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Förord 

Höst går mot vinter och uppsatsprocessen lider mot sitt slut. Vi vill först och främst tacka oss 

själva, för gott samarbete och många härliga stunder. Vi vill även tacka våra familjer och män 

för stort stöd och engagemang. Sist men inte minst vill vi tacka våra intervjupersoner, som 

tagit sig tid till att delta i vår undersökning.  

 

Under arbetet med uppsatsen har vi båda varit lika delaktiga i alla delar som ingår. Vi har 

gemensamt skrivit och arbetat med texten till de olika kapitlen i examensarbetet. Alla inter-

vjutillfällen samt planering, genomfördes gemensamt. Vårt samarbete har varit givande och 

lärorikt för oss båda. Genom diskussion och reflektion har vi tillsammans hittat en gemensam 

väg att gå för att få svar på vårt syfte och frågeställningar i examensarbetet.   

 

Nu närmar vi oss vår examen och vi ser fram emot att börja arbeta som förskollärare. Vår 

förhoppning är att examensarbetet ska bidra till vår framtida yrkesroll. 

 

 

Halmstad 2011-01-03 
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Jennie Runevad, 1986-06-02                             Jessica Åkesson, 1986-04-28 
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Sammanfattning  
 

Arbetets art: Lärarprogrammet 210 högskolepoäng, inriktning – språk, kommunikation, lek 

och lärande. Examensarbete-15 högskolepoäng i utbildningsvetenskap.  

 

Titel: SPRÅKUTVECKLING – Att göra förskollärares tänkande synligt 

Engelsk titel: LANGUAGE DEVELOPMENT – To do preschool teachers thinking visible 

 

Nyckelord: Språkutveckling, Förskola, Språk, Förskollärare, Språkutvecklande teorier 

 

Författare: Jennie Runevad & Jessica Åkesson  

Handledare: Anders Urbas & Ulf Petäjä 

Medexaminator: Arne Andersson  

Examinator: Anders Nelson 

___________________________________________________________________________ 

 

SYFTE  
Syftet är att utifrån ett språkutvecklande perspektiv undersöka förskollärares uppfattning om 

språkutveckling. Samt om deras intervjusvar enligt oss speglar en medvetenhet kring de 

språkutvecklande teorierna.  

 

BAKGRUND 
Bakgrunden till arbetet ska förmedla en ökad förståelse kring begreppet språkutveckling och 

presentera det som formulerats om språkutveckling i läroplanen för förskolan (Lpfö98). I Lä-

roplanen för förskolan står det bl.a. att språk och lärande hänger samman och att förskolan ska 

lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Språkutveckling handlar om att 

tala, lyssna och uttrycka sig med hjälp av kroppsspråk.  

 

METOD 
Här förklarar och motiverar vi valet av en kvalitativ metod, vilket innebär att vi undersöker 

hur intervjupersonerna framställer och uppfattar sin verklighet. Vidare beskrivs även tillväga-

gångssättet vid insamlandet av material, som i vårt fall är intervjuer och de språkutvecklande 

teorierna. Det empiriska underlaget analyseras genom transkribering av intervjuerna som både 

har spelats in och antecknats på papper.   

 

RESULTAT 
Undersökningens resultat visar att skillnaderna inte var så stora beträffande förskollärarnas 

uppfattning och medvetenhet kring språkutveckling. I analyseringen av teorin och intervjusva-

ren kom vi tillsammans fram till att Vygotskijs pedagogiska teori dominerade förskollärarnas 

uppfattning och medvetenhet. Tre av fyra har en uppfattning och medvetenhet i likhet med 

Vygotskij, men detta innebär inte att deras åsikter alltid stämmer överens med varandra. Den 

fjärde förskolläraren har en uppfattning som påminner om Piaget och en medvetenhet som 

liknar Skinners och Chomskys teorier.  
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1  Inledning           

I det inledande kapitlet ges en inblick av bakgrunden till uppsatsen. Vidare framställs under-

sökningens syfte och frågeställningar. 

 

Vår uppsats handlar om att göra förskollärares tänkande om språkutveckling synligt. Som 

blivande förskollärare ser vi oss själva som förebilder med uppgiften att på ett lekfullt, posi-

tivt och stimulerande sätt föra barns språkutveckling framåt.  

Under vår verksamhets förlagda utbildning, har vi båda hamnat på förskolor som har stort 

intresse för barns språkutveckling. Våra handledare på respektive förskola har introducerat 

begreppet språkutveckling för oss samt givit oss inspiration och vägledning.  

Efter givande diskussioner kom vi fram till att det som är mest lärorikt för oss, är att ta del av 

yrkesverksamma förskollärares uppfattning och medvetenhet kring begreppet språkutveck-

ling.  

 

Språket bör stå i centrum i förskolans verksamhet eftersom det bidrar till barnets tankeförmå-

ga, skapande, relation till andra och deras personliga samt kulturella identitet (Lpfö 98, s.5-6).  

Vi anser att språk är viktigt eftersom dagens samhälle bygger på kommunikation samt social 

kompetens. Vi menar därför att språkutveckling är oerhört betydelsefullt i förskolan. Under 

vår verksamhets förlagda utbildning har språk varit en viktig del, både för oss, samt för våra 

handledare i verksamheten. På så sätt har vårt intresse för språk ökat samt bidragit till fler 

erfarenheter.  

 

Vi har valt att titta närmare på följande språkteorier; Vygotskijs pedagogiska teori, Jean Pia-

gets individualpsykologiska perspektiv, BF Skinners radical behaviorism och Noam Chom-

skys nativism. Vårt syfte med uppsatsen är att utifrån ovannämnda teorier och genom inter-

vjuer med utvalda förskollärare, undersöka deras uppfattning om språkutveckling. Samt om 

deras intervjusvar enligt oss speglar en medvetenhet kring språkutvecklande teorier. Vi menar 

att de utvalda förskollärarna har den erfarenhet och kunskap som vi saknar och vill åt. Där-

med kan vi lära oss något nytt och dela med oss av det i vår uppsats.   

 

1.1 Syfte;  

Syftet är att utifrån ett språkutvecklande perspektiv undersöka förskollärares uppfattning om 

språkutveckling. Samt om deras intervjusvar enligt oss speglar en medvetenhet kring de 

språkutvecklande teorierna.  

  

1.2 Frågeställningar;  

Vilken uppfattning har förskollärarna kring språkutveckling? 

 

Speglar förskollärarnas intervjusvar en medvetenhet om språkutvecklande teorier? 
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2   Bakgrund 

Kapitel två ska bidra till en ökad förståelse kring begreppet språkutveckling samt en pre-

sentation av vad som formulerats om språkutveckling i läroplanen för förskolan (Lpfö98). 

Vidare ges en allmän beskrivning om begreppet språkutveckling. 

 

2.1 Läroplanen för förskolan 
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan skall lägga 

stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara på barnets nyfikenhet 

och intresse för den skriftspråkliga världen (Lpfö98, s.6).                                                                                                     

Barn har ett behov av att få reflektera och dela med sig av sina tankar och det är viktigt att de 

vuxna uppmärksammar och tar till vara på detta. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt 

lärande där verksamheten ska präglas av trygghet, humor och lärande.                                     

De vuxna i verksamheten ska ge barn stöd så att de utvecklar självförtroende och lust att lära. 

Förskolan är en mötesplats som ska förbereda barnen för ett alltmer socialt och kulturellt  

samhälle, därför är det extra viktigt att lägga tyngden på språkutveckling. 

Vikten av att kommunicera, samarbeta och söka ny kunskap är nödvändigt i dagens globala 

samhälle. Därför ska förskolans verksamhet vara social och kulturell så att det stimulerar bar-

nen och stärker deras kommunikation samt sociala kompetens. Med hjälp av olika uttrycks-

former som t.ex. sång, drama, bild och musik främjas barns språkutveckling och lärande. I det 

stora hela ska verksamheten präglas av samspel, gemenskap, glädje, reflektion och lärande av 

varandra (Lpfö98, s.3-7).   

 

2.2 Språkutveckling  

Språk är en viktig del av människans personlighet och handlar både om att tala och lyssna. 

Hos barn utvecklas och förändras detta i olika slags situationer och de kan vara skillnader 

beroende på vilken ålder och vilket kön barnet har. Barns språkutveckling börjar redan innan 

födseln. I ett flertal undersökningar har det visat sig att ofödda barn har en språkförmåga som 

innebär att de kan känna igen rytm, melodi och frekvens i talet. Då dem börjar tala sker en 

språkutveckling och kompetens som senare kopplas till skriftspråket och läs- och skrivförmå-

ga. Det dröjer inte mer än några månader innan barnet utvecklar en förmåga att uppmärk-

samma och känna igen specifika talljud. Barns språkutveckling påverkas av arv och miljö. 

Vissa förmågor hos barn är ärftliga och detta har ett samband med förmågan att läsa och skri-

va. När det gäller talet har miljön ett visst inflytande på barnets språkutveckling, det handlar 

om hur stimulerande miljön är (Bjar, 2006, s.122-123, 373-384).   

Individen kan kommunicera med hjälp av; kroppsspråket som innebär alla former av icke-

verbal kommunikation. Hur det ges i uttryck varierar mellan individer och olika grupper av 

människor. Talspråk är unikt för människor och kan förändras till olika typer av skriftspråk 

(Lindö, 2002, s.80). Barnets första språk är joller- och talljud som till en början är outvecklat 

och utvecklas sedan efterhand i samspel med omgivningen. Vid en stimulerande kommunika-

tion mellan barn och vuxna, bekräftas barnet då han eller hon sätts i centrum. Detta är avgö-

rande för hur barnets tal och språkutveckling fortsätter (Fagius, 2007, s.26-30). Grunden till 

språkutveckling är erfarenheter som barnet har skaffat sig i tidig ålder, dessa erfarenheter kan 

se väldigt olika ut beroende på vilken miljö barnet har vuxit upp i. På så vis blir vi påverkade 

av intryck som miljön ger och kommunicerar kring det (Svensson, 2005, s.27).  

 

Människan är utrustad med en flexibel och utvecklingsbar mekanism i hjärnan som är till för 

att skapa mening med språket.  
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Språk är en mekanism för att lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer. Genom att 

språket utvecklas blir vi bättre på att tolka händelser och lära av erfarenheter. När språket ut-

vecklas lär sig barn successivt mer och mer, barnen börjar uppfatta och se likheter och skill-

nader mellan objekt och händelser. Med hjälp av språket får människan en unik förmåga att 

dela erfarenheter med varandra. Språkutveckling sker då genom byte av information, kunska-

per och färdigheter i samspel med andra (Säljö, 2000, s.34-35).  

Människor kommunicerar med varandra för att skapa mening, för att göra oss förstådda, förstå 

andra och det liv vi lever och formar tillsammans. Människor kan tillexempel samtala med 

varandra om vad som hänt under dagen, då skapas en förståelse av och kunskap om vad som 

har hänt och vilka som har deltagit. På så sätt ingår människan i en mängd olika meningsska-

pande sammanhang. Meningsskapande sker med hjälp av både verbala och icke verbala ut-

trycksformer, så som tal- och skriftspråk, bilder, musik, dans, rörelser, gester och miner. Be-

roende på inom vilka ramar och på vilket sätt människan uttrycker sig, utvecklas olika former 

av kunskap om det aktuella området. Olika uttrycksformer inom språkutveckling står i inter-

aktion med varandra och bygger på varandra. Det barnet tänker på, kan han eller hon uttrycka 

med kroppsspråk och ord. När barn kan uttrycka sig med kroppsspråk och ord så leder det till 

läs- och skrivförståelse. Olika språkliga kontexter bygger på samma sätt på varandra. Vad 

barn säger, skriver och läser i olika sammanhang länkas samman på olika sätt (Bjar & Liberg, 

2003, s.18-20).  

 

Språkets grundläggande roll är att förmedla budskap. Barn använder språket för att förmedla 

sina behov, känslor och attityder till omvärlden. Ett litet barn säger ”smörgås” när det är 

hungrigt. På samma sätt kan ett barn säga ”aj” till sin förälder och peka på sitt ben. Barn är 

intresserade av att berätta för sina föräldrar om sina upplevelser under dagen. Det kan gälla 

allt från vad som hände på förskolan till vad barnet upplevde på lekplatsen. I samtliga situa-

tioner använder barnet sitt språk för att förmedla ett budskap till någon i sin omgivning.   

I interaktion med andra får barn förebilder för hur olika former av språkande skapas. Den 

vuxne bjuder in barnen till att samtala och ställer frågor. Ibland går det lätt att få med barnen 

och andra gånger kan det vara lite svårare, därför är det viktigt med frågor som hjälper barnen 

på vägen. Det är viktigt att stimulera barns språkliga utveckling, i denna stimulans ingår både 

att stimulera det talande och det skrivna språket. I förskoleåldern är detta av största vikt efter-

som barnets ordförråd och begreppsbildning är viktiga aspekter av språket som utvecklas 

(Arnqvist, 1993, s.9-16).  
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3   Teori 

I kapitel tre presenteras fyra olika teorier kring språkutveckling. Vi har valt ut, enligt oss, de 

mest framträdande inom ämnet. Dessa teorier har upprepande gånger kommit på tal under vår 

lärarutbildning. De skiljer sig åt på flera sätt, men har även likheter, detta finner vi intressant 

och därav har vi valt att presentera nedanstående teorier.  

