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Förord 

Vi vill tacka de pedagoger som har deltagit i vår studie och gjort den möjlig. Våra nära och 
kära som har stöttat oss under våra perioder av skrivkramp. Ett stort tack till vår handledare 
Märtha Andersson som har väglett oss under arbetets gång. Processen har varit fylld av hårt 
arbete, mycket skratt och inte minst kaffedrickande. Sist men inte minst lyfter vi fram vår titel 
”All chans i världen” som är ett citat av en pedagog i studien, med de orden menas att det 
finns all chans för språkande med barn i förskolan. Nu tar vi med oss våra lärdomar av 
studietiden ut till verkligheten. 

 

Sandra Israelsson & Johanna Wallgren 

Gällivare 140105 

 

  



 
 

Abstrakt  

Denna c-uppsats handlar om hur pedagoger på en småbarnsavdelning arbetar för att främja de 
yngsta barnens språkutveckling. Syftet med den här studien var att få en ökad förståelse för 
hur en specifik småbarnsavdelning arbetar för att främja den tidiga språkutvecklingen i den 
praxisnära verksamheten. För att få svar på studiens syfte har vi utgått från frågeställningar 
som motsvarar syftets innehåll. Vi har observerat pedagogerna på avdelningen samt 
genomfört en fokusgruppsintervju som har analyserats utifrån en fenomenologisk 
analysmetod. I vår studie har vi utgått och använt oss av den sociokulturella teorin. 
Resultatdelen uppvisar vad pedagogerna tycker är främjande för de yngsta barnens 
språkutveckling samt hur de arbetar på ett språkfrämjande sätt. Pedagogerna såg de vardagliga 
rutinerna som det mest betydelsefulla i barns språkutveckling. De poängterade även vikten av 
att ge barnen ett rikt språk genom att samtala med dem och använda korrekta benämningar i 
konkreta sammanhang. Pedagogerna lyfter fram aspekten av att arbeta utifrån värdegrunden 
samt se till arbetslaget och barnens förhållningssätt till varandra. Vår studies resultat gäller för 
en specifik utvald småbarnsavdelning och bör inte ses som ett generaliserande resultat.  

Nyckelord: förskola, yngsta barnen, språkutveckling, främjande, sociokulturell teori, 
fokusgruppintervju.       
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Inledning 
 
I vår studie har vi undersökt hur pedagoger på en småbarnsavdelning främjar barnens 
språkutveckling i det dagliga arbetet. Vi utgick från en specifik avdelnings arbete med fokus 
på verksamheten inomhus. Språket är en viktig och värdefull del av verksamheten, och vi 
önskar få ökad kunskap samt en vidgad förståelse hur vi som pedagoger kan arbeta och 
förhålla oss när det handlar om de yngsta barnens språkutveckling.  

Det finns en del forskning gjord kring barns språkutveckling överlag men när det gäller de 
yngsta barnen är underlaget mindre. Vi tror att allt fler föräldrar väljer att låta sitt barn börja 
förskolan vid ett års ålder, därför anser vi som blivande pedagoger att det är viktigt att arbeta 
för att stimulera den tidiga språkutvecklingen direkt när barnen börjar förskolan. Barnet 
behöver en god grund samt ett fortsatt intresse för språk och kommunikation. Därför tycker vi 
att det är angeläget att börja i tid med de allra yngsta barnen. Vi fann de yngsta barnens 
språkutveckling intressant utifrån våra verksamhetsförlagda utbildningar under studietiden. 
Vidare ville vi få en bredare bild av hur ett gynnande språkarbete kan se ut.     

Söderberg (1988) framhåller studier som visar att det språkliga samspelet med omgivningen 
har en viktig roll i barnets språkutveckling. Även Liberg (2003) anser att i det språkliga 
samspelet och sammanhanget erövrar barn språket med hjälp av varandra genom att umgås 
och delta. Vidare visar forskning att barn i förskoleåldern ingår i sådana sammanhang i 
vardagliga situationer såsom leken och de vardagliga samtalen. Detta sker i samspel med 
barnets omgivning. Dagens språkinlärningsforskare är eniga om att barnets språkutveckling 
både är bundet till ett kognitivt och ett sociokulturellt sammanhang och att de flesta barn 
utvecklas i liknande utvecklingssteg. 

1.1 Arbetsfördelning  
 
Gemensamt har vi producerat och bearbetat alla delar i examensarbetet och tagit lika stort 
ansvar. Vi har båda varit delaktiga i skrivprocessen och tillsammans har vi fört en dialog om 
innehållet. 

Vi har delat upp litteraturen och sammanfattat i samarbete med varandra för att sedan 
diskutera vad som är relevant. Vi har gemensamt skrivit och bearbetat alla delar i 
examensarbetet och tagit lika stort ansvar. Under hela skrivprocessen har vi tillsammans suttit 
och fört en dialog om innehållet.   
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2 . Syfte 
 
Syftet med den här studien är att få en ökad förståelse för hur en specifik småbarnsavdelning 
arbetar för att främja den tidiga språkutvecklingen i den praxisnära verksamheten.  

2.1 Frågeställningar 
 
Vad anser pedagogerna är främjande för språkutvecklingen i den dagliga verksamheten? 

Hur arbetar pedagogerna för att främja de yngsta barnens språkutveckling? 
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3. Bakgrund 
 

Bakgrunden kommer att belysa språkets betydelse och de begrepp som innefattar barns 
språkutveckling. Vidare kommer förskolans ansvar och mål för barns språkutveckling att 
förklaras. I korthet ges en beskrivning av barns språkutveckling från spädbarn till fem års 
ålder. Även lagar och förordningar som innefattar barns lärande och utveckling kommer att 
behandlas. Den sociokulturella teorin redogörs. Vidare framhävs Vygotskijs och Bakhtins 
teorier i förhållande till språket.    
 

Språk är ett nödvändigt verktyg för människan. Det är med hjälp av språket som vi kan visa 
våra känslor, kommunicera och uttrycka våra tankar. Den här studien kommer att förklara 
begreppen språkutveckling och språkets betydelse. Vidare belysa förskolan och pedagogernas 
roll i barns språkutveckling samt främjandet av språket i stort. Vi vill med studien öka 
förståelsen hur pedagoger i en specifik småbarnsavdelning arbetar för att främja barns 
språkutveckling i den vardagliga kontexten. Forskning visar att vuxna och den pedagogiska 
verksamheten spelar en viktig roll för barns språkutveckling och tillägnandet av den.  I 
Läroplan för förskola 1998 reviderad 2010, betonas att förskollärare ska stimulera och utmana 
barnen i deras språk- och kommunikationsutveckling. Vidare ska arbetslaget utmana barns 
nyfikenhet och begynnande språk och kommunikation. Två sidor av språkets innebörd 
poängteras i läroplanen när det gäller barn. Det första är vikten av att utveckla verktyg för 
kommunikation för att kunna delta och påverka i samhället. Den andra är att barn ska få 
möjlighet att utveckla sitt talspråk och ett begynnande intresse för skriftspråket (Skolverket 
2005)  

Studien kommer utgå från en sociokulturell teori där miljön, samspelet och dialogen är 
centrala begrepp. Vidare vill vi undersöka pedagogernas tankar kring vad de anser är 
främjande för de yngsta barnens språkutveckling och hur det arbetet kan vara utformat. 
”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 
Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och 
ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.” (Läroplan för 
förskola 1998 reviderad 2010, s.7) Även Larsson (1995) visar hur språket och människan hör 
samman och att det inte går att skilja dem åt. 

Språkandet är en skapande process där individ och värld möts. Språkförmågan existerar just i och 
genom användningarna. Den kan inte skiljas från handlandet, kunskapen, förståelsen och jaget. 
Tvärtom: den bestämmer dem, ty vi lever i språket. Språkförmågan är inte ett instrument eller redskap 
som står till viljans, jaget eller medvetandets förfogande. Den är villkoret och formatet för mänsklig 
förståelse. Språket konstituerar oss och vårt vetande. Det är i språkandet kunskapen blir till (Larsson, 
1995, s.105). 
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3.1 Förankring i lagar och förordningar 
 
Förskolan ska ge alla barn möjlighet att utveckla en god förmåga att läsa, tala, lyssna, skriva 
och samtala. Vidare att individen ska fortsatta utvecklas samt delta i olika sammanhang från 
barndom till vuxenliv. Dessa förmågor är grunden för allt lärande i skolan och för att utveckla 
en demokratisk kompetens. (Skolverket 2011) Lpfö 98 framhåller att barn ska få möjlighet att 
utveckla ett nyanserat talspråk, begrepp samt ordförråd, sitt kunnande att leka med ord.  
Kunna uttrycka och förmedla sina tankar, berätta, ställa frågor, argumentera och 
kommunicera med andra.  

 
Skolverket (2013) poängterar att förskollärare och lärare har ett ansvar när det handlar om att 
utveckla barns lärande och demokratiska kompetens. Språket ska genomsyra verksamheten 
och inte utgå från ett specifikt ämne.  
 

