forskningsfråga lyder Hur beskriver förskollärarna vad språkutveckling är?

Det som har undersökts är vad förskolläraren anser är språkutveckling och hur de arbetar med
detta och implementeringen av läroplanen i deras verksamheter. På frågan vad respondenterna
anser att språkutveckling är går det att urskilja några återkommande teman. Dessa är
kommunikation och benämning. Respondenterna säger att språkutveckling är förmågan att
kommunicera och att ge barn ett utvecklat ordförråd. Hur man väljer att arbeta med barns
språkutveckling kan se olika ut men studiens resultat visar att språkutvecklingen har en central
roll i förskolans vardagliga verksamhet då flera respondenter lyfter fram att den är ”allt”. Både
forskning och studiens resultat visar på att språkutveckling är något som finns med under hela
dagen och som många förskollärare arbetar aktivt med. Något som både respondenterna och
forskningen lyfter fram är dialog. Dialog kan ses som en väg till språkutveckling men också
som ett mål för densamma.

7.2 Läroplanen
Studiens andra fråga lyder Hur beskriver förskollärarna processen att implementera läroplanen
i sin verksamhet?

Studiens resultat visar att det finns olika sätt att arbeta med läroplanen. Vissa respondenter
använder läroplanen som ett levande dokument vid sina planeringar medan andra förlitar sig på
sin kunskap och erfarenhet kring vad som står i den. Tidigare forskning visar att barnens intresse
styr verksamhetens innehåll. Detta är inget som har studerats i den här undersökningen. Det
som däremot har undersökts är hur läroplanen används i utformandet av verksamhetens
innehåll. Det som framkommer är att respondenterna säger att läroplanen har en central roll i

Läroplanens mål används i planeringen av verksamhetens innehåll då målen kopplas till de
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planeringen av verksamheten. Den används såväl av arbetslag som enskilda förskollärare.

tänkta aktiviteterna. Ytterligare en aspekt av läroplanens implementering som framkommer i
studien är att den, förutom att användas vid planeringen, även används som en hjälp för att
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kommunicera verksamhetens innehåll och syften till föräldrarna.

8. Didaktiska implikationer och vidare
forskning
I förskolans kontext kan denna studien bidra med att skapa en större förståelse kring barns
språkutveckling, i synnerhet hur den är en del av förskolans vardag. Språkutveckling sker inte
endast i dialog med barn utan även i andra aktiviteter så som bokläsning och sångstunder. Flera
respondenter lyfter fram att språkutveckling är allt. Det är ett stort begrepp men det visar på att
alla aktiviteter som sker på förskolan kan vara språkutvecklande. Det studien visar är att ett ökat
ordförråd och en förbättrad förmåga att kommunicera/föra dialog anses vara språkutvecklande.
Dessa resultat kan vara till hjälp för förskollärarna i deras tankar och handlingar kring hur det
går att arbeta aktivt med språkutvecklingen på daglig basis i verksamheten. Även att
språkutveckling inte är något som behöver vara tidskrävande för förskollärarna

Studiens resultat har även visat att läroplanen har en central roll i planeringen av verksamheten.
Att förskollärarna i studien besitter en stor kunskap kring läroplanens mål och innehåll kan vara
en inspiration för andra. Läroplanen är ett dokument som inte får glömmas bort. Den behöver
ständigt tolkas på transformneringsarenen både hos den enskilda förskolläraren men också hos
arbetslaget. Då det finns lite forskning kring hur förskollärarna implementerar läroplanen i sin
verksamhet, anser jag att detta är ett område som det bör forskas vidare om.

Denna studie kunde kompletteras med videoobservationer där respondenterna fått utföra
aktiviteter de anser är språkutvecklande. Det kunde även ha gjorts observationer vid
planeringen av aktiviteter och verksamheten för att kunna få en större förståelse kring hur de
faktiskt arbetar med läroplanen och inte hur de återberättar att de använder sig av läroplanen
vid dessa tillfällen. Vinsterna med att även observera hade varit att man fått en inblick på hur
verksamheten verkligen fungerar. Nu är det endast förskollärarnas egna ord som ligger till
grund för studiens resultat. Det hade även varit intressant att jämföra dessa med observationen
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för att se om det de säger syns i den dagliga verksamheten.
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Bilaga 1
Samtyckesblankett
Hej. Mitt namn är Emma Larsson och är förskollärarstudent ifrån Halmstad Högskola.
Jag är nu inne på min sista termin och skriver nu mitt examensarbete. I mitt
examensarbete har jag valt att fokusera på barns språkutveckling, men ur en
förskollärares syn och hur ni jobbar med språkutvecklingen i verksamheten och hur ni
förhåller er till läroplanen kring språket.
Jag kommer genomför intervjuer där jag kommer ställa frågor kring språkutvecklingen och
hur ni jobbar med detta. Intervjumaterialet kommer att vara grunden till min empiri i mitt
examensarbete. Jag kommer att använda mig av min mobiltelefon för att spela in vår intervju
tillsammams för att sedan kunna transkibera detta.
Jag kommer förhålla mig till vetenskapsrådets etiska principer, detta gör jag genom att
informera er i denna samtyckesblankett, där ni fått information om vad ni deltar i och det är
även fritt att avbryta intervjuen eller dra tillbaka ert samtycke (informationskravet). Ifall ni
väjer att dra avbryta så kommer er emipri inte att användas i mitt arbete, utan kommer att
raderas. I mitt arbete kommer jag att använda fiktiva namn på Er och även förskolan så det
inte ska kunna gå och identifiera, detta för att upfylla konfidentialetskravet. Materialet
kommer att stanna hos mig, då uppfyller jag nyttjandekravet. Iochmed Er underskrift för att
delta, uppfylls samtyckerskravet. När min uppsats har blivit godkänd kommer den att läggas
upp i Halmstad Högskolas databas DiVA.
Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta mig!
Emma Larsson (Student) mail: emmper15@student.hh.se
Carina Stenberg (Handledare) mail: carina.stenberg@hh.se
Kalle Jonasson (Handledare) mail: kalle.jonasson@hh.se
----------------------------------------------------------------------------------------------------------___ JA, jag samtycker till att delta i denna studie
___ NEJ, jag samtycker INTE till att delta i denna studie
Namnförtydligande ________________________________________ Datum ____________
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Underskrift _____________________________________
Påskriven lapp lämnas till Emma Larsson

Bilaga 2
Vad heter du?
Hur länge har du jobbat som förskollärare?
Vilken avdelning är du på, alltså åldrarna?
Vad är språkutveckling för dig?
Vilka tankar, erfarenheter och upplevelser har du kring språkutveckling?
Vad har du för upplevelser kring språkutvecklingen?
Hur anser du att ni jobbar med språkutvecklingen inne på avdelningen?
Anser du att där finns hjälpmedel på er avdelning som kan hjälpa barnen i sin
språkutveckling?
Hur anser du att ni planerar i arbetslaget med läroplansmålet om språket?
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Är där något annat du känner att du vill tillägga?

Emma Larsson
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