  

Forskning har visat på många olika teorier kring språkutveckling. Några forskare har tolkat 

det som om barn tillägnar sig språk då de befinner sig i en miljö med talat språk. Andra fors-

kare har framfört argument för att den språkliga förmågan måste vara medfödd, ytterligare 

andra forskare har resultat som visar på att barnets uppväxt miljö är avgörande för språkut-

vecklingen. Under 1950- och 1960- talet diskuterades arv och miljö och vilken påverkan de 

hade på barns språkutveckling. Två av de mest framträdande personerna i debatten var bl.a. 

BF Skinner och Noam Chomsky. Även Piaget och Vygotskij är namn på forskare som dykt 

upp i debatter kring språkutveckling (Arnqvist, 1993, s.24-25). Vår uppfattning är att dessa 

fyra forskare och deras teorier än idag är betydande för språkutveckling och har en framträ-

dande roll i vår kurslitteratur.   

 

3.1 Vygotskijs pedagogiska teori 

Lev Semenovich Vygotskij föddes (1896 – 1934) i Vitryssland. Vygotskij intresserade sig för 

forskning om människans psykiska, sociala utveckling och grundläggande beteenden. Vy-

gotskij utvecklade genom forskning en pedagogisk teori som har sin grund i den marxistiska 

synen, vilket innebär att vårt tänkande påverkas av miljön omkring oss.  

Allt lärande och uppfostran ansåg Vygotskij har en social anknytning eftersom det är kopplat 

till verkligheten, miljön omkring oss samt till erfarenheter. Den teoretiska kunskapen har ing-

en betydelse om den inte används eftersom människan är skapad för praktiskt och menings-

fyllt arbete. Språk, begrepp och tänkande hänger ihop enligt Vygotskij. Det självmedvetna 

talet är ett sätt för barn att själva få kontroll och en överblick över sina handlingar, det är helt 

enkelt ett redskap för eget tänkande och minne. Detta för oss vidare till hans undervisning och 

pedagogik gällande hur barn bildar begrepp. Vygotskij menade att vardagsbegreppen utveck-

las i dagliga situationer i vardagen, medan de vetenskapliga begreppen infinner sig i det offi-

ciella skolsystemet. Läraren, som Vygotskij även kallar för vägledare, har som uppgift att 

väva samman de vetenskapliga begreppen med barnens egna erfarenheter för att framhäva det 

spontana tänkandet (Smidt, 2010. s.9-13).   

 

Då barnet samspelar med en vuxen eller tillsammans med någon som har mer erfarenhet än 

barnet själv, uppstår en inlärningsprocess. Detta kallas för den närmaste utvecklingszonen.  

Utvecklingszonen betecknar skillnaden mellan det som barnet kan handskas med på egen 

hand och de uppgifter som barnet kan lösa med hjälp av en vuxen. Detta samspel, menar Vy-

gotskij, är den viktigaste grunden för barnets utveckling (Bråten, 1998. s.23). Lyhörd och ef-

fektiv undervisning och inlärning innebär att ta reda på så mycket information som möjligt 

om barnets liv. Vad har barnet visat intresse för, viktiga personer i sitt liv och vad tycker bar-

net om osv. Genom detta ges en möjlighet att utgå från barns tidigare erfarenheter och för det 

andra är det betydelsefullt för andra vuxna och barn. Då kan vi bygga upp en ny tillvaro som 

barnet kan lära från och även bidra till själv. Vygotskij ansåg att undervisning endast är till 

nytta då den går före utvecklingen.  

Han menade att barnet behöver anknyta till något de redan har erfarenheter kring eller tänkt 

på för att sedan kunna gå framåt i sitt tänkande och problemlösande.  
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Vygotskij hävdade tydligt att all växelverkan med omvärlden alltid medieras med hjälp av 

samhällets tecken eller kulturella redskap såsom språk, drama, målningar, skulpturer, musik 

osv.  

För barn i förskolan medieras varje samspel med den fysiska eller sociala omgivningen ge-

nom de tecken eller kulturella redskap som finns tillgängligt. Vygotskij menade bestämt att 

allt lärande är socialt och att lärande sker i samspel med andra (Smidt, 2010, s.107-112).  

 

Ett viktigt medierande redskap enligt Vygotskij är resurserna som finns i vårt språk. Barnet 

börjar tidigt med att försöka förstå sin omvärld och människorna där. Under tiden de undersö-

ker, möter de andra människor som har mer kunskap än dem själva och erbjuds därmed även 

olika redskap. Det handlar om att stödja barnet, istället för att låta honom eller henne klara sig 

själv. Detta kan liknas med en byggnadsställning som konstrueras åt barnet, efterhand som 

han eller hon växer och utvecklas tas stegvis en bit bort.  

Målet är att barnet ska bli kapabel till att klara sig själv allt mer, men samtidigt få den assi-

stans de behöver (Bråten, 1998. s.110-111). Sammanfattningsvis handlar Vygotskijs pedago-

giska teori om att allt lärande är socialt och sker i samspel med andra. Följande teori har till 

skillnad mot Vygotskijs teori, ett individualpsykologiskt perspektiv som inriktar sig mer på 

stadier i barnets liv och utveckling.  

 

3.2 Jean Piaget individualpsykologiska teori 

Jean Piaget föddes (1896-1980) i Schweiz. Piagets teorier har ett individualpsykologiskt per-

spektiv och hans avsikt har varit att beskriva det mänskliga intellektets utveckling i olika åld-

rar. Teorin bygger på olika stadier som i viss mån är styrd av en biologisk jämvikt som inne-

bär att inget stadie kan hoppas över. Grundtanken hos Piaget var att människan föds social 

och nyfiken. Genom imitation utvecklas empati, inlevelse och socialt samspel. Språkinlärning 

och utveckling är ett resultat av imitation av andra människor. Den mänskliga utvecklingen är 

enligt Piaget beroende av fyra viktiga hörnstenar som är mognad, handling, socialt sampel 

och självreglering. Beroende på individens tidigare erfarenheter sker en mognad stegvist och 

spontant. Eftersom nervsystemet utvecklas fram tills man är ca sexton år är det nödvändigt att 

få grundläggande förutsättningar för utveckling inom de fyra hörnstenarna (Stockholms uni-

versitet, 2010-12-13). 

 

Enligt Piaget sker en utvecklingen av förståndet genom anpassning, beroende på hur omgiv-

ningen ser ut. Detta kallar han för Adaptionsprocessen som beskrivs som en aktiv anpass-

ningsprocess där påverkningar och intryck tas in och görs om för att passa in i befintliga 

strukturer och tankesätt. I adaptionsprocessen beskrivs också en aktiv anpassningsprocess som 

sker då barnet samordnar den nya informationen i den tidigare kunskapen om omvärlden, allt-

så barnet anpassar sig efter sin omgivning.  

Utvecklingen delas in i fyra olika stadier. Första stadiet är det Sensomotoriska stadiet (0-2 år), 

till en början ser barnet sig som centrum av universum och inser inte att något kan ske utanför 

sin egen värld. Men efter ett tag inser barnet att föremål som gömts under t.ex. en duk fortfa-

rande finns kvar. Detta handlar om att barnet blir medvetet om att föremål har en oberoende 

existens och vid slutet av denna period börjar språket komma fram. Andra stadiet är Preope-

rationell intelligens (2-7 år), under denna period som kommer till uttryck i drömmar, lekar 

och bildskapande arbetar barnet med symboliska aktiviteter. Logiskt tänkande kan ännu inte 

användas och barnet förstår inte att det kan vara lika mycket vatten i två olikformade glas.  

Det tredje stadiet kallas för Konkreta operationer (7-11 år), emotionella känslor kan användas 

och förstås och barnet kan förutsäga vad de kan se ur en annan synvinkel. Under den här peri-

oden utvecklas förmågan att samspela socialt.  
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Det sista och fjärde stadiet kallas för Formella operationer (11-16 år), logiskt tänkande kan 

användas om abstrakta situationer, funderingar över filosofiska och religiösa frågor sker.  

Detta betyder inte att barnet/tonåringen alltid tänker abstrakt utan när nya sammanhang eller 

problem ska förstås är det viktigt att de hanteras konkret innan man tar itu med det abstrakta. 

Detta är en viktig del av barnets språkutveckling (Håkansson, 1998. s.14-16). Sammanfatt-

ningsvis handlar Jean Piagets individualpsykologiska teori om utveckling i olika stadier i bar-

nets liv. Till skillnad från följande teori som handlar om språkutveckling som en reflex som 

sker med hjälp av imitation.  

 

3.3 BF Skinner – Radical Behaviorism  

Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) föddes i Amerika, han var psykolog och författare. 

Skinner grundade sin egen vetenskapliga filosofi som kallas för Radical Behaviorism. Detta 

perspektiv har även beteckningen det beteendepsykologiska perspektivet.  

Behavioristerna menade att språkinlärning var en betingad reflex, vilket betyder att när barnet 

hör språket kan han eller hon genom imitation bygga upp sitt eget språk. Skinner ansåg att 

språkinlärning följde samma principer som andra sorters inlärning och han menade att det 

endast går att studera det som kan observeras.  

Uttrycket språkligt beteende skulle användas istället för begreppet språk eftersom Skinner 

försökte hitta vetenskapliga förklaringar till varför individen uppför sig på ett visst sätt. Skin-

ner menar därför att språkinlärning endast kan undersökas genom observation utan att dra 

slutsatser om inre processer, språkinlärning setts i ett allmänt inlärningsperspektiv. 

Han fick idén om att utforma ett inlärningsprogram som omfattar omedelbar respons och posi-

tiv förstärkning. Detta inlärningsprogram har sin grund i experimentet med ”Pavlovs hundar”. 

En klocka ringde när hundarna fick se en köttbit, då vattnades det i deras munnar och så små-

ningom behövdes det enbart ringas i klockan för att salivutsöndring skulle ske. Här såg Skin-

ner ett samband med hur barn utvecklar sitt språk (Linnarud, 1993, s.25-27). Sammanfatt-

ningsvis innebär Radical Behaviorismen att barnen imiterar andra runt omkring och det leder 

till språkutveckling. Till skillnad från följande teori som handlar om att barnet har en medfödd 

inlärningsmekanism i hjärnan, där språkliga erfarenheter omarbetas.  

 

3.4 Noam Chomsky - Nativism 

Noam Chomsky föddes (1928-) i Philadelphia, han är professor och har skapat Nativismen.  

Nativismen innebär en tro på en inbyggd inlärningsmekanism i hjärnan där tidigare språkliga 

erfarenheter omarbetas. På så sätt tar barnet in information och bygger upp sin grammatik på 

ett kreativt sätt. Detta kallar Chomsky för LAD – Language Acquisition Device och det funge-

rar på så vis att barnet tar in information från omgivningen och skapar hypoteser.  

Det är vanligt att barn använder ord som ”gådde” istället för gick, detta sker ofta då barnets 

imitation av språket övergår till eget nyskapande. Hans idéer kom under många år att influera 

forskningen inom språkområdet. Chomsky betonade arvets och mognadens betydelse för 

språkinlärning. Endast människan är född med en kapacitet att utveckla tal. Talet blir därför 

ett sätt för människor att kommunicera. De flesta barn har en likartad språkutveckling, vilket 

talar för att språket är förprogrammerat i barnens hjärna.  

Enligt Chomsky används ett anpassat språk av pedagoger, vilket innebär ett korrekt och tyd-

ligt talat språk, samt upprepning. Begreppet input – språkligt inflöde, betyder att pedagogerna 

ofta talar om saker som finns i barnets närhet, var de finns och vem som ger respektive får 

saken. Input har betydelse för barnets inlärning trots den inbyggda språkinlärningsförmågan, 

LAD. Då barnet växer upp utan språklig input menar Chomsky att han eller hon aldrig kan 

lära sig att prata. För att språkinlärning ska ske måste det finnas en användbar input och ett 

inbyggt inlärningssystem (Linnarud, 1993, s. 24-27) 
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4 Analysverktyg 

Kapitel fyra innehåller vårt analysverktyg, som vi kallar för tabell 1. Utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställningar har vi sammanfattat vad vi anser är mest framträdande i de fyra olika teorierna. 

Analysverktyget används för att se vilken eller vilka teorier som vi menar representerar förskollä-

rarna utifrån deras intervjusvar.  

 

 

 

Tabell 1 

 

 

 

 

Vygotskij 

1896-1934 

 

 

 

Piaget 

1896-1980 

 

 

 

Skinner 

1904-1990 

 

 

 

Chomsky 

1928- 

 

      

UPPFATTNING OM 

SPRÅKUTVECKLING  

Allt lärande är socialt 

och sker i samspel med 

andra 

Människan föds social 

och nyfiken 

Språkutveckling är 

en reflex som sker 

med hjälp av imita-

tion 

Barnet har en 

medfödd inlär-

ningsmekanism i 

hjärnan 

 

      

MEDVETENHET 

KRING SPRÅK- 

UTVECKLANDE TEO-

RIER 

Vårt tänkande påverkas 

av miljön omkring oss 

Teoretisk kunskap har 

inte någon betydelse om 

den inte används prak-

tiskt 

Språkinlärning sker 

genom imitation av 

andra människor och 

barnet anpassar sig 

efter sin omgivning 

(De fyra olika stadierna) 

Omedelbar respons 

och positiv förstärk-

ning påverkar språk 

- utvecklingen 

Språkutveckling 

undersöks bäst ge-

nom observation av 

barnen 

Information från 

omgivningen tas in 

och bearbetas  

 

Språkligt inflöde 

och tydligt talat 

språk från pedago-

gerna, har stor 

betydelse för bar-

nets språk- 

utveckling 
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5   Metod  

I kapitel fem förklarar och motiverar vi vårt val av metod, som gjorts under uppsatsens gång. Vi-

dare beskrivs även tillvägagångssättet vid insamlandet av material samt hur det empiriska under-

laget analyserats. 