Barns användning av språket – det skriftliga och muntliga – växer fram och utvecklas i sociala 
situationer, i vardagliga sammanhang, i leken, med kamrater och vuxna. Det är som medlem av ett 
samhälle, av en kultur, som man växer upp till en talande och skrivande människa, där språket blir ett 
sätt att nyskapa, återskapa, och hålla fast vid det betydelsefulla. Det förutsätter att barnet möter och 
omges av vuxna som aktivt stödjer och underlättar barnets språkliga utveckling. (Jord för växande, 
Statens skolverk 1998, s.42-43) 
 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) kapitel 1, § 4, ska utbildningen inom skolväsendet gynna 
alla barns lärande och utveckling samt ge barnen lust till ett livslångt lärande. Utbildningen 
ska se till individuella behov. Vidare ska barnen få stimulans och stöd för att möjliggöra en 
utveckling på lång sikt. Verksamheten ska utformas så att delarna; omsorg, lärande och 
utveckling bildar en helhet (SFS 2010:800) kapitel 8, § 2. I rollen som pedagog ska denne 
vara öppen för barns lust och nyfikenhet att lära, på så vis kan pedagogen stödja och stimulera 
barns användning av språket. En viktig aspekt är att ta vara på sammanhang där barns 
språkliga nyfikenhet är synlig, vilket vanligtvis sker i spontana och vardagliga situationer. En 
avgörande del i främjandet av barns språkanvändning är pedagogernas kompetens och 
språkliga medvetenhet (Skolverket 1998)  

4. Språkets betydelse och barnets språkutveckling 
 
Språket beskrivs av Lindö (2002) som kultur- och informationsbärare. Alla levande väsen 
besitter någon slags språklig förmåga, där de är såväl sändare som mottagare av information. 
Däggdjur, växter, fåglar och insekter sänder alla ut information på sitt eget sätt. Pramling 
Samuelsson och Sheridan (1999) anser att språket däremot kan fungera som ett sätt att 
återskapa, nyskapa och ta tillvara det som är betydelsefullt för den egna kulturen och 
samhället. De som saknar de nödvändiga kunskaperna kan på flera vis bli utestängd från 
samhörigheten med andra människor.  En annan tanke om språket uppvisar Svensson (2009) 
han menar att språket kan användas på flera sätt och ser det som ett komplext och rörligt 
system fyllt av symboler. Språket har en primär funktion; att vara socialt. Vidare menar 
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Svensson att språket är ett hjälpmedel för vårt tänkande som vi använder för att minnas, koda 
föremål och uppmärksamma omgivningen. Det fungerar även som verktyg för att lösa 
problem, göra analyser och skapa en gruppsamhörighet. Författaren understryker att språket är 
en stor del av vår identitetsutveckling, exempelvis under tonåren då många barn- och 
ungdomar vill uttrycka sig på liknande sätt som sina kamrater.  

Genom kommunikation och språk skapar människor mening inte bara för att förstå oss själva 
utan även för att förstå andra människor, enligt Bjaer och Liberg (2003) Vidare lyfter 
författarna fram det faktum att meningsfulla sammanhang skapas i mötet mellan människor. 
Således formar vi och blir formade av den omgivning vi befinner oss i. Språket är inte enbart 
det talade och det skrivna. Meningsskapandet sker även inom andra språkliga uttrycksformer 
som kroppsspråk, dans, musik och bild. Bjaer och Liberg (2003) betonar att språket är ett 
verktyg för att utveckla en förståelse för omvärlden. Uttal eller grundläggande grammatik 
utvecklas redan i förskoleåldern, däremot är ordförrådet eller retoriska färdigheter något som 
ständigt utvecklas genom livet. Språkutvecklingsprocessen kan ses som en ständig och öppen 
process som aldrig tar slut (Strömqvist 2003) 

Strandberg (2006) betonar det faktum att redan vid födseln börjar spädbarnet att ”prata” med 
sina föräldrar trots att barnet inte vet vad ord, meningar eller språk är. Föräldrarna startar upp 
en dialog där de ser barnets ”pratkompetens”. Alla små gester och läten såsom 
ögonblinkningar och rapar är betydelsefulla budskap i kommunikationen mellan barnet och 
dess närstående. Liberg (2003) förklarar att under barnets första levnadsmånader ingår den i 
så kallade proto konversationer. Med det menas att den vuxna talar till barnet om de små 
handlingar som barnet utför, exempelvis när barnet gäspar säger den vuxne; Är du trött? Eller 
om barnet jollrar säger den vuxne; Jaså, säger du det?  Barnet bemöts av den vuxne som en 
kompetent samtalspartner och den vuxne svarar på barnets uttryck som exempelvis joller, 
skrik och gråt som någonting betydelsefullt. Genom den vuxnes respons på barnets handlande 
ges barnet en grund för ett språkligt självförtroende. Detta är en drivande kraft för ett fortsatt 
lärande av ett större verbalt och icke-verbalt språkande. Även Lindö (2009) hävdar att det 
avgörande avstampet för barns språkutveckling är den intima kontakten mellan vårdare och 
spädbarn då den vuxne och barnet växelvis sänder och tar emot budskap i den språkliga 
kommunikationen.  

Under spädbarnets första två månader kännetecknas perioden av uttryck som rytmiska 
utandningsljud, grymtningar och skrik, enligt Jederlund (2002) När det sedan befinner sig i 
sin andra till tredje levnadsmånad kommunicerar barnet med sin omvårdare med hjälp av prat, 
leenden och olika trivselläten, enligt Söderberg (1988) Från två till tre månaders ålder 
utmärks barnets repertoar av skrik och missnöjesljud samt smack och sugljud för att sedan 
övergå till grymtningar, gurglingar, blås- och väsljud, nasala ljud och skrik i olika tonhöjder. 
Lindö (2009)  klargör tiden mellan fyra till sex månader som kännetecknas av att barnet leker 
och experimenterar med sin röst. Den prövar högre och lägre toner samt utbrister i spontana 
skrik och tjut. Söderberg (1988) visar att barn vid sex månaders ålder övergår från joller till 
det man kallar för typiska barnjoller exempelvis dada dada och mama mama. När barnet är 
cirka sju till tio månader gammal börjar barnet använda sig av stavelsejoller och identifierbara 
stavelser som har en regelbunden rytm. Redan i jollret kan modersmålets betoning och 
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intonationsmönster kännas igen. Lindö (2009) visar att från tio månaders ålder har jollret fått 
en struktur och liknar vuxenspråkets yttranden och ord. Barnet börjar använda sig av egna ord 
och gester för att uttrycka sig och samtala med sina samtalsparter. Söderberg (1988) visar att i 
en ålder av tio till fjorton månader kännetecknas språket av en funktionell innebörd. Barnet 
har nu börjat göra sig förstådd med korta stavelser i kombination av rörelser.  

Barnets första levnadsår där den språkliga basen tillskrivs, utgörs enligt Lindö (2009) främst 
av grammatik, uttal och flytande tal. Därefter kommer den språkliga utbyggnaden, som består 
av pragmatik, ordförråd och sedan skriftspråklig kompetens. Enligt Hagtvet (2004) 
kännetecknas barnets språkutveckling i ett till två års ålder av att språket används i en ”här-
och-nu” situation på tydligt sätt, bundet till sitt sammanhang. Från två till fem års ålder sker 
ett stort lyft för barnets förmåga att samtala om det som hänt, planerats och tänkts. Barnet är 
nu mottagligt att möta skriftspråket, detta kan ske genom exempelvis högläsning. Författaren 
beskriver en viktig aspekt av barnets språkutveckling där barnet är lyhörd och medveten om 
det språk de använder och hör. Ett till tvååringar använder språket som ett 
kommunikationsverktyg där syftet är att göra sig förstådd. Liberg (2003) menar att barnets 
kunnande att verbalisera, är att kunna sätta rätt ord på sina tankar och handlingar. Vid tre till 
fyra års ålder behärskar barnet det fundamentala sätten att uttrycka sig språkligt. Författaren 
understryker däremot att tre till femåringar är skickligare på att se språket som ett objekt och 
ett enskilt ting, de kan nu samtala om språket och om vad ord betyder.  

Söderbergh (1988) beskriver viktiga aspekter för hur barnet erövrar språket. Hon menar att 
det lärs in i ett samspel där handling och språk har ett konkret syfte. Vidare utvecklar barnet 
språket genom att nyttja det i begripliga situationer där orden får sin mening. Hagtvet (2004) 
beskriver hur stimuleringen av barnets språk redan i tidig ålder gynnar den kommande 
språkutvecklingen. Dessutom hävdar Hagtvet (2006) att åren innan barnen börjar i skolan kan 
kallas för en pedagogisk guldålder, eftersom barnen då är mer mottagliga för att lära sig på 
sina egna villkor. Författaren pekar på betydelsen av vuxnas intresse och engagemang för 
barnens språkutveckling.  

5. Förskolans roll i barns språkutveckling 
 
Arbetet med språkutveckling ska genomsyra alla dagliga rutiner i förskolan. Det är viktigt att 
barn får komma till tals och få en möjlighet att växa och utvecklas i sitt språk i samspel med 
andra människor. Det leder till att man som människa blir stärkt i form av sin person och sin 
jaguppfattning. De barn som inte får tillgång till språkstimulerande situationer under sin tid på 
förskolan kan riskera att tappa självtilliten. Det är viktigt att under positiva förhållanden föra 
givande samtal där barnen får en känsla av att lyckas (Holmström 2007) Vidare menar 
författaren att det som är mest främjande för barns språkutveckling i tal och skrift är dels 
samspelet, dels en givande dialog mellan barn och vuxna. Miljöer med ett rikt och nyanserat 
ordförråd är mer gynnande för barns språkutveckling till skillnad mot miljöer som 
kännetecknas av en torftig attityd till språket. Även Genishi (1998) hävdar att den vuxne ska 
behandla barn som kompetenta samtalspartners även om de inte har utvecklat sitt talspråk. 
Barn lär sig tidigt hur samtalsstrukturen ter sig exempelvis i fråga om en konversation, titta 
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uppmärksamt och använda olika ansiktsuttryck. Holmström (2007) exemplifierar varje 
rutinmässig situation som ett utmärkt tillfälle för språkutveckling. För att möjliggöra det krävs 
att det finns talutrymme som är innehållsrikt och ser barnet som en likvärdig part i dialogen. 
Johansson (2005) poängterar hur man i samspel med andra människor lär sig språk, vidare 
visar hon på den vuxnes uppgift att ge alla barn ett nyanserat och rikt språk då vissa 
barngrupper till större del kan bestå av barn som inte har ett utvecklat talspråk. 