 

5.1 Val av metod 

En kvantitativ metod innebär olika sätt att samla in data, enkät- och intervjuundersökningar 

vilket också är de vanligaste tillvägagångssätten. Ju färre som svarar desto större risk för att 

undersökningen inte ger ett korrekt resultat. Därför är det viktigt att se till att få så många svar 

som möjligt. Kvantitativa metoder används främst när det är viktigt att sätta siffror på det som 

undersökts.  

Metoden saknar möjlighet att gå in på djupet med en frågeställning, eftersom den lämpar sig 

mest för att genomföras på större grupper (Eliasson, 2006, s.28-30).  Den kvantitativa meto-

den skiljer sig från den kvalitativa metoden som vi har valt att använda oss av.  

En kvalitativ metod avser att undersöka hur människan framställer sin verklighet och hur hon 

eller han uppfattar den. Syftet med en kvalitativ metod är att förstå ämnen från den verkliga 

vardagsvärlden ur den intervjuades egna perspektiv. En kvalitativ intervju innebär att det 

ställs enkla och raka frågor som ger innehållsrika svar och det är detta som ger kvalitet på 

innehållet (Kvale & Brinkmann, 2009, s.44-47). Kvalitativa metoder kommer bäst till sin rätt 

när det gäller att komma åt sammanhang som kräver förståelse. De största fördelarna med 

kvalitativa metoder är att de är flexibla, de går att anpassa efter situationen och efter hur un-

dersökningen utvecklar sig. Det är även bra för att undersöka företeelser som kvantitativa 

metoder inte kommer åt (Eliasson, 2006, s.27-31).  

Vi anser att en halvstrukturerad kvalitativ intervju passar till vårt syfte med undersökningen. 

En halvstrukturerad intervju innebär att vi ställer samma frågor till alla intervjupersoner och 

att dem kan svara fritt på våra frågor utifrån egna erfarenheter och tycke.  

En halvstrukturerad intervju passar bäst när ett mindre antal personer ska intervjuas. Detta 

leder till en djupare förståelse och svaren kan komma att bli olika men ändå passa till syftet 

(Lantz, 2007, s.33). Eftersom vi har valt att använda oss av intervju som metod, är vi medvet-

na om att svaren kan vara tillrättalagda av intervjupersonerna. Detta har vi haft i åtanke gäl-

lande vårt syfte. Vi behöver inte tänka på om personen praktiserar det han eller hon säger ef-

tersom vi vill ta reda på vilken uppfattning och medvetenhet som finns hos förskollärarna 

kring språkutveckling i förskolan.  

 

5.2 Urval 

Vi valde tillsammans ut fyra intervjupersoner utifrån olika kriterier som vi hade förutbestämt. 

Personerna kontaktades över telefon, vi presenterade oss, förklarade vårt ärende och skickade 

även ut vårt Missivbrev (se bilaga 1). Kriterierna handlade om att alla intervjupersoner skulle 

vara utbildade förskollärare samt inneha några års arbetslivserfarenhet. Kriterierna grundades 

på vårt syfte och våra frågeställningar, då vi ville få fram intervjupersonernas uppfattning och 

medvetenhet kring språkutveckling. Eftersom vi hade tio veckor på oss att slutföra vårt exa-

mensarbete blev vi automatiskt tidsbegränsande i vårt val av antal intervjupersoner.  

Praktiskt tänkande är viktigt eftersom det måste vara möjligt att genomföra intervjuerna i mån 

av tid. Ju fler intervjupersoner som deltar desto mer sanningsenliga och varierade blir svaren. 

En risk med att ha ett större antal av intervjupersoner kan vara att det blir en ”teoretisk mätt-

nad”, vilket innebär att svaren går in i varandra och inget nytt tillkommer (Gillham, 2008, 

s.79).  
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Efter att ha läst Gillhams bok fattade vi beslutet att fyra intervjupersoner var lagom för vår 

intervjustudie. Vårt resultat baseras på pedagogernas uppfattningar och medvetenhet kring 

språkutveckling i förskolan, på så vis styrker vi vårt val av antal intervjupersoner. 

                                                                                                                             

5.3 Forskningsetik 

Det finns etiska regler som ska följas och det rekommenderas att de betraktas som ett redskap 

då en intervju ska genomföras. Följande områden ska ses över när det gäller etiska riktlinjer. 

Informerat samtycke innebär att personerna som ska intervjuas informeras om syftet med un-

dersökningen och hur den är disponerad.   

Konfidentialitet innebär att individuella uppgifter som kommer fram vid undersökningen 

kommer att censureras för andra.  

Fiktiva namn används på intervjupersonerna eftersom då en kvalitativ studie ska genomföras 

är det viktigt att bedöma konsekvenserna. Inom de etiska reglerna finns en princip som hand-

lar om att intervjupersonen ska ta så lite skada som möjligt av att delta genom att intervjuaren 

överväger konsekvenserna. Forskarens roll har betydelse för undersökningens kvalitet och 

vilka etiska beslut som fattas. Det handlar om forskarens moral, empati och engagemang i 

frågorna som ställs och hanteringen av undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2009, s.82-91). 

 

5.4 Förberedelser och tillvägagångssätt 

Inför intervjuerna görs en intervjuplan som innehåller våra intervjufrågor (se bilaga 2). Om en 

halvstrukturerad intervju tillämpas så ska intervjuplanen innehålla frågeområden, bakgrund 

till varför intervjun görs och även information om hur lång tid intervjun kommer att ta. Den 

halvstrukturerade intervjun innebär att samma frågor ställs till alla intervjupersoner och sam-

ma tid reserveras till alla (Lantz, 2007, s.33). Frågorna som ställs kallas för explorativa frågor 

och innebär att de har en öppen riktning och handlar om intervjupersonernas egna upplevel-

ser. Intervjupersonerna får möjlighet att fritt associera i sitt berättande (Carlsson, 1991, s.96-

98).  

All fokus bör ligga på intervjupersonen så att han eller hon får stå i centrum. Det är av bety-

delse att vara uppmärksam, lyssna och att inte argumentera för eller emot intervjupersonen 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s.180-182). Det är viktigt att öva upp sin intervjuteknik genom 

att praktisera på någon annan. Det är en bra förberedelse inför den riktiga intervjun och på så 

sätt skapas erfarenhet och trygghet i rollen som intervjuare (Gillham, 2008, s.54). För att vi 

ska känna oss säkra på oss själva övar vi upp vår koncentrationsförmåga. Det krävs stor kon-

centration för att lyssna på och ta in vad som sägs för att kunna avsluta och sammanställa in-

tervjun på ett bra sätt.  

Genom analysering vill vi komma fram till vad varje förskollärare har för uppfattning och 

medvetenhet. För att nå ett resultat kommer vi att använda oss av ett egenkomponerat analys-

verktyg. Vilket innebär att vi har sammanställt de mest framträdande hos alla fyra språkut-

vecklande teorier, utifrån vårt syfte och frågeställningar. Med hjälp av vårt analysverktyg 

kommer vi att jämföra förskollärarnas intervjusvar med vad vi anser stämmer överens med 

teorierna (se kap 4, tabell 1). Vi kommer även att använda oss av en liknande mall, som vi 

själva konstruerat. Mallen används när vi lyssnar igenom intervjuerna och vi fyller i med för-

skollärarnas fiktiva namn och tittar på vilka teorier som stämmer in (se kap 6, tabell 2).  

I vårt Missivbrev skriver vi om att personuppgifter enbart kommer att behandlas av oss och 

dem kommer att vara anonyma i vår uppsats (se bilaga 1). Innan vi gick ut och gjorde våra 

intervjuer förberedde vi oss genom att studera anpassad litteratur om hur vi får ut bästa resul-

tat. 
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5.5 Genomförande av intervjun 

Innan intervjun startade presenterade vi vårt syfte och bad intervjupersonen skriva under vårt 

Missivbrev för att godkänna sitt eget deltagande i intervjun (se bilaga 1).  
Att ställa frågor, lyssna och anteckna på en och samma gång är inte lätt, eftersom det leder till 

att informationen förenklas. Därför är någon sorts av ljudupptagning ett bra hjälpmedel för 

intervjuns tillförlitlighet och för senare transkribering (Lantz, 2007, s.105-106). Vi använde 

oss av papper och penna för att skriva ner svaren och vi spelade även in intervjun på ett fick-

minne.  

 

5.6 Tillförlitlighet och giltighet 

Reliabilitet betyder att undersökningen har skett på ett trovärdigt sätt och att det som finns 

med i undersökningen är tillförlitligt. Reliabiliteten ökar då det är två som deltar, en som in-

tervjuar och en som för anteckningar. Validitet innebär att undersökningsområdet är giltigt 

och kopplat till syftet. Validiteten i undersökningen ökar när en intervju spelas in eftersom 

svaren på intervjufrågorna finns ordagrant. Validitet benämns som en slags hantverksskick-

lighet, där valideringen beror på förmågan hos den eller de som genomför undersökningen. 

Det innebär att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina resultat. Validering sker ge-

nom att kritiskt granska sina analyser och ange sitt utgångsperspektiv på det undersökta ämnet 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s.262-267). Eftersom vår undersökning är genomförd på ovanstå-

ende sätt är reliabiliteten och validiteten hög. 

 

5.7 Bearbetning av empiri 

Empiri grundas på kännedom och är kunskap som handlar om erfarenheter från verkligheten 

(Patel & Davidson, 1994, s.16). Efter intervjuerna med förskollärarna lyssnade vi igenom 

svaren och transkriberade över dem ordagrant på datorn. Transkriberingen genomfördes för 

att få en överblick över svaren och för att kunna påbörja analysen relaterat till våra frågeställ-

ningar. Dessa frågeställningar använde vi även som underrubriker i analysen så att läsaren får 

en röd tråd att följa.  

  

Skriva ut intervjuer är en tolkande process, på så vis att transkriberingen innebär att intervjun 

går från muntligt språk till skrivet språk. Hur mycket som ska skrivas ut och i vilken form 

beror på olika faktorer, som t.ex. syftet med undersökningen. På så vis struktureras intervju-

samtalet i en form som passar till analysen (Kvale & Brinkmann, 2009, s.196).   
Intervjuerna är transkriberande i sin helhet eftersom vi ser till vårt syfte som handlar om att 

intervjupersonernas uppfattning och medvetenhet ska synliggöras. När vi transkriberade in-

tervjuerna till datorn lyssnade vi på fickminnet och pausade efter varje mening. Sedan disku-

terade vi för att se om vi förstått vad som sagts. Vi läste igenom våra anteckningar från inter-

vjuerna och kontrollerade att även de stämde överens med det som sagts.  

Under intervjuerna konstaterade vi att förskollärarna var påverkade av omgivningen i deras 

svar. Även om intervjuerna var enskilda, ansåg vi att svaren hade både likheter och skillnader. 

Vi fick funderingar om det hade med det sociala runt omkring att göra (se diskussion 7.3).  

 

Förförståelsen är en förutsättning för att forskaren skall kunna ge mening åt texten, samt att 

kunna avgöra vad som är av betydelse för undersökningen. Hur tolkning och förståelse formas 

beror på våra liv och föreställningar. En del av förförståelsen kan utgöras av tidigare utbild-

ning och det kan leda forskaren framåt. Men det finns även socialt grundade förförståelse som 

är baserade på fördomar eller förutfattade meningar (Egidius, 1986, s.82-83).  
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Vi bör ha i åtanke att intervjupersonerna tolkar våra frågor utifrån livserfarenheter och före-

ställningar. Detta är i positiv bemärkelse för oss eftersom vi vill komma åt personliga uppfatt-

ningar och medvetenhet. Vår egen förförståelse är påverkad av både våra liv och vår utbild-

ning. Redan från början förstod vi vikten av att reflektera med varandra, samt att ta vara på de 

erfarenheter vi fått under vår utbildning. Vår verksamhets förlagda utbildning har också bi-

dragit till vår förförståelse, vi anser att utbildningen hjälper oss i analyseringen av empirin och 

i avgörandet över vad som är relevant för vår undersökning.  
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6 Resultat 
I kapitel sex presenterar vi vårt resultat från intervjuerna i form av en tabell, som vi kallar för 

tabell 2. Vi har placerat ut förskollärarnas fiktiva namn under den eller de teorier som enligt oss 

speglar deras uppfattning och medvetenhet i likhet med språkteorierna. Intervjuerna i sin helhet 

finns i bilaga 3.  

 

 

Utifrån vårt analysverktyg i kapitel fyra har vi kommit fram till vårt resultat. Eftersom vi ut-

går från begreppen uppfattning och medvetenhet har vi placerat förskollärarna under det vi 

anser vara mest framträdande i respektive teori (se tabell 1). 

Resultatet visar vilken eller vilka teorier som representerar förskollärarnas uppfattning samt 

medvetenhet (se tabell 2).  

 

 

Vygotskij menade att allt lärande är socialt och sker i samspel med andra. Utifrån Anna, 

Emma och Lisas intervjusvar, ansåg vi oss se stora likheter med Vygotskijs teori angående 

uppfattning. På så vis kunde dessa tre förskollärare placeras i tabellen – Vygotskij, uppfatt-

ning om språkutveckling.  

 

 

Tabell 2 

 

 

 

 

         Vygotskij 

          1896-1934 

 

 

 

 

Piaget 

1896-1980 

 

 

 

Skinner 

1904-1990 

 

 

 

Chomsky 

1928- 

 

      

UPPFATTNING OM SPRÅK- 

UTVECKLING  

Anna 

Emma 

Lisa 

 

Mia    

      

MEDVETENHET KRING  

SPRÅKUTVECKLANDE 

TEORIER 

Anna 

Emma 

Lisa 

 Mia Mia  
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Piaget ansåg att människan föds social och nyfiken och med utgångspunkt ur Mias intervju-

svar placerades hon under Piaget - uppfattning om språkutveckling.  

Skinner menade att språkutveckling är en reflex som sker med hjälp av imitation. Detta ansåg 

vi inte vara tydligt representerat i någon utav förskollärarnas intervjusvar, därmed är ingen 

utav förskollärarna placerade under Skinner – uppfattning om språkutveckling.   

Enligt Chomsky har barnet en medfödd inlärningsmekanism i hjärnan. Vi ansåg oss inte se 

några större likheter med förskollärarnas intervjusvar och Chomsky – uppfattning om språk-

utveckling. Därför valde vi att inte placera någon utav förskollärarna i den delen av tabellen.  

 

Enligt Vygotskij påverkas människans tänkande av miljön runtomkring, han ansåg också att 

teoretisk kunskap inte har någon betydelse om den inte används praktiskt. Vi kunde även här 

se att Vygotskijs teori representeras av förskollärarna Anna, Emma och Lisas intervjusvar 

angående medvetenhet, därmed placerades dem under den delen av tabellen.  

Piaget ansåg att språkinlärning sker genom imitation av andra människor och barnet anpassar 

sig efter sin omgivning. Här kunde vi inte se några större likheter med någon utav de fyra 

förskollärarnas intervjusvar, därför är den delen av tabellen tom.  

Enligt Skinner påverkar omedelbar respons och positiv förstärkning språkutvecklingen och 

undersöks bäst genom observation av barnen. Förskolläraren Mias intervjusvar har enligt oss 

likheter som representerar Skinner – medvetenhet kring språkutvecklande teorier. 

Chomsky menar att information från omgivningen tas in och bearbetas samt att språkligt in-

flöde och tydligt talat språk från pedagogerna, har stor betydelse för barnets språkutveckling. 

Mia passar även in under denna del av tabellen eftersom större delen av hennes intervjusvar 

gällande medvetenhet har likheter med Chomsky – medvetenhet kring språkutvecklande teo-

rier.  

 

Alla fyra förskollärarna har berättat något i respektive intervju som skulle kunna passa in på 

fler teorier än de vi placerat dem under. Vi har valt ut det mest framträdande i förskollärarnas 

intervjusvar som vi anser representerar deras uppfattning samt medvetenhet i likhet med 

språkteorierna. Placeringarna av förskollärarna i tabell 2 utgör vårt resultat. Här synliggörs 

vårt syfte som är att utifrån ett språkutvecklande perspektiv undersöka förskollärares uppfatt-

ning om språkutveckling. Samt om deras intervjusvar enligt oss speglar en medvetenhet kring 

de språkutvecklande teorierna. Våra frågeställningar besvaras; vilken uppfattning har förskol-

lärarna kring språkutveckling? Speglar förskollärarnas intervjusvar en medvetenhet om språk-

utvecklande teorier? 

I analysen (kapitel 7) går vi in på djupet och förklarar samt diskuterar mer ingående kring 

varför förskollärarna har placerats på respektive plats i tabell 2. Utvalda citat från intervjuerna 

som representerar förskollärarnas uppfattning och medvetenhet diskuteras och analyseras. Vi 

kommer även att lyfta fram likheter och skillnader mellan intervjupersonernas tankar kring 

språkutveckling i förskolan.  
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7 Analys och Diskussion  
I det sjunde kapitlet kopplar vi samman teorin med utvalda citat från intervjuerna som represen-

terar förskollärarnas uppfattning och medvetenhet. Det är här vi får fram likheter och skillnader 

mellan intervjupersonernas tankar kring språkutveckling i förskolan. Vi diskuterar här vilka teo-

rier som passar in på förskollärarnas intervjusvar.   

För att hålla reda på alla förskollärare och citat, har vi valt att kort presentera dem. På så vis 

markeras tydligt vem vi diskuterar. Presentationen kommer att finnas under båda frågorna för att 

förtydliga för läsaren (7.1-7.2)  

 

7.1 Förskollärarnas uppfattning om språkutveckling 

Anna är en förskollärare som anser att språk är allt, tal, skrift och kroppsspråk. Hon menar 

bl.a. att kommunikation på olika vis påverkar barnens språkutveckling i förskolan. 
 

Jag är en sån som ger utmaningar, ger barnen situationer som utmanar dom på att söka lite själva och har 

alltid ett innehåll att samlas kring, ofta är det kring en saga eller om vi har en sagopåse så sätter jag mig ner 

och har en påse med figurer med de allra minsta barnen och så börjar vi prata kring den på något sätt och 

dem agerar och jag låter dem återberätta, frågar, jag berättar själv och ibland hittar jag på – Anna  

 

Vi anser att Anna har en uppfattning om språkutveckling i likhet med Vygotskijs pedagogiska 

teori, där allt lärande är socialt och sker i samspel med andra. I citatet ovanför säger Anna att 

de ofta samlas kring en saga, vilket sker i en social konstruktion. Enligt Vygotskij är läraren 

en slags vägledare, vars uppgift är att väva samman begrepp med barnens egna tankar och 

funderingar. När vi analyserar Annas intervjusvar, menar vi att Anna är en vägledare för bar-

nen, som alltid har ett innehåll att samlas kring och vägleder på så vis att hon samtalar med 

barnen och synliggör deras tankar och funderingar. Vygotskij menade att arbetas det på detta 

vis, som vi anser att Anna gör, uppstår en inlärningsprocess. Här ser vi att Anna låter barnen 

ge verbalt uttryck för vad dem tänker och detta kallar Vygotskij för egocentriskt tal.  

 
Just nu så har vi ju även ordbilder som jag tror att barnen kommer ihåg väldigt snabbt och väldigt mycket 

och att dem kan använda sig av ordbilder – Anna 

 

Enligt Vygotskij skall all interaktion med omvärlden alltid medieras, detta görs med hjälp av 

tecken eller redskap. Anna ger barnen en interaktion med omvärlden genom att använda sig 

av ordbilder, vilket vi ser som ett redskap bestående av tecken. Barnen får med hjälp av ord-

bilderna en förståelse och kan sätta in ordet i ett sammanhang. Detta kan enligt oss vara en 

början på en positiv språkutveckling.  

 

Förskolläraren Mia anser att språkutveckling handlar om hur mycket barnen kan prata. Hon 

anser också att det handlar om hur hon själv pratar med barnen, genom att ställa följdfrågor 

och motfrågor.  

 
Ja, vi har t.ex. en ettåring på avdelningen som säger fyra- fem ords meningar. När hans mamma lämnar och 

hämtar honom så pratar de med varandra hela tiden. Jag tror inte det är en slump att han pratar så bra utan 

detta beror en stor del på att mamman pratar med honom och har förklarat för honom under hans första år – 

Mia 

 

Mia har en uppfattning i likhet med Piaget, han menade att människan föds social och nyfiken 

med en känsla för empati, inlevelse och socialt samspel.  
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Språkinlärning är ett resultat av medfödd nyfikenhet och viljan att vara med andra. I ovanstå-

ende utdrag anser vi att det är mamman som är nyckelpersonen i samspelet. Barnet har en 

social interaktion med sin mamma eftersom hon enligt Mia alltid pratar med honom och ger 

bekräftelse.  

 
Vi har haft en treåring som kunde läsa alla barnens namn på tavlan men det handlade ju egentligen om att 

han hade lärt sig att känna igen bokstäverna i namnet, alltså kombinationen och kunde egentligen inte läsa 

på riktigt om man säger så – Mia 

 

Alla är vi nyfikna enligt Piaget och det är barnets nyfikenhet som enligt oss har påverkat tre-

åringens förmåga att känna igen kompisarnas namn. Vi menar att nyfikenheten bidrar till en 

lust att lära hos barnet. Enligt Piaget föds människan social och vi anser att även detta kan 

vara en drivkraft till att lära sig namnen på de andra barnen i förskolan.  

 
Vi sätter även upp ord som bord, stol, pussel och spel, alltså skyltar på saker och ting så de ser det skrivna 

språket i vardagen. Detta är ju ett sätt för oss att visa för barnen att det är bra att kunna läsa och skriva. Vi 

pratar med barnen och frågar om de vill skriva nått tillsammans med oss och t.ex. sätta upp på något så de 

kopplar - Mia 

 

Här spelar nyfikenheten en stor roll eftersom barnen vill veta hur de ska skriva t.ex. pussel 

och stol mm. Barnen börjar utveckla en nyfikenhet för att läsa och skriva genom att de ser de 

skriva orden. Piaget konstaterande att människan är en social varelse redan från födseln. Detta 

kan vi se i ovanstående citat, då Mia berättar om att de pratar med barnen och skriver ord till-

sammans som även sätts upp på väggarna. Eftersom de skrivna orden sätts upp på ett flertal 

ställen i förskolan, så bidrar de till att alla blir delaktiga i den sociala processen.  

 

Emma är en förskollärare som anser att barn tidigt kan uttrycka sig och kommunicerar ge-

nom estetiska former. För att språkutveckling ska ske behöver man lyssna på barnen och visa 

intresse. 
 

Jag är intresserad av vad de vill berätta för mig om det antingen är på det ena eller det andra sättet. Det 

handlar mycket om att man har ögonkontakt, det gäller att hitta de stunder med barnen, alltså en fin kontakt 

– Emma 

 

Emmas uppfattning liknar Vygotskijs tankar kring barnets sociala kontakter. Vygotskij ansåg 

att redan i tidig ålder knyter barnet sociala kontakter genom ögonkontakt med människor i 

hans eller hennes omvärld. Här ser vi en likhet med det Emma säger i sitt citat om ögonkon-

takt och att pedagogen skapar en fin kontakt med barnen.  

Enligt Vygotskij är det viktigt med lyhörd inlärning, vilket innebär att pedagogen tar reda på 

så mycket information han eller hon kan om barnets liv. För att barnet ska utvecklas är det 

viktigt att ta reda på vad de har för intresse, tycker om och vilka personer som är viktiga i 

barnets värld. Vi anser att Emma utgår från barnens tidigare erfarenheter och bygger upp en 

tillvaro där barnen kan lära i och av och känna sig delaktiga. Vygotskij ansåg att om ett intres-

se visas för barnet så hjälper det honom eller henne att knyta an till egna erfarenheter.  

Här får Emma stöd av Vygotskijs teori då vi menar att Emma arbetar utifrån barnets egna 

erfarenheter som leder till utveckling och ny kunskap.  
 

 

Prata mycket och experimentera. Överhuvudtaget göra saker tillsammans där det är viktigt och nödvändigt 

att prata med varandra – Emma  
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Samspel är den viktigaste grunden för barnets utveckling och detta är något som kännetecknar 

Vygotskijs pedagogiska teori. Emma berättar om att hon anser att det är viktigt att samtala 

och experimentera tillsammans med barnen. Vår uppfattning är att hon har inspirerats av Vy-

gotskijs pedagogiska teori som säger att allt lärande sker i samspel. 
 

Förskolläraren Lisa anser att det man gör omedvetet främjar språkutvecklingen. Samtalet är 

det viktigaste och kärleken måste finnas där.  
 

Jag menar det att jag tror att språkutveckling främjas mest genom att man pratar med barnen. Samtalet är 

det absolut viktigaste och självklart att kärleken ska finnas där först och främst i samtalet - Lisa 

 

Lisa har en uppfattning i likhet med Vygotskij, när barnet samspelar med den vuxne uppstår 

en inlärningsprocess och det handlar om att stödja barnet, istället för att låta dem klara sig helt 

själva. Detta gör att barnet växer och utvecklas stegvis. Utifrån Lisas ovanstående citat är 

samtalet ett sätt för förskollärarna att stödja barnet och finns då även kärleken, blir samspelet 

enligt Lisa bättre. Vi kan se kopplingen mellan Lisa och Vygotskij, när förskolläraren pratar 

med barnet sker ett samspel mellan dem och kärleken underlättar och stödjer inlärningspro-

cessen.  
 

Jag är livrädd att det känslomässiga ska försvinna från förskolan. Det är så mycket tryck uppifrån med reg-

ler som ska följas och saker som ska uträttas, att jag är rädd att känslorna och kärleken glöms bort helt och 

hållet. Min förhoppning är att de nyutexaminerade förskollärarna ska ha med sig värderingar om att känslor 

är en viktig del i verksamheten och har att göra med barnens utveckling – Lisa 

 

Lisa har i likhet med Vygotskij, tankar kring att allt lärande är socialt och sker i samspel med 

andra. Hon poängterar att känslor är livsviktigt och att det inte ska försvinna i verksamheten. 