Språkutveckling kan liknas vid att lära sig gå. För att möjliggöra en utveckling krävs det att ta 
vara på vardagssituationer där en träning av språket alltid är invävd. Föräldrar, lärare och 
omsorgspersoner fungerar som de viktigaste resurserna när det handlar om barns 
språkutveckling. De är huvudpersonerna när det handlar om att föra en dialog vidare hjälpa 
barnet i dess språkutveckling (Genishi 1998) Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) 
understryker även de att vuxna är av stor betydelse när det handlar om att ge barn tillgång till 
den begreppsliga världen. Barnen lär sig olika begrepp och tar till sig dessa i sitt medvetande.    

En utgångpunkt för god språkstimulering är enligt Hagtvet (2006) de gynnsamma ”här- och - 
nu” – dialoger, där situationen ger barnen mening. För att skapa dessa situationer krävs aktivt 
lyssnande pedagoger som visar ett genuint intresse för vad barnet uttrycker. Vidare 
understryker författaren vikten att vara i stunden och ge tid för barnet. Dock menar Lindö 
(2009) att en förutsättning för att möjliggöra en omfattande språk- och lärande miljö är att det 
finns pedagoger som kan se och utmana barnet i stunden.    

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) belyser att barns lärande i förskolan i första hand 
ska handla om att barn ska få utveckla social och kommunikativ kompetens samt tillit till sin 
egen förmåga. De poängterar att barns språkutveckling och identitetsutveckling går jämte 
varandra. Det är via språket den enskilda människan synliggörs inte bara för sig själv utan 
även för varandra. Författarna pekar på vikten av att pedagoger bemöter barns tal som en väg 
till kommunikation. Det leder till ett fundamentalt språkligt självförtroende och början på den 
språkliga utvecklingen. De vuxna ska ta initiativet och inbjuda barn till språkande och utmana 
barnet utifrån dess egen nivå och det som intresserar och är betydelsefullt för det enskilda 
barnet. Författarna anser att ömsesidigheten är en av de viktigaste aspekterna för barns 
lärande och språkutveckling (ibid.).       

6. Lärande och kommunikation i förskolans sociala samvaro 
 
För att kunna möjliggöra de mål som finns i förskolan krävs det att pedagogen har en vilja att 
möta det enskilda barnet på dennes nivå betonar Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) 
I det mötet krävs ett flexibelt förhållningssätt och en vilja att ompröva sin förståelse och 
undervisning. Författarna menar att det inte går att bestämma och planera den pedagogiska 
verksamheten i förväg, den måste vara föränderlig utifrån barnen. För att kunna skapa en 
motivation för barnen i deras lärande är det viktigt att det är meningsfullt för dem. Allt 
lärande sker genom att barnen är motiverade och det som de ska lära har en mening. I barns 
lärande i förskolan handlar det slutligen om hur mötet mellan barn och vuxna ter sig. Likaså 
hur pedagogen förverkligar de mål som förskolan ska sträva mot samt praktiskt arbetar med 



8 
 

tillsammans med barnen. Lindö (2009) understryker även hon, att lärandet ska ske 
tillsammans med andra människor, men att barnets kreativitet, nyfikenhet och lust ska utgöra 
grunden för verksamheten. För att kunna förstå barn poängterar Doverborg & Pramling 
Samuelsson (2000)  att man även förstår barns tankar och att det finns en mängd olika sätt att 
tänka. Alla barn bär på olika erfarenheter där tankarna är lika logiska utifrån varje barns 
bakgrund samt kunskaper.  

Språket skapar ett samhälles kultur och finns med i all mänsklig kommunikation. Med hjälp 
av språket kan människor samtala, fråga, lyssna, diskutera och ge uttryck för sina känslor. 
Genom språket kan vi lära oss nya saker, söka information, tolka symboler och förstå 
sammanhang. Såväl vuxna som små barn använder språket för att visa och uttrycka det som är 
viktigt och betydelsefullt. I samtalet med varandra skapas ett större djup och förståelse av inre 
tankar, att samtala med barn om något som är igenkännande ökar deras lust att yttra sig 
(Lindö 2009) Författaren exemplifierar människan som en meningsskapande varelse. Barn 
tillägnar sig språket i meningsfulla och genuina sammanhang. Lärandet är situerat och tar sig 
uttryck i en specifik kulturell kontext. Barn tar till och lär sig med hjälp av olika verktyg, 
symboler och tecken. Exempelvis kan barnet lättare förstå ett begrepp eller en sak om det 
först har fått använda alla sina sinnen i upptäckten av föremålet (ibid.). 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) redogör hur lärandet för små barn till stor del utgår 
från de vardagliga rutinerna exempelvis kunna äta själv, tvätta sina händer och klä på sig. Den 
vuxne kan hjälpa barnet att lära sig om sin omvärld och upptäcka de begrepp och fenomen 
som finns i den. Barn och vuxna umgås på ett naturligt sätt i verksamheten där värderingar 
och kunskaper överförs. Författarna har i sin forskning funnit att pedagoger bör ta tillvara 
vardagliga situationer och rutiner i verksamheten för att barn ska få chans att utveckla en rad 
kompetenser samt lära om ett speciellt område. Den naturliga samvaron mellan vuxna och 
barn ger vuxna möjligheter att lära sig om vad barn är intresserade av. Matsituationen är ett 
ypperligt tillfälle för både pedagoger och barn att samtala och språka om vardagliga 
situationer menar författarna. Den ger barn tillfälle att lära sig kommunikativ kompetens 
tillsammans med andra. Pedagogerna kan på ett medvetet sätt använda måltiden som verktyg 
för lärande via samtalet som kan utgå och kretsa kring barns funderingar. 

Förskolan och skolans roll handlar enligt Liberg (2003) om att bemöta grupper av barn och 
ungdomar som har olika språkliga bakgrunder. Verksamheten ska hjälpa och stödja språk, 
kunskap och tankeutveckling som även är väsentligt för samhällets utveckling. Barn ska få 
chans att använda olika språkliga redskap för att i samvaro med andra kunna handla, tänka 
och känna individuellt och få en förståelse och medvetenhet om en rad olika språkliga 
redskap. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) visar att leken fungerar som ett sådant 
språkligt verktyg för barnet att utveckla sin kommunikativa kompetens. I leken måste barnen 
kommunicera och göra sig förstådda och där ord sammanbinds till verkliga föremål och 
situationer. I kommunikationen får de möjlighet att använda olika röster, gester, ljud, speciella 
tonfall och andra signaler. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) belyser vikten 
av ett respektfullt bemötande mellan barnen och mellan barn och vuxna. Författarna menar att 
pedagogens roll är att se barn som kompetenta. En annan viktig roll är att arbeta i 
verksamheten med att göra barn aktiva i det egna lärandet och sitt eget liv. 
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7. Teoretisk förankring  
 
I vår studie utgår vi från den sociokulturella teorin. Hundeide (2006) visar att människan föds 
in i en sociokulturell värld, där kultur och historia styr barnets utveckling. Den vuxne ska 
finnas som en trygghet samt stödja och hjälpa barnet att lära sig sociala färdigheter. Barn 
möter en social värld som är formad av kulturella och historiska processer. Dessa utgör mallar 
för hur barnets utveckling kan te sig. Det finns flera utvecklingsspår i livet där barnet och 
omsorgspersonerna kan ta fasta på mångfalden i dennes utveckling. Barnets sociala position 
och bakgrund påverkar det liv som barnet kommer att leva. Även Säljö (2010) betonar 
kulturens betydande roll för vad och hur vi lär och tar till oss kunskaper. Vår kapacitet är 
således inte styrd av de biologiska och mentala verktyg vi föds med. Tillsammans med andra 
människor tänker och samspelar vi i vardagliga situationer, där verktygen hjälper oss att 
utvecklas och ta till oss ny kunskap bortom våra egna gränser. Säljö visar att det mänskliga 
språket är en speciell och rik komponent för att kommunicera och alstra kunskap (ibid.).       

Dysthe (2003) lyfter fram den sociokulturella teorin där hon betonar vikten av språkets stora 
läropotential. Vidare beskriver hon hur samarbete och interaktion är avgörande för 
lärprocessen. Det fungerar således inte bara som en positiv del av lärande utan som en 
förutsättning. Författaren betonar att det mest betydelsefulla medierade redskapet är språket, 
vilket också är ett väsentligt tema inom den sociokulturella teorin. Lindö (2009) framhäver 
också språket som det viktigaste tankeverktyget. Det är den vuxnes roll att stödja barnets 
språkutveckling. Det sociokulturella perspektivet pekar på den vuxnes handlingar som 
väsentliga för barns utveckling. I interaktionen med andra människor tar barnen till sig sätt att 
agera och tänka som är användbara i samhället, vilket även Säljö (2011) framhåller. 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är kommunikativa processer villkor för det mänskliga 
lärandet. Barnet får kunskap om vår kultur genom att samtala, samspela och samverka med 
andra människor. Kommunikationen är enligt Dysthe (2003) nära sammanvävd mellan 
kulturen och det mänskliga tänkandet. När barnet börjar göra sig förstådd och kommunicera 
med sin omgivning kommer utvecklingen att avgöras av sociokulturella faktorer. Genom det 
blir språket en betydande del i den utvecklingen. Språket är den mest betydande mekanism 
som barnet använder för att komma i kontakt med sin omgivning och språket spelar en roll i 
sociokulturella erfarenheter (Säljö 2011) 

Säljö (2010) poängterar det vardagliga samtalet som den mest betydelsefulla faktorn för vår 
kunskapsbildning. Genom kommunikation om vad som sker i interaktionen får barn 
erfarenhet av hur omgivningen uppfattar olika företeelser. Vidare menar författaren att 
människans insikter och kunskaper är ”lånat” från andra. Han visar också att i sociala 
kontexter är det mänskliga handlandet och tänkandet situerat. Författaren förklarar begreppet 
situerat som att all mänsklig handling utgår från sociala situationer samt de egna 
erfarenheterna. Vidare liknar han språket som en länk mellan det inre och yttre tänkandet, i 
tanken är språket tyst medan talet kräver regler för kommunikation.   
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7.1 Vykotskij och språket 
 
Språket är en betydelsefull funktion för oss människor. Med hjälp av språket kan människor 
föra dialoger med andra människor, det sker redan från födseln. (Vygotskij 2001) Vidare 
betonar han att språket och tanken hör samman och att tänkandet har sin gång i språket. Dessa 
två aspekter är nära kopplade till varandra men dock inte identiska. Språkets huvudfunktion är 
att verka kommunikativt och att det nyttjas av individen som ett verktyg för social samvaro 
och förståelse. Under barnets utveckling tillkommer sambandet mellan språk och tänkande. 
För att det ska möjliggöras krävs att barnet omger sig av socialt samspel och kommunikation 
(Vygotskij 2001) Ett exempel på det sociala samspelets betydelse som Lindö (2009) lyfter 
fram är att barns språkliga kompetens kan utvecklas om vuxna är deltagande och ser till 
barnens erfarenheter och förmågor. Vygotskij (2001) redogör för hur språket används som ett 
medel för social samvaro. Betydelse skapas i dialogen som kan ske både och hos individen 
själv och dennes samvaro i olika sociala sammanhang. Genom redskap och mediering 
tillägnar människan kunskap. Genom det skapar människan också sin individuella syn på 
världen. 