Vi förstår det som om Lisa betonar och känner till vikten av samspel och kommunikation mel-

lan vuxna och barn. Vygotskij menade att när vuxna visar ett intresse för barnen, byggs en 

tillvaro upp som bidrar till trygghet och utveckling. Detta kan vi koppla samman med Lisas 

citat, hon menar att ett engagemang för barnen leder till kärlek och trygghet i förskolan.    

 

7.2 Förskollärarnas medvetenhet kring språkutvecklande teorier 

Anna är en förskollärare som anser att språk är allt, tal, skrift och kroppsspråk. Hon menar 

bl.a. att kommunikation på olika vis påverkar barnens språkutveckling i förskolan. 

 
Vi jobbar mycket med tema och vi har ju haft Törnrosa och då var alla med och gjorde allt och så avslutade 

vi temat med att spela upp en pjäs. Det är processen som är viktigt enligt mig och inte det här med att spela 

upp det för föräldrarna, utan det är vad som händer under tiden som är viktigt – Anna 

 

Anna har en medvetenhet som liknar Vygotskijs tankar kring kulturella redskap. Hon berättar 

att det är processen som är det viktiga och inte resultatet. Alla barn var med och deltog i allt 

under temats gång enligt Anna. Vad Vygotskij menar med det kulturella redskapen är hur 

barnet ska kunna uttrycka sig och samspela med andra genom bl.a. dramatisering. Det handlar 

om att stödja barnen, istället för att låta dem klara sig helt själva. 

När vi analyserar ovanstående citat, anser vi oss kunna se Annas engagemang och att hon 

menar att det praktiska har stor betydelse för barns utveckling. Vygotskij ansåg att människan 

var skapad för praktiskt arbete, den teoretiska kunskapen är inte lika betydelsefull om den inte 

används praktiskt.  
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Enligt Anna är det som händer under tiden något praktiseras, det väsentliga och är mer läro-

rikt, än om det bara sker teoretiskt. Hon menar även att de som arbetar med tema använder sig 

av praktiskt arbete, då olika moment finns med i processen.   
 

Det är viktigt att vi lär av varandra, även vi vuxna, vi frågar varandra vad vi tycker och vad vi har sett och 

reflekterar tillsammans i arbetslaget – Anna 

 

Vygotskij ansåg att allt lärande har en social anknytning eftersom det är kopplat till verklighe-

ten, miljön omkring oss samt erfarenheter. Han ansåg även att språket ska ses som en resurs 

och användas för att knyta kontakter. Anna är medveten om vikten av den sociala anknytning-

en och att vi lär av varandra genom kommunikation. Hon poängterar att reflektion i arbetsla-

get hjälper barnen i deras utveckling på så vis att de vuxna blir medvetna om vad som händer 

i verksamheten. Dem kan genom reflektion utveckla sitt arbetssätt så att de gynnar barns 

språkutveckling.  
 

Förskolläraren Mia anser att språkutveckling handlar om hur mycket barnen kan prata. Hon 

anser också att det handlar om hur hon själv pratar med barnen, genom att ställa följdfrågor 

och motfrågor.  
 

För vi tror oftast att de kan och förstår språket bara för att vi har hört dem prata med fint uttal och hela 

meningar, men just det här att sen kunna fantisera och leva sig in i rollekarna fungerar inte riktigt. Det beror 

oftast på att det svenska språket inte är där. Man kan ju inte heller fråga ett barn om de tänker på sitt mo-

dersmål eller på svenska och det där kan vara en liten fälla eftersom vi tror att de kan si och så mycket men 

vid observationer av leken ser vi att så inte är fallet men detta är ju också språkutveckling – Mia 

 

Mia har en medvetenhet som i detta citat har en liknelse till vad Skinner ansåg om språkinlär-

ning. Han menade att språkinlärning endast går att studera genom observationer. Han ansåg 

även att vetenskapliga förklaringar ska ange orsaken till varför barnet uppför sig på ett visst 

sätt. I vår analys av Mias citat tolkar vi det som att hon precis som Skinner observerar barnens 

lek, för att se om det hon tänker om barnens språkutveckling stämmer i verkligheten. Vår 

tolkning är att hon söker en förklaring till varför barnets språk inte finns där och varför han 

eller hon inte kan leva sig in och förstå innebörden i rolleken.    
 

Det är viktigt att man hela tiden benämner från att det är riktigt små och säger t.ex.; ta på dig mössan istäl-

let för ta på dig den, detta är viktigt vid alla situationer. Man ska tänka på att man hela tiden säger vad man 

gör och vad saker och ting heter – Mia 

Utifrån citatet ovan menar vi att Mias medvetenhet stämmer överens med Chomskys teori, 

som handlar om språkligt inflöde. Chomsky menar att tydligt talat språk från pedagogen har 

stor betydelse för barns språkutveckling och att det är positivt om pedagogen anpassar sitt 

språk och använder sig av upprepning. Mia understryker vikten av att benämna saker och ting 

regelbundet, eftersom det leder till en språklig förståelse hos barnen. Vi anser att Mia, liksom 

Chomsky, har en medvetenhet om vikten av ett korrekt och tydligt språk från pedagogerna.  

Enligt Chomsky blir det svårt för barnen att kunna uttrycka sig genom ett varierat språk, om 

det inte finns ett språkligt inflöde. Så Mias medvetenhet verkar till viss del ha sin grund i 

Chomskys teori.  
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Emma är en förskollärare som anser att barn tidigt kan uttrycka sig och kommunicerar ge-

nom estetiska former. För att språkutveckling ska ske behöver man lyssna på barnen och visa 

intresse. 

Jag tycker inte att vi ska falla i gropen att vi bara ska förbereda för skolan, vi måste ta till vara på alla bar-

nens talanger, dansa, teater, måla osv. Alla uttrycker sig på olika sätt. Vi måste ta emot all språkutveckling 

positivt. Tids nog kommer läsning och skrivning för de flesta  – Emma 

 

Vygotskij ansåg att människan var skapad för praktiskt arbete och hävdade att barns utveck-

ling främjas genom bl.a. språk, målningar, skulpturer, drama och musik. 

Emmas medvetenhet är enligt oss lik vad Vygotskijs pedagogiska teori säger om ovanstående. 

Vår uppfattning utifrån Emmas citat är att hon förespråkar att barnen får arbeta med kroppen. 

Genom målning, teater och dans mm, får alla barn en egen språkutveckling genom den talang 

de besitter. Vi kan förstå Emma i att förskolan är för lik grundskolan. Hon betonar vikten av 

att mönstret i den traditionella språkutvecklingen bryts och att barnen får möjlighet till språk-

utveckling med hjälp av estetiska former.  

 
Jag vill hitta min egen väg att hjälpa barnen att utvecklas. Men man måste ha kollegerna med sig, det går 

inte att arbeta på detta sätt själv. Alla förskolor har samma tid till reflektion och planering, men det handlar 

om att prioritera tiden rätt – Emma 

 

Vygotskij menade att vårt tänkande påverkas av miljön och de sociala konstruktioner vi be-

finner oss i. Även när barn samspelar med en vuxen eller någon annan som har mer erfarenhet 

än dem själva, så sker en inlärningsprocess. Då samspel och kommunikation sker mellan 

människor, så är det viktigt att utgå från tidigare erfarenheter.   

Emma berättar om att hon vill hitta sin egen väg för att hjälpa barnen att utvecklas inom språ-

ket. Det är av största betydelse att ha sina kollegor med sig förmedlar Emma och att reflektion 

i arbetslaget är grunden till en fungerande verksamhet. Emma är enligt oss medveten om att 

det finns olika sätt att uttrycka sig på och genom tidigare erfarenheter och reflektion med kol-

legorna, sker en förståelse för att språkutveckling är olika för alla.  

 

Förskolläraren Lisa anser att det man gör omedvetet främjar språkutvecklingen. Samtalet är 

det viktigaste och kärleken måste finnas där.  
 

Sen är det väl även miljön som främjar eller hämnar barnet i utvecklingen. Jag tycker det är viktigast med 

processen och inte resultatet – Lisa 

 

Lisa har enligt oss en medvetenhet som i likhet med Vygotskijs pedagogiska teori syftar på att 

miljön har en betydande roll. Vygotskij menade att våra tankar, funderingar och erfarenheter 

alltid är kopplade till miljön vi befinner oss i. Lisa berättar om att det är miljön som främjar 

eller hämnar barnen i deras utveckling. Vi anser att Lisa menar att en miljö kan vara stimule-

rande och stärkande för barnen och förbättra deras språkutveckling, men samtidigt bedömer 

Lisa att då en miljö inte främjar, kan den hämna och leda till att barnens språkutveckling stan-

nar av. Lisa anser att det är processen och inte resultat som är viktigt. Förskollärarna har stor 

betydelse för miljöns utformning och att dem skapar tillfällen där processen blir det som står i 

fokus.  
 

Barnet kan redan ha ett väl utvecklat språk, men det handlar inte om det. Samtalet är ändå viktigt och att 

barnet får uttrycka vad de känner och uttrycka sin vilja med hjälp av språket. De ska hitta ett syfte med sitt 

språk, inte bara läsa och skriva – Lisa  
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Allt lärande har en social anknytning eftersom språk och tänkande hänger ihop enligt Vygots-

kij. Talet är ett sätt för barnet att själv kunna reflektera över sitt eget tänkande och sina erfa-

renheter. För att detta ska fungera, menar han att det krävs ett samspel mellan barnet och den 

vuxna. Här finns en koppling mellan Lisas tankar om samtalet och dess betydelse med Vy-

gotskijs pedagogiska teori. En social anknytning ska vara i centrum enligt Vygotskij och Lisa 

menar då att samtalet är en del av det som bidrar till denna koppling. Vygotskij menade att 

samtalet är viktigt eftersom det visar barnet att ett intresse finns hos den vuxna. Lisa berättar 

att det är förskollärarens ansvar att genom samtalet låta barnet uttrycka vad han eller hon kän-

ner och vill med hjälp av språket.  

7.3 Likheter och skillnader mellan förskollärarna 

När empirin bearbetades, diskuterade vi förskollärarnas intervjusvar och varför de svarade 

som de gjorde. Vi funderade på om det kunde bero på verksamheten och kollegorna, med 

andra ord sociala konstruktioner.  

Sociala konstruktioner handlar om språk, hur samhället är konstruerat, relationer och gemen-

skap mellan människor. Detta formar och påverkar människor i deras sätt att tänka och vara 

(Marton & Booth, 2000, s. 28). När vi tittade på intervjusvaren såg vi att det fanns likheter 

och skillnader kring intervjupersonernas uppfattning och medvetenhet om språkutveckling. Vi 

menar att sociala konstruktioner finns naturligt i förskolans verksamhet, eftersom förskollära-

re arbetar tillsammans med andra. Därför anser vi att en påverkan av de sociala konstruktio-

nerna i verksamheten är oundvikliga. Sociala konstruktioner formar och påverkar därför för-

skollärarnas intervjusvar.  

 

7.3.1 Uppfattning 

Vår åsikt är att tre av fyra förskollärare har en uppfattning kring språkutveckling som liknar 

Vygotskijs pedagogiska teori. Förskollärarna (Anna, Emma, Lisa) berättar om vikten av det 

sociala samspelet. Alla tre menar att det sociala har en betydelse för barnens språkutveckling i 

förskolan. Vi anser att dessa tre förskollärare menar att samspel och kommunikation leder till 

en djupare förståelse kring språket hos barnen. Enligt Vygotskij är nyckeln till vårt språk red-

skap som kommunikation och det leder till en förståelse av omvärlden. Förskollärarna är all-

ihop inne på att gemenskapen i barngrupperna är viktigt för språkutvecklingen. Det berättas 

om hur viktigt det är att vara tillsammans och göra en aktivitet, för att påverka språkutveck-

lingen i barngruppen. Förskollärarna förmedlar att då barnen har roligt tillsammans i gruppen 

och samspelar i en aktivitet leder det till kommunikation och förståelse av omvärlden.  

Därmed är dessa tre förskollärares uppfattningar inte i likhet med Piaget, Skinner eller Chom-

skys teorier. Piagets teori handlar om att barnet redan vid födseln är social och nyfiken. 

Skinners teori tar upp vikten av imitation samtidigt som Chomskys handlar om en medfödd 

inlärningsmekanism hos barnet. Detta är något som ingen av de tre förskollärarna respresente-

rar i sina intervjusvar.   

 

Den fjärde förskolläraren (Mia) skiljer sig enligt oss ifrån de tre andra, i sin uppfattning till 

språkutveckling. Mia är mer lik Piaget än Vygotskij eftersom hon menar att barn är nyfikna 

och föds sociala. Hon berättar om att nyfikenheten har en betydande roll eftersom barnen bör-

jar utveckla en nyfikenhet för att läsa och skriva genom att dem ser de skriva orden. Språkin-

lärning är ett resultat av medfödd nyfikenhet och den medfödda viljan att vara med andra. 

I och med det är hon inte lik Vygotskijs, Skinners eller Chomskys teorier. Vygotskijs teori 

handlar om att alt lärande är socialt och sker i samspel med andra. Skinners teori syftar på att 

språkutveckling är en reflex som sker med hjälp av imitation.  
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Chomskys teori innebär att barnet har medfödd inlärningsmekanism i hjärnan. Vilket är något 

som inte respresenterar Mia i hennes intervjusvar.   

 

Sammanfattningsvis gällande förskollärarnas uppfattning om språkutveckling, anser vi att 

Vygotskijs pedagogiska teori dominerar. Majoriteten av förskollärarna (Anna, Emma, Lisa) 

berättade om det sociala samspelet. Vi anser att dessa tre menar att deras pedagogiska roll är 

att lära tillsammans med barnen genom samspel. Vår åsikt utifrån förskollärarnas intervjusvar 

är att de kommunicera med barnen och fångar deras intressen. När vi funderade kring vad 

deras ”Vygotskij liknande” inställning kan bero på, såg vi en koppling till läroplanen för för-

skolan (Lpfö 98) som vi har skrivit om i bakgrunden, kapitel två. I läroplanen står det bl.a. att 

verksamheten ska formas av gemenskap, kommunikation och entusiasm. Samspel och reflek-

tion tillsammans med andra ses då som en förutsättning för lärande. Förskollärarna berättade 

alla tre om vikten av samspelet och att detta har betydelse för barnens språkutveckling. Ut-

ifrån vad de tre förskollärarna berättar så anser vi att läroplanen och målen de skall sträva 

efter, kring samspel och kommunikation har påverkat dem. Idag anser vi att alla förskollärare 

bör vara insatta i vad som står i läroplanen för förskolan (Lpfö 98). Våra erfarenheter utifrån 

den verksamhetsförlagda utbildningen är att läroplanen har en stor och centrall roll i verksam-

heten. Våra handledare i verksamheten har diskuterat detta med oss och poängterat vikten av 

att vara insatt i innehållet.  

Mia förespråkar i likhet med Piaget att människan föds social och nyfiken och detta är en del 

av grunden till språkutveckling. Vi uppfattar det som om Mia menar att det är upp till de vux-

na att vara en förebild genom att tala med barnen. Hon berättar om att när barn hör talat språk 

från t.ex. sin mamma, använder sig barnet av sin nyfikenhet och medfödda sociala förmåga.  

Enligt oss uppfattar Mia sig själv som en inspiratör som barnen bör lära av.  

 

7.3.2 Medvetenhet 

När det kommer till förskollärarnas medvetenhet gällande teorier kring språkutveckling, så 

dominerar Vygotskijs pedagogiska teori. Enligt oss berättar Anna, Emma och Lisa om sin 

medvetenhet kring vikten av att barnen får använda sig av olika uttrycksformer som t.ex. 

drama. Enligt Vygotskij är människan skapad för praktiskt och meningsfullt arbete och det är 

betydelsefullt att kulturella redskap används. Utifrån vår analys av intervjusvaren, har vi för-

stått att dessa tre förskollärare prioriterar praktisk språkutveckling i verksamheten. De låter 

barnen uttrycka sig genom bl.a. drama, berättelser, skriva brev och måla. Vi anser att förskol-

lärarna även är kunniga om miljöns betydelse för barnens språkutveckling. Det berättas om 

miljön som stimulerande och stärkande och att det sociala samspelet hör ihop med detta. För 

att inlärning ska ske enligt Vygotskij så krävs det en miljö som utmanar.  

Därmed är de tre förskollärarnas medvetenhet inte i likhet med vad Piagets, Skinners eller 

Chomskys teorier handlar om. Piagets teori gällande medvetenhet syftar på att språkinlärning 

sker genom imitation av andra människor och barnet anpassar sig efter sin omgivning. Skin-

ners teori innebär att omedelbar respons och positiv förstärkning påverkar språkutvecklingen 

som även undersöks bäst av observationer. Chomskys teori syftar på att information från om-

givningen tas in och bearbetas. Språkligtinflöde och tydligt talat språk från pedagogerna har 

stor betydelse för barnets språkutveckling. Därmed ser vi inget samband mellan dessa tre för-

skollärare och Piaget, Skinner och Chomskys teorier.  

 

Mia, vår fjärde och sista pedagog skiljer sig från mängden eftersom hennes medvetenhet lik-

nar den Skinner och Chomsky har. Enligt Skinner kan språkutveckling endast studeras genom 

observationer. Han ansåg även att observationer kan ange orsaken till ett barns beteende.  
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Detta beror på att Mia precis som Skinner anser att det är positivt med observationer av bar-

nen när dem leker. Hon menar att vissa förmodar att barnen kan språket, bara för att de pratar 

bra. Men vid observationer så anser hon att hon kan se om barnen kan delta och har en förstå-

else för språket då dem leker. Vi finner att Mias medvetenhet även stämmer överens med 

Chomskys teori. Chomsky förmedlar att ett tydligt, talat språk från pedagogen har stor bety-

delse för barns språkutveckling. Det är även positivt om pedagogen anpassar sitt språk till 

barnen och är noga med att benämna saker och ting. Mia säger i intervjun att hon är noga med 

att hela tiden berätta vad hon gör och vad saker och ting heter, Mia poängterar vikten av att 

barnen möter ett korrekt språk redan från början. 

I och med det är Mia inte lik Vygotskijs eller Piagets teorier gällande medvetenhet, eftersom 

Vygotskijs teori tar upp att tänkande påverkas av miljön omkring oss, samt att teoretisk kun-

skap inte har någon betydelse om den inte används praktiskt. Piagets teori innebär att språkin-

lärning sker genom imitation av andra människor och barnet anpassar sig efter omgivningen. 

Detta är ingenting som respresenterar Mia angående sin medvetenhet kring språkutvecklande 

teorier.  

 

Sammanfattningsvis när det gäller förskollärarnas medvetenhet om teorier för språkutveck-

ling, kan vi utifrån vår analys se att Anna, Emma och Lisa liknar Vygotskijs pedagogiska teo-

ri. Gemensamt för de tre förskollärarna är vikten av olika uttrycksformer och påverkan från 

miljön. Mia är mer lik Skinner och Chomskys teorier, som tar upp vikten av att observera 

barnen och använda sig av ett tydligt talat språk.  

Vi kan enbart spekulera i vad dessa skillnader beror på, men enligt oss har Vygotskijs peda-

gogiska teori inspirerat många i deras verksamhet. Vi anser att detta beror på att lärarutbild-

ningar, bl.a. vår egen som har präglats av hans teori i form av litteratur, föreläsningar och 

verksamhetsförlagd utbildning. 

När det kommer till Mia som har en annan medvetenhet funderar vi kring vad detta kan bero 

på. Vi anser att det handlar om ett behov av att kunna observera barngruppen vilket skapar 

trygghet och medvetenhet om vad som händer. Mia anser det vara viktigt att tala ett tydligt 

språk med barnen, på så vis uppvisar hon ett ”korrekt” sätt på hur de ska tala. Vi har tolkat det 

som om Mia vill ha insyn i verksamheten och att hon känner ett ansvar av att påverka så en 

positiv utveckling sker.  

 

I diskussionen har vi tillsammans kommit fram till vilken eller vilka teorier som passar varje 

enskild förskollärare. Vi har granskat intervjuerna och valt att para ihop det mest framträdan-

de i förskollärarnas intervjusvar med någon eller några av teorierna. Detta innebär inte att en 

förskollärare enbart är lik den eller dem valda teorierna som vi parat ihop dem med. Läsaren 

kan säkerligen urskilja andra likheter och skillnader än de som vi har skrivit om. Men i denna 

uppsats handlar det om hur vi utifrån förskollärarnas intervjusvar har diskuterat fram vad som 

är mest framträdande och i likhet med teorierna. Det finns inget rätt eller fel, utan undersök-

ning ska uppfylla vårt syfte och skapa intresse för fortsatt forskning i ämnet.  
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8 Slutsats 
I kapitel åtta presenteras slutsatsen av vår undersökning. Vårt syfte och våra frågeställ-

ningar besvaras. Vidare ges förslag på fortsatt forskning.   

 

Vi är medvetna om att vi måste ha ett reflekterande förhållningssätt och vara ifrågasättande 

gentemot vår egen förförståelse och vårt syfte. Eftersom vi har varit två personer har vi konti-

nuerligt fört ett resonemang kring innehållet, samt ett ifrågasättande av varandras antaganden 

på ett mer utvecklat sätt än om det hade varit ett ensamarbete. Trots detta är det så att vi som 

författare är en del av vårt examensarbete genom text och tolkning av materialet. 

 

Syftet med undersökningen var att ta reda på utvalda förskollärares uppfattning om språkut-

veckling och om deras intervjusvar enligt oss speglar en medvetenhet kring de språkutveck-

lande teorierna. Undersökningens resultat visar att skillnaderna inte var så stora beträffande 

förskollärarnas uppfattning till språkutveckling. I analysen av teorin och intervjusvaren kom 

vi tillsammans fram till att Vygotskijs pedagogiska teori dominerade deras uppfattning till 

språkutveckling. Tre av fyra förskollärare (Anna, Emma, Lisa) har en uppfattning i likhet med 

Vygotskij, men detta innebär inte att deras åsikter alltid stämmer överens med varandra. När 

vi lyssnade igenom intervjuerna och med hjälp av vår teoretiska mall och vårt analysverktyg 

såg vi att Vygotskijs pedagogiska teori angående uppfattning uppkom ett flertal gånger (se 

bilaga 3). Det faktum att dem hade samma uppfattningar, anser vi visar på läroplanens (Lpfö 

98) betydelse. Precis som vi skrev i analysen, har den en central roll i verksamheten.  

Den fjärde förskolläraren (Mia) hade en helt annan uppfattning om språkutveckling än de 

andra tre. Vi kom fram till att den stämde överens med Piaget teori. Då hon var den enda som 

enligt oss hade tankar kring att människan föds social och nyfiken. Vi anser att Mia menar på 

att det är nyfikenhet som driver språkutvecklingen framåt.  

 

Likheterna och skillnaderna mellan förskollärarna handlar till en viss del om sociala konstruk-

tioner. Utifrån egna erfarenheter har vi kommit fram till att många yrken påverkas av männi-

skor runt omkring. Det handlar om sättet att tänka, vara och arbeta på. Förskolan är enligt oss 

en social konstruktion eftersom barn och vuxna dagligen är tillsammans. Vi påverkas av var-

andra både medvetet och omedvetet och som förskollärare är det betydelsefullt att komma 

överens med kollegorna runt omkring. Den uppfattning kring språkutveckling som förskollä-

rarna hade med sig från början, har säkerligen förändrats under arbetet i verksamheten till-

sammans med kollegorna. Så det vi har kommit fram till i vårt resultat är att förskollärarna har 

en uppfattning idag, men kanske en annan imorgon. 

 

En medvetenhet hos förskollärarna kring de språkutvecklande teorierna finns enligt oss. Ut-

ifrån intervjusvaren har vi sett likheter med vad de språkutvecklande teorierna ger uttryck för.    

Efter att ha analyserat intervjusvaren kom vi fram till att även här har Vygotskijs pedagogiska 

teori satt sin prägel hos tre av fyra förskollärare (Anna, Emma, Lisa).  Alla tre förespråkar 

vikten av att låta barnen använda sig av olika uttrycksformer i verksamheten. Samt att miljön 

har en stor betydelse för barns språkutveckling. Vad vi har kommit fram till i vår analys, anser 

vi har att gör med Vygotskijs inflytande i bl.a. vår förskollärarutbildning. 

Den fjärde förskolläraren (Mia) har en medvetenhet som passar in på Chomskys och Skinners 

teorier.  

Vi har i analysen kommit fram till att det kan bero på ett kontrollbehov som har inflytande på 

henne. Hon vill ha insyn i verksamheten genom observation av barnen eftersom hon då får en 

förståelse för hur hon kan påverka deras språkutveckling.  
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Sammanfattningsvis har vi fått svar på att en medvetenhet kring de språkutvecklande teorier-

na finns hos alla förskollärare, men på olika sätt. Detta anser vi vara något positivt då det är 

viktigt med forskning kring språkutveckling. Som verksam förskollärare menar vi att det är av 

betydelse att vara insatt i de språkutvecklande teorierna som tagits fram. Det handlar inte om 

att följa teorierna ordagrant, utan om att plocka ut och använda sig av det som passar in i 

verksamheten.  

När vi kontaktade de utvalda, fick vi funderingar på om det fanns en osäkerhet om vad språk-

utveckling innebär. Vi menar att en uppfattning till språkutveckling fanns medvetet eller 

omedvetet hos alla förskollärare vi intervjuade. Men det var vår formulering av intervjufrå-

gorna som fick förskollärarna att öppna ögonen för vad dem anser att språkutveckling är. 

Samt hur dem fångar upp och påverkar språkutvecklingen hos barnen i verksamhet.   

 

8.1 Förslag till fortsatt forskning 

Vi anser att det hade varit intressant att forska vidare om arbetssätt som gynnar språkutveck-

ling i förskolan och hoppas att vårt arbete bidrar till fortsatt forskning i ämnet.  

I vår uppsats redovisas utvalda förskollärares uppfattning till språkutveckling och om deras 

intervjusvar speglar en medvetenhet kring de språkutvecklande teorierna. Denna forskning 

kan utvecklas med hjälp av praxisnära forskning, vilket innebär att forskarna har en fot i 

klassrummet och observerar det som har sagts i t.ex. en intervju.  I vårt fall betyder detta att 

utifrån vad som sagts i intervjun om språkutveckling, skulle vi med hjälp av observation på 

förskolan, kunna se om förskollärarna praktiserar det dem säger att dem gör.  
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Bilaga 1 Missivbrev 

 

 

 

 

 

Hej! 

Vi heter Jessica Åkesson och Jennie Runevad och vi studerar till förskollärare och fritidspe-

dagoger vid Högskolan i Halmstad.  

Att skriva ett examensarbete ingår i vår utbildning och vi hoppas därför att du vill hjälpa oss 

genom att delta i en intervju.  