Vygotskijs teori (Hagtvet 2006) visar att barn utvecklar egna strategier med hjälp av att den 
vuxne talar till barnet utifrån den aktuella nivå barnet befinner sig. Enligt Vygotskij (2001) är 
barnets utveckling bestämt av biologiska processer där alla barn utvecklas relativt lika under 
de olika faserna. När barnet börjar kommunicera och använda sitt språk kommer barnets 
lärande att bestämmas av sociokulturella faktorer. Säljö (2011) lyfter fram Vygotskijs teori 
där han menar att språk är ett verktyg för kommunikation, både inom och mellan människor. 
Språket är en bro mellan individen och samhället. Enligt Vygotskij (Lindö 2009) är leken den 
mest betydelsefulla grunden för utveckling av språk, vilja, tanke och känsla. Språk och tanke 
är sammansvetsade. Vygotskij (2001) förklarar hur de inre processerna börjar via en yttre 
handling som sker i sociala miljöer med hjälp av olika verktyg. Såväl intellektuell, social som 
emotionell utveckling är beroende av varandra och tar plats i samspelet. Han menar att orden 
och dess betydelse utvecklas och förändras under barnets liv. Ordens mening varieras i 
tänkandets olika funktioner, något som är centralt för människan.    

Hagtvet (2004) framhåller ett välkänt citat av Vygotskij ”Varje färdighet och kunskap i 
barnets utveckling uppträder två gånger: först på ett socialt plan och senare på ett individuellt 
plan. Först mellan människor (interpsykiskt) och senare inom barnet (intrapsykiskt).” (s.25). 
Strandberg (2006) förklarar den proximala utvecklingszonen som är en av Vygotskijs teorier 
vilket innebär med att det barnet i nuläget kan klara av tillsammans med hjälp av andra 
människor kommer barnet stegvis lära sig på egen hand.  

 7.2 Bakhtin och språket 
 
Dysthe (2003) framhåller Bakhtins teori om dialogicitet och den relationella principen som är 
Bakthins huvudämne i hans skrivande. Bakhtin menar att kommunikation och rollen att vara 
människa hänger ihop och utgår från varandra vidare att språket är dialogiskt och att dialogen 
är genomgående i alla yttranden. Dysthe (2003) lyfter fram Bakhtins teori dialogism, med det 
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menar han att i första hand inte använda språket för sin egen del utan för att kommunicera och 
finnas i en dialog med sin omgivning. Bakhtin visar på att människans existens enbart finns 
till genom en ständig dialog med andra människor. Syftet med dialogen är att forma språk och 
tänkande. Vidare visar Bakhtin på teoretiska resonemang att ett uttryck kan ha en 
individualistisk aspekt men där den till större del är påverkad av de sociala och interaktiva 
aspekterna.  

Björklund (2008) lyfter fram en av Bakhtins grundtankar som utgår från att människan 
befinner sig i ett dialogiskt förhållande till sin omvärld. Vidare skapas mening utifrån att 
individen besvarar språkliga uttryck samt sinnesuttryck från omgivningen, som därefter 
skapas till något meningsfullt. Den mening som skapas är aldrig neutral och har inte uppstått 
spontant. Tidigare röster och kontexter har en betydelse och formar det som är meningsfullt. 
Vidare var Bakhtin grundare till röst och dialogicitet, han menade att ”röst” är samma sak 
som det talande medvetandet där röster alltid har en mottagare, den är således alltid riktad till 
någon annan. Rösten blir betydelsefull när den blir besvarad av en annan röst. Röster från 
andra människor genom tid och rum är alltid närvarande och införlivas i vår kommunikation 
med vår omgivning. Björklund (2008) exemplifierar att små barn talar med omgivningens 
röster på en rad skilda sätt bland annat genom att återberätta från en sagobok. Bakhtin 
utgångspunkt ligger på tal och text och på handlingar där kommunikation finns med, trots de 
tidigare röster som finns med oss är språket flexibelt och anpassad till specifika situationer 
och dialoger. Björklund poängterar att den mångstämmighet som finns i våra röster även kan 
ses i förskolans värld när barn återberättar eller själva berättar något.        
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8. Metod 
 
Den här studien undersöker hur pedagoger främjar de yngsta barnens språkutveckling i den 
dagliga verksamheten. Utgångspunkten är från en specifik avdelning och tre pedagogernas 
arbetssätt med barnen. För att få svar på våra forskningsfrågor har en fokusgruppsintervju 
med en kvalitativ inriktning tillämpats, detta för att få en insikt i pedagogernas tankar. Valet 
av fokusgrupp utgår utifrån den sociokulturella teorin, där tyngdpunkten ligger i samspelet 
mellan människor och är förankrat i vår sociala tillvaro. Observationer har används i studien 
som ett komplement till intervjuerna. Syftet var att följa en avdelnings arbete för att få en 
inblick i deras gemensamma värderingar och teorier om hur man på bästa sätt främjar 
språkutvecklingen, på så vis passade observation som metod ypperligt. 

8.1 Val av metod 
 
Nedan kommer de olika begreppen och tillvägagångssätten som använts i studien att 
förklaras. 

8.1.1 Kvalitativ intervju 
 
Dalen (2007) anser att en kvalitativ intervju är mycket passande eftersom den ger en inblick i 
personens egna tankar, känslor och erfarenheter. Målet är att skapa insyn om ett fenomen som 
berör och har en roll i personens sociala verklighet. I likhet med Dalen menar även Kvale & 
Brinkmann (2009) att syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att få en inblick i den 
intervjuades vardagsvärld och dennes perspektiv på det aktuella ämnet. Författarna poängterar 
att intervjun blir ett sätt att genom väl valda frågor och ett genuint lyssnande få lärdom om 
prövade kunskaper. Vidare hävdar de att den kvalitativa intervjun inte är vetenskaplig utan 
explorativ. Den är professionell men utgår från ett gemensamt intresse i det vardagliga livet. 
För att få kunskaper om ett specifikt område krävs att intervjuaren ställer omsorgsfullt valda 
frågor och har ett genuint och omsorgsfullt lyssnande. Patel och Davidsson (2003) menar att 
en kvalitativ intervju kännetecknas av frågor som ger personen möjlighet att svara utifrån 
egna uppfattningar.  

I studiens fokusgruppsintervju har vi använt oss av öppna frågor som grund för samtalet. Vi 
utgick från intervjupersonerna och följde upp med följdfrågor utifrån vad de hade att berätta. 
Løkken och Søbstad (1995) poängterar att kvalitativa intervjuer är ostrukturerade och öppna 
samt att standardiseringen har en låg grad. Fördelen med den typen av intervju är att det är 
lättare ta reda på och få en inblick i intervjupersonernas tankevärld. 

8.1.2 Fokusgruppsintervju 
 
Fokusgruppintervjuer används inom en rad olika områden exempelvis inom 
marknadsforskning och akademisk samhällsforskning (Kvale & Brinkmann 2009) Författarna 
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förklarar att en fokusgrupp i allmänhet består av sex till tio intervjupersoner som leds av en 
moderator. En fokusgruppintervju kännetecknas av en intervjustil där det väsentliga är att 
frambringa en rad olika åsikter och där gruppen är central. Vidare presenterar moderatorn ett 
ämne som ska diskuteras och ansvarar för att ett meningsutbyte sker samt skapa en öppen och 
tillåtande atmosfär som ger deltagarna chans att säga sina personliga åsikter i det valda ämnet 
Syftet för fokusgruppen är att föra fram olika tankar och uppfattningar till skillnad för att enas 
om frågor som förs fram under diskussionen. Målet är att få fram olika tankesätt och 
tolkningar i det valda ämnet. Författarna visar på att fokusgruppintervjuer är lämpliga för 
studier på ett nytt område och för att skapa en gemensam interaktion med spontana och 
emotionella uppfattningar. Den skiljer sig från den individuella som är mer kognitiv av sin 
natur. Författarna lyfter fram en fördel med fokusgrupper där de menar att gruppinteraktionen 
leder till att det är lättare att ta upp känsliga ämnen och åsikter som annars kan vara svåra att 
tala om. En nackdel är enligt (Kvale och Brinkmann 2009) är att kontrollen av intervjuns 
förlopp blir svårare att granska för moderatorn vidare blir intervjuutskrifterna otydligare.     