Syftet med vår undersökning är att ta reda på förskollärares kunskap, upplevelser, tankar och 

erfarenheter kring utveckling och stimulans av barns språkutveckling i förskolan. Vi valde att 

undersöka detta eftersom vår inriktning heter språk, kommunikation, lek och lärande. Det 

finns ett stort intresse för språk hos oss båda två och vi anser att språk, kommunikation och 

lek hänger samman och bildar en röd tråd. Med hjälp av våra intervjuer vill vi vidga vårt per-

spektiv och ta del av era erfarenheter, upplevelser och tankar kring språkutveckling. 

Intervjun kommer att spelas in på ett fickminne och endast användas då vi sammanställer vår 

uppsats. Alla personuppgifter kommer att behandlas enbart av oss och hållas anonyma i resul-

tatet av vår undersökning. 

Vid frågor kontakta oss via telefon eller mail.  

Telefon: 070-XXXXXXX / 073-XXXXXXX 

Mail: XXXXXXXXXXXXXX@.com 

 

Undertecknad godkänner att han/hon deltar i undersökningen som är ett underlag för vårt ex-

amensarbete:  

Namn, ort & datum 

 

 

Med vänliga hälsningar / 

Jessica Åkesson & Jennie Runevad 
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Bilaga 2 Intervjuplan 
Intervjuerna används som underlag till vårt examensarbete där syftet är att undersöka förskollä-

rarnas uppfattning till språkutveckling och om deras intervjusvar speglar en medvetenhet kring 

de språkutvecklande teorierna. Frågorna vi ställer är explorativa, vilket innebär att dem är ut-

forskande och har en öppen riktning. Vi vill fånga intervjupersonernas egna upplevelser.  

Intervjun beräknas ta ca 30 min och följande frågor kommer att ställas; 

 

 Presentera dig själv/Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

 Vad innebär språkutveckling för dig? 

 

 Hur uppfattar du dig själv som språkutvecklare? 

 

 Vad har du för erfarenheter, tankar och upplevelser kring språkutveckling? 

 

 Hur arbetar ni idag i er verksamhet för att stimulera barnens språkutveckling? 

 

 Hur reflekterar ni i arbetslaget kring språkutveckling i barngruppen? 

 

 Har du något som du själv vill tillägga till intervjun? 
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Bilaga 3 Förskollärarnas intervjusvar 
Vi har valt att använda fiktiva namn på intervjupersonerna för att behålla deras anonymitet. 

Intervjuerna är transkriberande i sin helhet och därmed talspråk, eftersom vi anser att det är 

ett måste om intervjupersonernas inställning och medvetenhet ska synliggöras. Dessutom an-

ser vi att intervjun blir mer ”levande” då den transkriberas i sin helhet.  

 

Intervju nr:1 med ”Anna” 

 

Presentera dig själv/Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Anna heter jag och jag är faktiskt tvåspråkig själv. Har varit förskollärare sedan 1987. Sedan 

15 år tillbaka har jag jobbat i förskoleklass sedan kom jag tillbaka till förskolan och här har 

jag jobbat nu i fyra år. Jag trivdes väldigt bra i förskoleklass och skola men sen tyckte jag att 

det blev väldigt mycket konfliktlösning och stora barngrupper. Jag kände att konfliktlösning 

är ju inte det jag främst vill syssla med utan jag vill jobba med barn i förskolan, det är det jag 

vill jobba med så då sökte jag mig tillbaka till förskolan. Innan jag blev förskollärare hade jag 

jobbat på kontor i tio år men jag kände hela tiden åh jag vill jobba med barn, jag vill jobba 

med barn och då utbildade jag mig och har fortsatt med fortutbildningar bl.a. inom pedagogik 

hela tiden, å jag är väldigt ambitiös enligt mig själv.  

 

Vad innebär språkutveckling för dig? 

Språkutveckling och språk det är ju allt, de man talar, det man skriver, det man kommunicerar 

med, matematik är språk för mig, kroppsspråket, att man läser av vad små barn säger och tittar 

noga på vad barn har att säga överhuvudtaget med sitt kroppsspråk och med sina ögon, med 

sin mimik och med allt, det är jätte viktigt! Att man som vuxen är lyhörd för allting.  

 

Hur uppfattar du dig själv som språkutvecklare? 

Jag är en sån som ger utmaningar, ger barnen situationer som utmanar dem på att söka lite 

själva och har alltid ett innehåll att samlas kring, ofta är det kring en saga eller om vi har en 

sagopåse så sätter jag mig ner och har en påse med figurer med de allra minsta barnen och så 

börjar vi prata kring den på något sätt och dem agerar och jag låter dem återberätta, frågar, jag 

berättar själv och ibland hittar jag på. Det är väldigt mycket så att jag läser ju inte utan jag 

försöker berätta istället om saker och ting och sen så har jag ju många olika exempel på hur 

jag jobbar med språket. Just nu så har vi ju även ordbilder som jag tror att barnen kommer 

ihåg väldigt snabbt och väldigt mycket och att dem kan använda sig av ordbilder innan dem 

kan läsa. 

 

Vad menar du med ordbilder? 

Det är bara ett ord som t.ex. Mamma och så visar du ordet ofta för barnet och då förklarar jag 

för dem att det står mamma och då får dom ju en förståelse för vad som verkligen står där. Så 

händer det så att t.ex. när lilla Klaras mamma kommer så tar hon det ordet som ligger i en låda 

där vi har ordbilderna och så säger hon mamma, titta där står mamma! Så det är den här med-

vetenheten om varför man läser och skriver ordet, att det ska vara i ett sammanhang.  

 

 

 

Vad har du för erfarenheter, tankar och upplevelser kring språkutveckling? 

Förr va det ju så att många trodde och tänkte att läsinlärning och att skriva det lär man sig i 

skolan och det börjar då men det har förhoppningsvis alla kommit ifrån.  



33 

 

För jag tycker att redan en sex månaders baby kan komma ihåg sin mammas ansikte och kan 

faktiskt känna igen sin mammas ansikte bland andra ansikten. Så att läsa av en bild kan dem 

ju och det är också en sorts språkutveckling för mig.  

Sen att tolka bilder i bilderböckerna gör barnen ofta, de sitter där och de pratar om bilderna i 

boken och dom känner igen saker så lär de sig dem utantill och det är ju en typ av läsinlär-

ning. Ett exempel var när lilla Hanna på ett och ett halvt år tog fram boken om sig själv, som 

alla barnen har med bilder på nära och kära i deras omgivning och så sa hon; Hanna läsa och 

pekade på en bild av sin mamma och sa; Mamma! Detta är ju helt otroligt och det är läsning 

för mig.  

 

Hur arbetar ni idag i er verksamhet för att stimulera barnens språkutveckling? 

Det är ju dem här lådorna med ordbilder som vi jobbar mycket med och även väldigt mycket 

saga och vi jobbar mycket med tema och vi har ju haft Törnrosa och då var alla med och gjor-

de allt och så avslutade vi temat med att spela upp en pjäs. Det är processen som är viktigt 

enligt mig och inte det här med att spela upp det för föräldrarna, utan det är vad som händer 

under tiden som är viktigt. Vi har ritat kulisser och vi har pratat kring det och de vågar agera 

även utan att prata för de använder sitt kroppsspråk och mimik för det är ju också språk. Så att 

väldigt mycket språkträning sker genom temaarbete. Nu har vi ett nytt tema om bilar och ma-

skiner eftersom vi har märkt att flickorna är mer aktiva på alla sätt och vis och vi vill se om vi 

kan få in pojkarna med hjälp av detta tema, de vågar inte pröva så mycket nytt och vi vill även 

betona detta med bilar och maskiner för flickorna så att de blir starkare på det och se om poj-

karna blir intresserade av att läsa och skriva mer om detta.  

 

Hur reflekterar ni i arbetslaget kring språkutveckling i barngruppen? 

Vi har ju planeringstid en gång i veckan och vi kallar det nu istället för reflektionstid och i 

och med att vi är så få personal nu så känner vi att det traditionella planeringen om vad vi ska 

göra är förlegat så man måste ju liksom först tänka bakåt för att se vad har vi gjort och vad vi 

har hört och sen prata kring det. Vem har sett vad och så ser vi om vi kan få ut nått gemen-

samt utav det och det är även viktigt att vi lyssnar in barnen, vad de har för förslag och även 

om de inte utrycker sig verbalt så kommer det in förslag på flera andra sätt, även de små ut-

trycker sina behov och viljor för oss. Det är viktigt att vi lär av varandra, även vi vuxna, vi 

frågar varandra vad vi tycker och vad vi har sett och reflekterar tillsammans i arbetslaget.  

 

Har du något som du själv vill tillägga till intervjun? 

Det är ju bara det att man får försöka att använda sig av alla möjliga språk i vardagen för bar-

nen har ju hur många språk som helst och ta vara på allting. Även det här med musik är vik-

tigt, rim och ramsor, för det har vi ju väldigt mycket. Sen är det ju det här med tvåspråkiga 

barn, att vi lyfter föräldrarna och berättar för dem att det är viktigt för dem att de talar sitt mo-

dersmål med barnen så att barnen har en grund att stå på så att inte svenskan blir flytande där 

uppe någonstans utan har sin grund i hemspråket och på så vis blir det lättare att klara av 

svenskan.  
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Intervju nr; 2 med ”Mia” 

Presentera dig själv/Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Jag har arbete som förskollärare sen 1977, alltså trettiotre år och jag har varit på den här för-

skolan som vi är på nu sen den öppnade. Jag har jobbat mest med lite äldre barn inom försko-

lan och jag har även varit personlig assisten för barn med olika funktionshinder.  

 

Vad innebär språkutveckling för dig? 

Ja språkutveckling är ju jätte mycket, man tänker ju först på hur mycket barnen kan prata och 

då liksom hur pratar dem, man tänker speciellt på våra invandrare och då är språkutvecklingen 

att vi har kommit på att barnen pratar bra men sen märker vi t.ex. i leken att när det gäller att 

fantisera och delta i rollekar så hänger dem inte med riktigt och det är ju också språket. Man 

kan tänka liksom varför gör den pojken eller flickan så i leken och varför beter dem sig så, 

och då kanske man först tänker att det har med det sociala att göra men det kan helt enkelt 

vara språket. För vi tror oftast att de kan och förstår språket bara för att vi har hört dem prata 

med fint uttal och hela meningar, men just det här att sen kunna fantisera och leva sig in i roll-

lekarna fungerar inte riktigt. Det beror oftast på att det svenska språket inte är där. Man kan ju 

inte heller fråga ett barn om de tänker på sitt modersmål eller på svenska och det där kan vara 

en liten fälla eftersom vi tror att de kan si och så mycket men vid observationer av leken ser vi 

att så inte är fallet men detta är ju också språkutveckling. Detta har vi börjat tänka väldigt 

mycket på under sista tiden. 

 

Hur uppfattar du dig själv som språkutvecklare? 

För det första försöker jag prata väldigt mycket med barnen och jag förklara men låter ändå 

barnen tänka till själva. Alltså inte svara åt dem utan låta dem tänka självmant och detta har 

jag tänkt på mycket mer nu än vad jag gjorde förr. Förr när barnen fråga någonting så svara 

man bara och gick inte vidare men idag ställer man följdfrågor och motfrågor så som; hur 

tänker du, hur menar du och detta är ju ett sätt att utveckla språket. Matsituationen är en sådan 

helig stund där vi samtalar mycket för där tänker inte riktigt barnen på att de pratar med oss 

vuxna utan situationen är avslappnad. För när man har en samling och så då är barnen mer 

medvetna om situationen och de kanske blir blyga och så vågar de inte säga så mycket, för då 

tänker dem på att ja nu pratar jag men när man sitter vid matbordet så glömmer man lättare av 

det och kan slappna av på ett annat sätt. Vi har tänkt på att är man för många vuxna vid ett 

och samma bord så blir det lätt att vi bara talar med varandra och glömmer av prata med bar-

nen.  

 

Vad har du för erfarenheter, tankar och upplevelser kring språkutveckling? 

Att prata med barnen är A och O, rim och ramsor, sånger och läsa är jätte bra och det är ju 

sånt där som alla kanske tänker på att man ska sjunga och läsa men det är ju samtalet enligt 

mig som är det allra viktigaste.  

 

Kan du utveckla vad du menar med att samtalet är det viktigaste? 

Det är viktigt att man hela tiden benämner från att det är riktigt små och säger t.ex.; ta på dig 

mössan istället för ta på dig den, detta är viktigt vid alla situationer. Man ska tänka på att man 

hela tiden säger vad man gör och vad saker och ting heter. Sen märker vi på föräldrarna idag 

att det inte pratar med sina barn, de pratar till dem men inte med dem. 
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Vad tror du det beror på, alltså att föräldrarna inte pratar med sina barn? 

 Detta med att förklara hinner föräldrarna inte med och jag vet inte själv vad det beror på, 

kanske tidsbrist men jag vet inte, det finns självklart jätte bra föräldrar också. 

 

Har du något exempel på när föräldrarna pratar mycket med sina barn? 

Ja, vi har t.ex. en ettåring på avdelningen som säger fyra- fem ords meningar. När hans 

mamma lämnar och hämtar honom så pratar de med varandra hela tiden. Jag tror inte det är en 

slump att han pratar så bra utan detta beror en stor del på att mamman pratar med honom och 

har förklarat för honom under hans första år.  

 

Hur arbetar ni idag i er verksamhet för att stimulera barnens språkutveckling? 

Det är ju detta jag har nämnt tidigare, vikten av att prata med barnen och det är ju bara så bra 

och samtidigt hålla på med rim och ramsor, läsa sagor och vi använder mycket namnskyltar 

på vad saker och ting heter. Barnens namn står ju över allt tillsammans med en bild på dem. 

Vi sätter även upp ord som bord, stol, pussel och spel, alltså skyltar på saker och ting så de ser 

det skrivna språket i vardagen. Detta är ju ett sätt för oss att visa för barnen att det är bra att 

kunna läsa och skriva. Vi pratar med barnen och frågar om de vill skriva nått tillsammans med 

oss och t.ex. sätta upp på något så de kopplar. De skriver efter skyltar, tittar på något och skri-

ver av. De lär sig att känna igen orden t.ex. stol innan de faktiskt kan läsa det på riktigt efter-

som ordet sitter på stolen. Vi har haft en treåring som kunde läsa alla barnens namn på tavlan 

men det handlade ju egentligen om att han hade lärt sig att känna igen bokstäverna i namnet, 

alltså kombinationen och kunde egentligen inte läsa på riktigt om man säger så. Barnen idag 

har blivit mycket mer intresserade av bokstäver men det är ju nog för att vi arbetar med det på 

ett helt annat sätt än förr. Vi har bokstavs planscher med ord och bilder på där barnen lär sig 

att koppla ihop dem och få ett sammanhang.  

 

Hur reflekterar ni i arbetslaget kring språkutveckling i barngruppen? 

Vi försöker delge varandra om det händer nått speciellt som vi reagerar på och utvärderar vad 

som har varit bra och vad ska vi fortsätt med nu. Vi diskuterar med varandra men vi har ju 

ingen speciell bok eller mall som vi går efter när det gäller just språket.  

 

Har du något som du själv vill tillägga till intervjun? 

Invandrar familjerna måste bli informerade på bättre sätt om att de måste prata sitt hemspråk 

med barnen hemma så att det får en bra grund för svenskan. Föräldrarna tycker att de är duk-

tiga när de pratar svenska med sina barn för att de tänker nu har vi kommit till Sverige och då 

ska vi prata svenska så vi kommer in i samhället och det är ju helt fel tanke enligt mig för de 

ska ju prata sitt hemspråk.  

Det med att sitta och läsa böcker också bara för att göra det, känner inte jag har någon bety-

delse utan det beror på helt vad man har för syfte med läsningen. Man kan läsa en bok bara 

för att det ska vara lugnt och avslappnat men man kan ju också läsa på andra sätt så som att 

sitta och samtala kring boken. När man har flera barn runt omkring sig så är de svårt att få ett 

bra syfte med boken, då blir det ofta att man gör det för att lugna ner gruppen. Vi använder 

mycket flanosagor och något som har kommit tillbaka enligt mig eftersom det va väldigt po-

pulärt förr. Dessa sagor får man in väldigt mycket i och man visar bilder som barnen ser och 

vi pratar kring. Flanosagor är ett bra arbetsmaterial för språkutvecklingen och då är det lättare 

att ha en större grupp. Jag tror det blir lättare för barnen att komma ihåg en sångtext om man 

samtidigt visar dem bilder, de små hänger med bättre då iallafall.  
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Intervju nr; 3 med ”Emma” 

Presentera dig själv/Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Jag är förskollärare och blev färdig 1984, jobbade ett år men sen har jag jobbade med annat. 

Men nu har jag jobbat som förskollärare i fyra år. Min förra anställning tog slut och då sökte 

jag mig till förskolan  

 

Längtade du tillbaka till förskolan då, vad det därför du kom tillbaka? 

Nej det var för att min förra anställning tog slut och det var stor brist på förskollärare och jag 

välkomnades med öppen famn.  

 

Vad innebär språkutveckling för dig? 

Det handlar om att hänga med i barnens svängar, barnen har språket med sig från början. Dom 

uttrycker sig och kommunicerar från det första ögonblicket. Det handlar om att lyssna väldigt 

mycket på det sättet barnen vill uttrycka sig på och bejaka det. Just nu handlar språket mycket 

om modersmål, att läsa och skriva, men jag anser att det är så mycket mer än det.  

 

Hur menar du då? 

Jo men jag menar att det är ett intresse som funnits hos mig ända sedan början, jag har alltid 

funnit mig inom drama, musik och dans. Att uttrycka sig med kroppen och bild och form 

finns väldigt starkt hos mig. Jag vill lyssna på barnen och ge dem så mycket språk som möj-

ligt. När man lyssnar på dom och vad dom är intresserade av så har man mycket att prata om. 

Man utgår från barnen själva. 

 

Hur uppfattar du dig själv som språkutvecklare? 

Jag uppfattar mig kanske att om jag har någon funktion i barnens språkutveckling är det kan-

ske att jag vill höra vad dom berättar. Jag är intresserad av vad de vill berätta för mig om det 

antingen är på det ena eller det andra sättet. Det handlar mycket om att man har ögonkontakt, 

det gäller att hitta de stunder med barnen, alltså en fin kontakt. Den kontakten har man med 

sig, och jag hoppas att barnen vet att jag är intresserad av dem. Jag tror inte att jag måste be-

rätta allting för dem, utan det måste finnas en dialog.  

 

Vad har du för erfarenheter, tankar och upplevelser kring språkutveckling? 

Barnen har varit mycket inne på att rita och då är det viktigt att ta tid och sätta sig ner med 

dem och låta dem berätta om bilderna. Sen skriva ner deras berättelser, det är jätte roligt! Och 

det tycker dom också är roligt. Att man fångar det på pränt. De berättar vart enda litet streck 

på teckningen och det är nödvändigt för oss då vi ska tolka bilden och det blir en helt annan 

mening med bilden.  

 

Hur använder ni dessa bilder sen då? 

Jo, de växer till ganska avancerade historier med hur mycket fantasi som helst. Bilden får en 

innebörd som den inte skulle ha fått annars. När vi skriver ner det så uppmuntrar vi dem och 

visar intresse för deras tankar och vi sätter upp dem så alla kan se. 

 

Hur arbetar ni idag i er verksamhet för att stimulera barnens språkutveckling? 

Vi har precis gjort en planering då vi ska jobba med språket. Då är vi tre pedagoger som tän-

ker och arbetar på lite olika sätt. Så vi är eniga om vissa saker vi ska jobba med som rim och 

ramsor och sagor. Även ordbilder att göra en ordlåda som barnen kan plocka fram och använ-

da själva. Sina egna namn, men även ord som de själva vill ha med i lådan.  
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Barnen frågar ofta hur man skriver ord och sånt och då gäller det att vara uppmärksam och 

hjälpa dem med det. Det ska finnas tillgängligt för dem. Att man ger dem ett språk som t.ex. 

att läsa att man visar att krumelurerna faktiskt betyder något. Prata mycket och experimentera. 

Överhuvudtaget göra saker tillsammans där det är viktigt och nödvändigt att prata med var-

andra.  

 

Hur reflekterar ni i arbetslaget kring språkutveckling i barngruppen? 

Vi har alldeles för lite tid för att göra djupa reflektioner känner jag, eller vi prioriterar inte 

tiden rätt. Man har så olika uppfattning om barnens språk och nu lägger vi mycket tid på ut-

vecklingssamtal istället för språkutveckling. Är det den reflektionen vi gör? Jag kan faktiskt 

inte minnas att vi gör någon annan reflektion kring språket. Vi har inte gjort någon reflektion 

som är specifikt språkmässig. Det är mer om något barn har problem eller svårighet med nå-

got ljud eller uttal som vi jobbar lite mer med det. Då blir vi mer medvetna om det och gör 

saker som språkgympa.  

 

Har du något som du själv vill tillägga till intervjun? 

Under min utbildning handlade det mycket om Reggio Emilia och nu har det blivit populärt 

igen och nu utbildar jag mig till ateljérista. Det är jätte roligt! Jag blir irriterad när man bara 

pratar om språk som läsa, skriva och prata, det finns så mycket mer sätt att uttrycka sig på. Jag 

tycker inte att vi ska falla i gropen att vi bara ska förbereda för skolan, vi måste ta till vara på 

alla barnens talanger, dansa, teater, måla osv. Alla uttrycker sig på olika sätt. Vi måste ta emot 

all språkutveckling positivt. Tids nog kommer läsning och skrivning för de flesta. Jag vill 

hitta min egen väg att hjälpa barnen att utvecklas. Men man måste ha kollegerna med sig, det 

går inte att arbeta på detta sätt själv. Alla förskolor har samma tid till reflektion och planering, 

men det handlar om att prioritera tiden rätt.  
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Intervju nr; 4 med ”Lisa” 

Presentera dig själv/Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Jag har gått förskollärarutbildning på två och ett halvt år. Jag har jobbat som förskollärare i 

tjugofem år. 

 

Vad innebär språkutveckling för dig? 

För mig är ordet språkutveckling vad jag tycker är viktigt för att främja språket. Jag tror att vi 

människor har väldigt olika syn på just det ordet. Många tänker mycket på vad man gör med-

vetet, men jag tror att det är det man gör omedvetet som främjar språkutvecklingen mest.  

 

Hur tänker du när du säger omedvetet? 

Jag menar det att jag tror att språkutveckling främjas mest genom att man pratar med barnen. 

Samtalet är det absolut viktigaste och självklart att kärleken ska finnas där först och främst i 

samtalet. Då får man väldigt mycket gratis! Det känns som ett ord man nästan inte får säga 

tycker jag och så har det varit de senaste femton, tjugo åren. Allt ska vara så formellt, ingen 

ser till kärleken. 

 

Hur uppfattar du dig själv som språkutvecklare? 

Miljön är det som främjar eller hämnar barnet i utvecklingen. Jag tycker det är viktigast med 

processen och inte resultatet och jag hoppas att fler inom förskolan ska inse detta. Språket ska 

bli någonting som barnet får uttrycka på olika sätt.  

Genom t.ex. musik, dans och skapande. Det tycker jag håller på att försvinna på våra försko-

lor idag, vi håller istället på att skolifieras. 

 

Vadå skolifieras? 

Att vi helt enkelt blir mer som en skola och jag känner att en del är medvetna om detta och det 

finns dom som kämpar för att det ska finnas kvar som det var förr. Skapandet ska tas mer på 

allvar. Jag tycker inte att lappar med ord på när de är små är bra, det viktiga är ögonkontakten. 

Det är den känslomässiga kontakten som betyder något. 

 

Vad har du för erfarenheter, tankar och upplevelser kring språkutveckling? 

Vi har två barns just nu som inte kan svenska och vi kör med ramsor vid matsituationer och 

upprepar dem dagligen. Rätt som det är, den här ramsan som vi har sagt flera gånger, säger ett 

av de barnen hela ramsan på svenska. Det tycket jag var roligt! Det gäller att hitta vägar som 

är roliga för att nå fram till språket. Jag kan säga en till grej som hända i förra veckan, det var 

en tjej som började skriva väldigt mycket, bara sådär. Det var precis som om någonting hän-

de, hon skrev väldigt länge. Vi har en brevlåda där de får uppgifter att skriva ett brev till ett 

troll och detta fastnade hon för och bara skrev och skrev och skrev. Jag hjälpte henne med 

detta, hon hade så mycket idéer och funderingar om vad hon ville skriva. Hon har ju förstått 

vitsen med att skriva och såg ett syfte med det. Det är ju bara en tidsfråga innan det lossnar 

och hon börjar skriva på riktigt. Det gäller att hitta en orsak eller ett mål för barnen, varför de 

ska skriva. Det ska vara lockande och roligt. 

 

Hur arbetar ni idag i er verksamhet för att stimulera barnens språkutveckling? 

Det är ju det att man pratar med varandra. Man ger varandra plats och utrymme och ser till att 

man som vuxen pratar med alla barn under dagen. Barnet kan redan ha ett väl utvecklat språk, 

men det handlar inte om det.  
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Samtalet är ändå viktigt och att barnet får uttrycka vad de känner och uttrycka sin vilja med 

hjälp av språket. De ska hitta ett syfte med sitt språk, inte bara läsa och skriva. 

 

Hur reflekterar ni i arbetslaget kring språkutveckling i barngruppen? 

Reflektion är något som vi jobbar på just nu. Vi ska göra en bok där vi ska skriva hur man 

upplever att språkutvecklingen sker hos olika barn. Det kan ju hända att någon ser nåt som 

inte de andra har sett. Det är en gemensam bok som vi alla skriver i. Sedan läser vi vad alla 

har skrivit där och sätter fokus på språket. 

 

Har du något som du själv vill tillägga till intervjun? 

Språkutveckling har också mycket att göra med känslor och det här ser man tydligt gällande 

tvåspråkighet, ett ord betyder så mycket mer på modersmålet än på svenska. Jag älskar dig får 

en annan betydelse beroende på vilket modersmål man har och uttrycker det på. Orden är oli-

ka laddade beroende på olika människor. Jag är livrädd att det känslomässiga ska försvinna 

från förskolan. Det är så mycket tryck uppifrån med regler som ska följas och saker som ska 

uträttas, att jag är rädd att känslorna och kärleken glöms bort helt och hållet. Min förhoppning 

är att de nyutexaminerade förskollärarna ska ha med sig värderingar om att känslor är en vik-

tig del i verksamheten och har att göra med barnens utveckling.  

 

 

 

 

 

 

 

 