8.1.3 Observation 
 
Løkken och Søbstad (1995) förklarar att ordet observation härstammar från latin och betyder 
undersökning eller iakttagelse. Att observera innebär att lägga märke till, iaktta eller hålla 
utkik efter. Författarna menar på att observation är något som alla människor använder i 
praktiken att man i pedagogiska kontexter kan definiera observation som en uppmärksam 
iakttagelse. Patel och Davidsson (2003) understryker observation som vårt främsta medel att 
få fakta och information om vår omvärld, något som vi gör vi slumpmässigt. Det sker från 
våra förväntningar, behov och erfarenheter. Att använda sig av observation som vetenskaplig 
teknik kräver att observationen inte är slumpmässig utan metodiskt planerad, vidare måste 
informationen registreras systematiskt. Observationer är lämpliga när vi vill få information 
om beteenden och händelser av naturliga förhållanden. Bjørndal (2005) lyfter fram två olika 
typer av observation. Den första ordningens observation innebär att en utomstående 
observerar ett pedagogiskt sammanhang och har det som huvuduppgift. Det medför en bättre 
kvalitet eftersom observatören enbart behöver ägna sin uppmärksamhet till det som ska 
studeras. Den andra ordningen av observationer är när en person i sitt vardagliga yrke 
kontinuerligt observerar den yrkesmässiga praktiken som hon eller han är en del av. 
Observationen blir ett komplement till den primära undervisningen. Författaren förklarar 
vidare att i yrket som pedagog krävs det att pedagogen måste kunna observera sig själv och 
eleverna. Författaren poängterar att förutsättningen för att vara en god observatör kräver ett 
kritiskt förhållningssätt till observationerna. Bjørndal hänvisar till psykologerna Kolivosky 
och Taylor (1977) som beskriver ett antal principer för att förhålla sig kritiskt till det man 
observerar. Exempelvis att den bild en människa har av sig själv och andra människor 
påverkar det han eller hon ser och uppfattar, även känslor har en inverkan på resultatet. 
Människor ser det de har en avsikt att uppfatta. Vidare nämner Bjørndal att observatörens 
närvaro kan påverka den naturliga stämning som råder i omgivningen. En viktig aspekt när 
det handlar om kvalitén i observationer är att vara medveten om sin egen roll i 
sammanhanget.   
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Bjørndal (2005) pekar på två former att registrera observationer, den strukturerade och den 
ostrukturerade. I den strukturerade följer observatören ett strukturerat sätt genom att föra 
anteckningar, ett observationsschema finns färdigt där iakttagelser fylls i. I den ostrukturerade 
observationen är syftet mer öppet och utforskande, därför finns inte ett detaljerat schema. Som 
observatör använder man sig av båda sorterna. En ostrukturerad observation kräver ändå en 
viss struktur exempelvis i form av stödord som antecknas under iakttagelserna. Patel & 
Davidsson (2003) understryker att både strukturerade och ostrukturerade observationer kräver 
en observatör som är kunnig med det som ska bli observerat. De beskriver ostrukturerade 
observationer som ett sätt att inhämta information, kring ett särskilt problemområde där 
”allting” hämtas in utan någon struktur. 

8.1.4 Urval 
 
Vi valde att göra vår studie på en småbarnsavdelning (ett- till tvååringar) som består av tre 
kvinnliga pedagoger, en fritidspedagog en förskollärare och en barnskötare. Eftersom de har 
olika yrkestitlar och erfarenheter ansåg vi utifrån det att resultatet skulle bli bredare. 
Dessutom var det ett lämpligt stort omfång av studien med tre intervjupersoner med tanke på 
tidsperioden. Dalen (2007) visar att valet av informanter noga måste avvägas vidare att antalet 
personerna inte får vara för stort på grund av att efterarbetet av intervjumaterialet är 
tidskrävande. Vi har båda två gjort vår sista verksamhetsförlagda utbildning på avdelningen 
och lärt känna pedagogerna därför valde vi att genomföra intervjun med dem. Förhoppningen 
var att stämningen skulle vara öppen och kännetecknas av en avslappnad attityd och givande 
tankeutbyte mellan pedagogerna. Eftersom vi hade skapat en bra relation med pedagogerna 
var förhoppningarna att mötet med pedagogerna skulle bli givande. Kvale och Brinkmann 
(2009) anser att intervjun bör utformas samt iscensättas så att intervjupersonerna uppmuntras 
att berätta om sina tankar samt åsikter. Vi var genuint intresserade att få en inblick i det 
pedagogiska arbetet på avdelningen.      

9. Genomförande 

Denna del kommer att handla om hur vi har gått till väga för att kontakta deltagarna i studien 
och hur fokusgruppsintervjun såg ut.  
 
Avdelningen kontaktades vecka 46 via telefon för att tillfrågas om de kunde ställa upp på en 
intervju. De tackade ja och ville gärna delta i studien. Datum för intervjun bestämdes. Vi 
informerade vad den skulle handla om och vad en fokusgrupp innebar. Ett brev skickades ut 
till föräldrarna där det förklarade att alla personer samt förskola och avdelning som 
medverkade i studien skulle vara anonyma. Patel och Davidson (2003) menar att ett brev bör 
skickas ut där innehållet informerar om den kommande intervjun. Valet att utgå från en 
specifik avdelnings arbete och pedagogernas tankar och upplevelser var för att vi fann deras 
arbete intressant under de verksamhetsförlagda veckorna på avdelningen. 
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Torsdagen 21:a november 2013 genomfördes intervjun. Fokusgruppsintervjun tog plats på 
förskolan i ett planeringsrum under avdelningens planeringstid. Vi satt mittemot pedagogerna 
för att kunna upprätthålla ögonkontakt och kunna visa intresse genom kroppsspråket, såsom 
nickningar och utrop. Kvale och Brinkmann (2009) poängterar att det aktiva lyssnandet är av 
stor vikt och lika betydelsefullt som att ställa frågorna på ett givande sätt. Vi började intervjun 
med att i korthet återberätta vad den skulle handla om vad vår studie utgick ifrån. Patel och 
Davidson (2003) understryker att intervjun bör börja med att syftet förklaras för att deltagarna 
ska få en god inblick. Vidare ska intervjupersonerna bli informerade om hur deras bidrag i 
studien skulle användas, något som ska ske före intervjun. Under intervjun använde vi oss av 
diktafon för att få med allt vad pedagogerna samtalade om och för att sedan kunna gå tillbaka 
och reflektera samt få en helhetsbild över materialet.      

10. Analys av material 
 
Enligt Nationalencyklopedin (2013) betyder fenomenologi kunskapen om det som visar sig 
för medvetandet. I detta fall handlar det om att få förståelse för den enskilda personens tankar. 

10.1 Fenomenologi som analysmetod 
 
Utifrån egna erfarenheter av barns språkutveckling och ett språkstimulerande arbetssätt har vi 
gjort en fenomenologisk analys av fokusgruppsintervjun samt observationerna. Av 
fokusgruppsintervjun fick vi mycket information och berättelser. Det som inte var väsentligt 
eller som vi bedömde inte skulle tillföra studien något ratades. Vidare var en del av materialet 
återupprepningar och för att göra det tydligare och enklare för läsaren är även viss 
information av det bortsållat. Johansson (2003) förklarar fenomenologi som en teori som 
handlar om världen och människan. Syftet med fenomenologisk forskning är framhäva samt 
utgå från människors erfarenheter, perspektiv och synsätt på samma fenomen. Løkken, 
Haugen och Röthle (2006) framhåller hur det fenomenologiska innebär att tolka, beskriva och 
förstå människans personliga upplevelse så uppriktigt som det är möjligt. Vidare handlar det 
om att finna det specifika för ett fenomen.  Merleau-Ponty (1962) hävdar att fenomenologin i 
första hand utgår och återvänder till själva tingen, teorin söker utifrån våra erfarenheter och 
upplevelser ge en beskrivning av ett specifikt fenomen och beskriva såsom fenomenet uppstår 
hos varje enskild individ. Mänskliga handlingar och existens är att finnas till och uppleva 
fenomen. Kvale och Brinkmann (2009) menar att teorin poängterar att världen och den 
verklighet vi lever i är som vi uppfattar den.  
 
Under studietiden har vi fått en inblick och förförståelse för barns språkutveckling och hur 
man främjar den. I takt med studiens gång har vår kunskap för detta ämne fördjupats. Det 
ledde till en djupare förståelse för vad deltagarna berättade och även efterarbetet av 
fokusgruppsintervjun och observationerna kunde lättare förstås i sitt sammanhang. Kvale och 
Brinkmann (2009) poängterar att fenomenologin i kvalitativa studier utgår från att forskaren 
visar ett genuint intresse i att skapa en förståelse över hur människor upplever och ser på 
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skilda sociala fenomen. I en studie ger personerna en bild av hur de själva ser på det specifika 
fenomenet och ämnet. Vi ville undersöka avdelnings arbete och pedagogernas enskilda tankar 
om hur man kan främja barns språkutveckling, därför ansåg vi att fenomenologin som 
analysmetod var passande för studien. Häikiö (2007) framhäver att fenomenologi tar sin 
utgångspunkt från individens liv och sin egen kunskapssyn. Vidare visar författaren på de 
viktiga aspekterna kommunikation, medvetenhet samt upplevelser och föreställningar. 

10.2 Bearbetning och analys av material 
 
Under observationerna fördes löpande anteckningar enskilt för att sedan gemensamt gå 
igenom det insamlade materialet. Utifrån det gjorde vi utförliga anteckningar och stolpade 
upp de mest förekommande situationerna under observationerna. Patel och Davidson (2003) 
anser att det är en fördel att omedelbart skriva ner materialet för att få en överblick och kunna 
göra en analys. Sedan lästes materialet igenom och vi förde en diskussion om vad som var 
väsentligt av pedagogernas arbete och förhållningssätt till språket.  Observationerna delades 
in i tre rutinmässiga situationer; måltider, påklädningar och samlingar. Under dessa 
rutinsituationer utmärktes fyra vanligt förekommande handlingar hos pedagogerna i 
förhållande till studiens syfte. Detta användes som grund till vår kommande 
fokusgruppsintervju.     

I efterarbetet av fokusgruppsintervjun genomlyssnades materialet flera gånger för att få en 
helhetsbild, efter det transkriberade vi intervjun. Dalen (2008) förklarar begreppet 
transkribera som att förändra det inspelade intervjumaterialet till text. Materialet lästes 
igenom flera gånger och diskuterade med varandra för att skapa en gemensam förståelse samt 
belysa våra individuella åsikter och tankar till arbetet. Det som pedagogerna ofta belyste som 
viktigt sammanfattades och kategoriserades i punktform. För att slutligen göra en sista analys 
av fokusgruppsintervjun som resulterade i en sammanhängande text.   
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11. Etiska övervägande  
 
Vetenskapsrådet ansvarar för svensk grundforskning, i den går att läsa om fyra krav om 
forskningsetik. Syftet med principerna är att skapa riktlinjer mellan forskare och 
undersökningsdeltagare. De nedanstående punkterna är till för att skydda individen i 
forskningen och är hämtade från Vetenskapsrådet (2002) 

• Informationskravet 
 
”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet s.7) 

Pedagogerna och vårdnadshavarna har informerats om vad syftet med studien inneburit och 
hur deras medverkan skulle redovisas.  

• Samtyckeskravet 
 
”Deltagare i en undersökning har rätt att själv bestämma över sin medverkan” 
(Vetenskapsrådet s.9) 

Pedagogerna hade själv möjlighet att välja om de ville delta eller inte och kunde när som helst 
under studiens gång avbryta sin medverkan.  

• Konfidentialitetskravet 
 
”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 
inte kan ta del av dem.” (Vetenskapsrådet s.12) 

Personer/pedagoger/barn samt förskolan i vår studie har anonymiserats. Anteckningar och 
inspelat material har förvarats på en säker plats och har endast använts av oss.  

• Nyttjandekravet 
  
”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål” (Vetenskapsrådet s.14) 

Allt insamlat material har enbart använts till vår studie. 

Under studiens gång och alla moment har vi använt oss av principerna ovan och tagit hänsyn 
till alla parter.  
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12. Resultat 
 
Den här delen av studien kommer redogöra observationer samt fokusgruppintervjun. Det är 
uppdelat i rubrikerna ” Våra observationer” och ”Fokusgruppintervjun” Under varje rubrik 
ges en kort presentation av vårt resultat. Genomgående kommer personerna i arbetslaget 
benämnas som pedagoger. Det syfte samt de frågeställningar som vi hade fungerade som 
grund till observationerna och för frågorna som utgjorde fokusgruppsintervjun. Vi har valt att 
vid citat inte hänvisa till en specifik pedagog utan till hela arbetslaget.   

12.1 Observation på en småbarnsavdelning  
 
Studien genomfördes på en ett - till tvåårsavdelning. Avdelningen består av femton barn, en 
förskollärare en barnskötare och en fritidspedagog, alla är kvinnor. Under observationen 
studerades tre rutinmässiga situationer, måltider, påklädningar och samlingar. Vi valde att 
begränsa observationerna till rutinerna inomhus. Vi var icke deltagande observatörer och 
valde att på ett diskret sätt föra löpande anteckningar. Under rollen som observatör försökte vi 
hålla låg profil och ett avstånd till situationerna vi observerade. Observationerna genomfördes 
under två dagar och sammanfattas i nedanstående text.  

12.1.1 Våra observationer 
 
Måltider 

Två pedagoger och fyra barn sitter vid matbordet, pedagogerna frågar barnen om de vill ha 
mjölk eller vatten, barnen får då möjlighet att själva benämna och uttrycka sitt val av dryck. 
Ett av barnen pekade på sin gröttallrik och sade ”Mjölk, där!” Pedagogen som satt närmast 
flickan frågade ”Vill du ha mjölken i tallriken?” Flickan nickade till svar. 
Begreppsbenämning används under hela lunchen av pedagogerna, de deltar aktivt i barnens 
samtal. En pojke utan ett fullt utvecklat talspråk vänder sig till en av pedagogerna och berättar 
något slutet säger han ”Mamma” och nickar. Pedagogen frågar ”Är mamma på jobbet?” Han 
fortsätter sedan att prata vidare och avslutar återigen med ”Mamma” Pedagogen säger ”Jaha, 
ska mamma hämta dig?” och nickar samtidigt förstående. 

Pedagogerna förbereder för frukost och förklarar för barnen att de får komma och sätta sig vid 
bordet. Två pedagoger och fem barn sitter vid matbordet, grötskålen skickas runt bordet och 
pedagogerna hjälper de barn som inte kan ta själv.  Pedagogerna benämner noga innehållet på 
bordet ”Kan du skicka gröten, är du snäll?” ”Vill du ha mer smörgås, lilla gumman?” Barnen 
tar hjälp av varandra och ber om att få exempelvis mer skinka. Under frukosten samtalas det 
om vad barnen har gjort och vad som kommer att hända under dagen. En av pedagogerna 
nämner att de kommer att gå ut på promenad efter att de har ätit. Ett vanligt samtalsämne 
bland barnen under måltiderna är vem av föräldrarna som kommer att hämta dem. Även bland 
de barn som är mer tystlåtna försöker pedagogerna att få in dessa i det pågående samtalet. 
”Vem hämtar dig idag Kalle?” Han svarar ”Mamma” Pedagogen svarar bekräftande ” Jaha det 
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är din mamma som kommer och hämtar dig idag” När alla tallrikar börjar bli tomma frågar 
pedagogerna om barnen har ätit färdigt och säger till barnen att de får börja gå och tvätta sig 
och sedan klä på sig för att gå ut.  

Påklädningar 

På grund av vädret väljer avdelningen att inte gå ut. Men vi noterar att några av barnen går till 
hallen och börjar dra ner sina kläder från krokarna och ett av barnen börjar snabbt dra på sig 
sin overall. ”Glömde du bort att vi inte skulle ut idag?” Säger en pedagog till flickan medan 
hon går till hallen och hjälper barnet av med overallen. 

Två pedagoger hjälpte barnen med påklädning medan den tredje var utomhus och tog emot 
barnen. De barn som klarar av att klä på sig själva får börja och får samtidigt stöd av 
pedagogerna genom att exempelvis fråga barnen vilka kläder som behövs eller förklara att de 
kan börja ta på sig fleecekläderna. Några av barnen behöver mera hjälp och pedagogerna klär 
på barnen samtidigt som de benämner varje klädesplagg och handling. ”Nu ska vi ta på 
skorna, kan du hämta dem?” En flicka har försökt ta på sig sina vantar men inte lyckats helt, 
hon säger ”Jag får inte på dem!” Pedagogen frågar ”Ska jag hjälpa dig med vantarna?” När 
vantarna är på säger pedagogen ”Har tummarna hittat hem?” Flickan skakar på huvudet och 
pedagogen säger ”Då får vi försöka igen” När tummen har hamnat rätt säger hon ”Nu har ena 
tummen hittat hem” ”Så, nu har den andra tummen också hittat hem”. När ett av barnen blir 
ledsen tar en pedagog upp barnet i famnen, de andra barnen tittar på det ledsna barnet och den 
andra pedagogen ”Oj vad många tårar i ögonen” Varpå hon börjar sjunga en sång som handlar 
om tårar. 

Samlingar 

Samlingen bestod av två pedagoger och sju barn, den startade med att alla barn fick sätta sig 
runt en cirkelformad matta. Pedagogerna hjälpte barnen att hitta ”sin” plats genom att berätta 
var de skulle sitta. När alla barn hade satt sig ner förklarade en pedagog att de skulle fortsätta 
träna på luciasångerna. Genomgående under samlingen visade pedagogerna upp de tillhörande 
bilderna till varje sång. De frågade barnen exempelvis ”Vad är det här för sång?” Vidare 
använde de hjälpande frågor om innehållet till varje sång. I några av sångerna använde 
pedagogerna och barnen sig av rörelse för att förtydliga handlingen i sången. Barnen fick 
också komma med förslag till sånger exempelvis sa en flicka att hon ville sjunga ”Bä bä”. En 
av pedagogerna sa ”Ska vi sjunga Bä bä vita lamm?”  

Under denna samling som ägde rum i förskolans ateljé, deltog två pedagoger och åtta barn.  
En av pedagogerna visar upp en gran som barn och pedagoger har gjort tillsamman vid ett 
tidigare tillfälle. Granen är gjord av handavtryck och nu ska den pyntas, barnen får klistra fast 
små cirklar som ska föreställa julgranskulor. Varje barn får välja vart de vill klistra sin kula, 
pedagogen frågar ” Vart vill du sätta din kula?” Ett av barnen placerar den i mitten av granen. 
Pedagogen svarar ” Du vill sätta den i mitten av granen, titta vad fint det blev!”. Den andra 
pedagogen tar upp granen och visar upp den samtidigt som hon böjer sig ner till barnens nivå. 
Pedagogen pekar på grantoppen samtidigt som hon frågar ” Vad brukar man ha högst upp på 
granen” Några av barnen är tysta och en del säger att de inte vet. Pedagogen tar upp en stjärna 
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och säger ” Här, högst uppe i granen brukar stjärnan vara” Som avslutande moment av 
samlingen sjunger alla ” Vi gick in i en affär” I den sången tränas kroppsdelar och 
klädesplagg och sjungs stående med hjälp av rörelser. Pedagogerna frågar barnen om vad som 
ska köpas ett av barnen utbrister ”Kalsonger!” och sedan sjungs det om det valda plagget. 
Några av barnen kan sjunga med medan en del enbart gör rörelser.  

Under de tre rutinsituationerna; måltider, påklädningar och samlingar observerade vi att 
pedagogerna ständigt förde en dialog med barnen och ständigt hade språket i fokus utifrån 
barnens nivå.           

12.2 Fokusgruppsintervju 
 
Vi gjorde en fokusgruppintervju med kvalitativ inriktning, den tog plats på en 
småbarnsavdelning. I intervjun medverkade tre kvinnliga pedagoger. En förskollärare, en 
barnskötare och en fritidspedagog. På grund av etiska grunder har vi valt att anonymisera 
förskolans, pedagogernas samt barnens namn. Vid följande utskrift av intervjun kommer 
samtliga att kallas för pedagogen/pedagogerna. Vi har valt att skriva ut alla frågeställningar 
för att läsaren ska få en konkret och tydlig bild av resultatet av fokusgruppsintervjun.    

Vad tänker ni på när ni hör ordet språkutveckling?  

Samtliga pedagoger säger att de tänker på barnets språk i allmänhet och utvecklingen i stort. 
Vidare hur de jobbar med barnen när de pratar, läser, sjunger, rimmar och så vidare. 
Pedagogerna framhåller vikten av att benämna saker, situationer och det barnen och 
pedagogerna praktiskt utför i verksamheten. De anser att de är bra på att ofta använda sig av 
benämningar under de vardagliga sysslorna och rutinerna och tar tillvara på de tillfällena som 
uppkommer. En av pedagogerna exemplifierar tanken med följande citat ”Nu sätter vi på 
handskarna och nu sätter vi på skorna.” Att prata mycket med barnen tycker pedagogerna är 
viktigt och de anser att alla tre gillar att prata. Vidare ger det barnen ett rikt språk som de kan 
nyttja i nuet men även ha med sig det senare i livet. De anser att genom samtalet ser barnen att 
pedagogerna tycker om och är intresserade av de har att berätta. Pedagogerna påpekar att 
lärandet ska ske på ett roligt och lekfullt sätt.   

Att medvetet arbeta och tänka på hur man använder språk har ökat efter utbildningar som 
handlade om barns språkutveckling, det gav tankeställare om hur man i vardagen kan arbeta 
med barns språk. Pedagogerna diskuterar om hur fokus på olika områden i förskolan har 
skiftat, först var det språket som de arbetade med ganska länge som låg i fokus sedan kom 
matematiken och i nuläget är det mycket naturkunskap. Men de menar att språket inte faller 
bort på grund av den orsaken utan finns med i alla delar i verksamheten. Språket är centralt i 
allt de jobbar med och språket kommer in i både rutinerna och i den pedagogiska 
verksamheten. 
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Hur förhåller ni er till begreppet ”ett språkutvecklande arbetssätt?”  

Pedagogerna tycker att denna fråga liknar den föregående och att de redan svarat på den men 
de belyser vikten att vara medveten om hur man kan arbeta för att främja och utveckla barns 
språk.  

 

Vad anser ni är främjande för språkutvecklingen i den dagliga verksamheten? 

Vikten av att regelbundet prata med barnen oavsett om de har ett språk eller inte, betonas i 
diskussionen. Återigen lyfts vikten av att benämna allt som händer, görs och sägs.  

Precis! Och läser och sjunger och att man ser de dagliga rutinerna som inte bara dagliga rutiner utan de 
här rutinerna fyller ju så mycket funktion och har så många begrepp. Och att man inte bara säger hoj, 
det är ju bara rutiner på förskolan! Jag tycker det är så tråkigt att säga så för det är inte nå mindre viktigt 
det här vi jobbar med. Du har ju världens chans i rutinerna att prata med barnen. 

Vidare samtalas det om rutinerna på förskolan och hur viktiga de är och att de inte ska 
förminskas till ”bara” rutiner utan ses som själva innehållet i arbetet med barnen och 
verksamheten. De framhåller det vardagliga innehållet som betydelsefullt och en pedagog ger 
ett exempel att vid rutinen av påklädning har barnen chans att utveckla kroppsuppfattningar 
och även matematik vävs in vid sådana rutiner. De diskuterar om att rutinerna ger mycket mer 
än att ha sporadiska språksamlingar. 

Hur ser ert gemensamma mål och visioner ut för att gynna barns språkutveckling? 

Återigen samtalar pedagogerna om att de tycker om att prata och sjunga vilket de gör med 
barnen, på så vis tillägnar sig barnen ett språk. Pedagogerna kommer fram till att de inte 
medvetet har bestämda mål och visioner för just språket, men att i nuläget arbeta med 
reflektion och använda sig av observation och dokumentation genomgående och håller på att 
utveckla sina kunskaper i det. Vidare är naturvetenskap och teknik centralt i arbetet. 

Har ni som arbetslag några gemensamma teorier som ni utgår ifrån i ert arbete med 
språket i den dagliga verksamheten? 

Pedagogerna anser att de inte följer några direkta teorier men att de utgår från 
värdegrundsfrågorna och att de har ständiga samtal om vilket förhållningssätt som gäller barn- 
barn och vuxen-barn. Det är själva grunden i arbetet och ska genomsyra hela verksamheten. 
De menar att om barnen är trygga och mår gott skapas också grunden för att gynna barnens 
fortsatta utveckling.   

Att barnen vågar prata med alla ser pedagogerna som väldigt viktigt och det har avdelningen 
arbetat med under hösten då många nya barn börjat på den. Om barnen är trygga kommer de 
också att våga prata och uttrycka sig. I diskussionen uppkommer det att resurser för barn 
oftast kommer in försent och att det är väsentligt att direkt ta tag i problemet. De ser dock en 
förändring och tror att det blir mer vanligt att arbeta förebyggande redan från tidig ålder.      
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Vad tror ni att ett tidigt språkarbete i förskolan kan ha för effekt på barn i deras 
fortsatta utveckling och skolgång? 

Samtliga pedagoger menar att det är av stor betydelse och att det är viktigt att lägga en god 
språklig grund inför skolan. Genom att läsa mycket för barnen samt berika deras språk kan en 
utveckling ske. En av pedagogerna berättar om hur hon i sin roll som fritidspedagog har stött 
på en del barn med ett torftigt språk. ”Då ser man hur viktigt det är för barn att få stimulering 
av sitt språk” Att ha ett bra språk är en fördel i barnens fortsatta skolgång. När barnen 
kommer till förskolan får de stimulering i sin utveckling och lärande, det sker i grupp på ett 
naturligt sätt. 

Under fokusgruppsintervjun framkom det att pedagogerna är medvetna om vikten av att 
stimulera barns språkutveckling från en tidig ålder. De dagliga rutinerna är betydelsefulla för 
att gynna barns språkutveckling och bör tas till vara.   
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12.3 Slutsats 
 
Vår studies huvudsakliga frågeställning var: Hur arbetar pedagogerna för att främja de yngsta 
barnens språkutveckling i den praxisnära verksamheten? 

Under observationerna bemötte pedagogerna barnen utifrån deras språkliga nivå, där de 
genomgående förde en dialog med barnen. Benämningar på saker och ting samt konkreta 
handlingar var i fokus för pedagogerna. I helhet berikar pedagogerna barnens 
språkanvändning och uppmuntrar till samtal och språkande. Under fokusgruppsintervjun 
framkom det att pedagogerna var medvetna och engagerade i att främja barns 
språkutveckling. Rutinerna i verksamheten ansåg de som mest betydelsefulla för att gynna 
såväl barnens nuvarande som fortsatta språkutveckling.   
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13. Diskussion 
 
I den här delen av arbetet redogör vi vilket resultat vår studie kan uppvisa, vidare om det kan 
motsvara syftets innebörd. Vi diskuterar och reflekterar över resultat samt den metod vi valt 
att använda. Till sist redovisar vi tillförlitligheten angående arbetet. 

13.1 Metoddiskussion 
 
I början av studien skickades information ut till föräldrar och pedagoger om vad vårt arbete 
skulle handla om. De fick själva välja om de ville delta eller inte och alla deltagare och 
förskolan har vi anonymiserat. Det skrivna och inspelade materialet har placerats och 
behandlats säkert och endast vi har haft tillgång till det. Därför har de etiska principerna som 
Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar följts och tagit hänsyn till.    

En specifik småbarnsavdelnings arbete var utgångspunkten för studien, eftersom vi hade 
genomfört vår sista verksamhetsförlagda utbildning på den avdelningen och hade god 
kännedom om den pedagogiska verksamheten. Vidare hade vi lärt känna pedagogerna och 
barnen väl. Løkken och Søbstad (1995) poängterar att förståelsen blir djupare om en 
förförståelse och en kännedom finns för det man har valt att observera. För att bilda en 
uppfattning och utifrån den göra intervjufrågor observerades småbarnsavdelningen i två 
dagar. Pedagogerna som skulle intervjuas samt observeras fick i förväg veta vad syftet med 
studien var och hur deras medverkan skulle redovisas. Vi observerade båda två under båda 
dagarna för att kunna diskutera vad vi hade sett, samt kunna jämföra våra tankar om 
observationerna. Utgångspunkten var de vardagliga rutinerna på förskolan; måltiderna, 
påklädningarna och samlingarna observerades av oss. Ostrukturerade observationer 
genomfördes och stödanteckningar fördes på ett diskret vis, för att sedan gå iväg och 
gemensamt diskutera och även göra utförligare anteckningar. En öppen registrering var målet 
av observationerna. Bjørndal (2005) beskriver den formen av observation som utforskande 
och öppen i sin karaktär till skillnad från användning av strukturerat schema. Eftersom vi hade 
varit på avdelningen i fem veckors tid före den påbörjade vetenskapliga studien ansåg vi att 
barnen inte skulle bli påverkade utan det skulle kännas naturligt för dem med vår närvaro. Det 
ledde till att barnen kunde vara sig själva och agera som de brukar. Vi uppfattade att 
pedagogerna inte var berörda av att bli observerade, detta argument grundas på att vi tidigare 
varit där och personalen uppträdde på samma sätt som under vår verksamhets förlagda 
utbildning. Däremot visste pedagogerna om observationernas syfte och våra 
observationsroller, på så vis kunde pedagogernas handlande formats utifrån det.  Det 
framhålls att den naturliga stämning som normalt sett råder i omgivningen kan påverkas av 
observatörens närvaro. Därför är det viktigt i rollen som observatör vara medveten om det 
faktum (Bjørndal 2005) När de handlar om valet av avdelning och deltagare att observera 
ställer vi oss frågan om resultatet hade sett annorlunda ut om vi hade varit okända för 
deltagarna. Vi hade inte haft möjlighet att jämföra deltagarnas beteende under vanlig situation 
kontra ett observationstillfälle.    
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Fokusgruppsintervju valdes eftersom den var en passande form av analysmetod på grund av 
att studien utgår från den sociokulturella teorin där det sociala samspelet är i fokus. Vidare 
utgick vi från det specifika arbetslaget i vår studie eftersom vi ville få en bild av deras 
gemensamma arbete men ändå framhäva de individuella tankarna och åsikterna. Ett annat 
argument för fokusgruppsintervju var att intervjun skulle ses som en dialog där utbyte av 
åsikter sker istället för att intervjudeltagarna skulle försöka finna rätt svar och känna oro för 
vad vi ville höra. Ett mål med fokusgruppintervjun var att pedagogerna skulle föra en 
diskussion tillsammans och berätta om sina egna erfarenheter samt ta del av de andras för att 
berika det gemensamma arbetet. Kvale och Brinkmann (2009) anser att en 
fokusgruppsintervju karakteriseras av att gruppen är i fokus där olika åsikter framhävs i en 
tillåtande atmosfär. En nackdel med fokusgruppsintervjuer kan vara som författarna nämner 
att intervjuns förlopp blir mer svårhanterlig för moderatorn att granska. Om kvalitativa 
intervjuer hade genomförts enskilt med pedagogerna hade svaren möjligtvis fördjupats och 
inte styrts in på andra ämnen, vilket ibland hände under fokusgruppsintervjun.     

Intervjuerna genomfördes på förskolan och frågorna var okända för pedagogerna fram till 
intervjutillfället, detta för att skapa en mer levande diskussion och för att svaren skulle bli mer 
genuint uppriktiga utan möjlighet till förberedelse. Intervjun utgick från i förväg valda frågor 
men under intervjuns gång omformulerades ibland vissa frågor utifrån pedagogernas svar och 
vad de ansåg väsentligt att diskutera. Eftersom frågorna var av liknande karaktär ansåg 
pedagogerna ibland att de redan hade svarat på den ställda frågan. Med fördel hade man 
kunnat använda sig av färre frågor och fokuserat på följdfrågor för att få en djupare insikt av 
deras tankar.  

13.2 Resultatdiskussion 
 
Studiens syfte att få en ökad förståelse över hur en specifik småbarnsavdelning arbetar för att 
främja barns språkutveckling i den dagliga verksamheten. Hur arbetar pedagogerna för att 
möjliggöra det och vad anser de är främjande för barns språkutveckling? Studiens syfte samt 
frågeställningar har blivit besvarade genom de studier vi genomfört. Studiens huvudsakliga 
frågeställning var: Hur arbetar pedagogerna för att främja de yngsta barnens språkutveckling i 
den praxisnära verksamheten? I den här delen kommer vi att bearbeta resultatets delar som 
hör samman med det övergripande syftet. Under observationerna såg vi att pedagogerna var 
nära barnen och förde en dialog under alla rutiner som observerades. Språket var centralt för 
pedagogerna och samspelet med barnen var betydelsefullt i enlighet med hur Dysthe (2003) 
belyser språkets roll i den sociokulturella teorin där interaktion och samspel är viktigt.  
Pedagogerna pratade med barnen istället för till barnen. De gav barnen de rätta 
benämningarna och fyllde ut barnens meningar på ett berikande vis i rutinsituationerna. 

Vygotskij (2001) klargör hur språket fungerar som ett medel för social samvaro, med hjälp av 
språket skapas mening och betydelse. I enlighet med Vygotskijs teori samtalade och pratade 
pedagogerna med barnen under alla situationer även med de barn som hade ett begränsat 
talspråk. Barn bör behandlas som kompetenta samtalspartners i en konversation, även fast de 
inte har lärt sig dialogens uppbyggnad till fullo belyser (Genishi 1998) Vi anser att man som 
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vuxen bör prata mycket med barnen, på så vis berikas barnens språk. Vidare signalerar man 
till barnet att det de har att säga är av stor betydelse. Sång låg också nära till hands för 
pedagogerna, det ledde till att barnen även de sjöng mycket under hela dagen. Det tror vi är en 
bra metod för att fånga barnen och på ett kreativt sätt få den språkliga aspekten i lekfulla 
sammanhang. I enlighet med Vygotskijs tanke att människan tillskriver sig kunskaper genom 
mediering och olika redskap kan barn med hjälp av sång, rim och ramsor lättare ta till och lära 
på ett roligt sätt. Att börja tidigt med det kan väcka intresse för språk och ge barn ett språkligt 
självförtroende. Vi tror att barnen kommer att få en god språklig grund som de har nytta av 
under sin fortsatta skolgång och vidare ut in i vuxenlivet. Vidare anser vi att språket i dagens 
samhälle står i fokus eftersom förmågan att kommunicera är en nödvändighet, både i det 
muntliga och i det skriftliga.    

Frågeställningar i studien var; Vad anser och hur arbetar pedagogerna för att främja de yngsta 
barnens språkutveckling i den dagliga verksamheten? Med hjälp av metodvalet har vi 
undersökt detta. I fokusgruppsintervjun framkom det att pedagogerna lade tyngdpunkten på 
fyra aspekter i främjandet av de yngsta barnens språkutveckling. Den första var 
rutinsituationernas betydande roll i främjandet av barns språkutveckling. De ansåg att rutiner 
inte enbart skulle ses som rutiner utan vara en möjlighet för lärande av språk och 
kommunikation. Pramling Samuelsson och Sheridan (1993) framhäver rutinerna på förskolan 
som en viktig utgångspunkt när det handlar om barns utveckling i socialt samspel och 
kommunikation. Vid varje moment i rutinsituationerna exempelvis påklädning ligger 
pedagogerna steget före barnet i språket, detta för att utmana och ge barnen stimulering av ett 
rikt språkanvändande. Strandberg (2006) klargör Vygotskijs begrepp; den proximala 
utvecklingszonen som går ut på att det barnet i nuläget kan tillsammans med hjälp av andra 
kommer de i nästa steg klara av själv. Det kan exemplifieras i påklädningen där pedagogerna 
gav barnen de rätta begreppen. Exempelvis; nu tar vi på din röda mössa. Detta för att utveckla 
barnens ordförråd och stimulera en användning av språket vidare skapa en grund för att 
barnen själva efterhand ska kunna använda och utveckla språket. På så vis anser vi att barnen 
får en möjlighet att göra sig förstådda och nyttja olika begrepp i sitt sammanhang.    

Pedagogerna framhävde matsituationen som ett ypperligt tillfälle att samtala med barnen och 
föra en dialog med dem. En av pedagogerna uttryckte måltiden som ”världens chans” till att 
språka med barnen vilket i sin tur gynnar språkutvecklingen. Pramling Samuelsson & 
Sheridan (1993) framhäver rutinerna på förskolan som en viktig utgångspunkt när det handlar 
om barns utveckling i socialt samspel och kommunikation. Holmström (2007) visar även hon 
på att de dagliga rutinerna har stor betydelse för barns språkutveckling vidare leder det sociala 
samspelet till kommunikation och att barnet blir stärkt i sin person och identitet. Pedagogerna 
menade att ett medvetet språkanvändande tar plats i hela verksamheten. Vidare säger de att 
rutinerna är mer givande gällande i barns språkutveckling än att ha speciella språksamlingar 
ibland. Förskollärare har ett ansvar att utveckla barns lärande. Vidare ska språket inte vara 
bundet till ett specifikt område utan genomsyra hela verksamheten (Skolverket 2013) 
Verksamheten bör ta fram rutinerna som en värdefull grund för barns utveckling, lärande och 
omsorg. Att ta tillvara rutinerna ger värdefulla stunder för att se till barns lärande. Språket 
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kommer in på ett naturligt sätt och genom att använda det i rutinsituationerna får barnen 
möjlighet att på ett konkret sätt tillägna sig språkliga begrepp.  

Den andra aspekten som pedagogerna belyste var att använda sig av benämningar. Vidare att 
barnen ska få höra ett korrekt och utvidgande språk. Pedagogerna anser att de är bra på att 
benämna och lyfta fram barnens språk. Sheridan (1999) framhåller vikten av att vuxna ger 
barn ett stort utbud av begrepp som barn har användning för i sin vardag. Pedagogerna arbetar 
medvetet med den aspekten och tänker på hur de uttrycker sig och anser att det är viktigt att 
tänka på hur man i rollen som pedagog uttrycker sig. Detta har blivit en tankeställare för dem 
efter olika utbildningar om barns språk som pedagogerna har deltagit i. Skolverket (1998) 
betonar en väsentlig aspekt i främjandet av barns språkanvändning som pedagogers språkliga 
medvetenhet och förmågan att ta till vara vardagliga och spontana händelser. I och med 
studien har vår förståelse ökat för hur betydelsefullt det är att i rollen som pedagog ha 
kunskap om barns språkutveckling och hur man på bästa sätt kan bidra till den. Det handlar 
om att ta till vara och kunna se värdefulla möjligheter att gynna de yngsta barnens 
språkutveckling i nuet och fånga varje chans till språkande.  
 

Den tredje aspekten som pedagogerna diskuterade var samtalets betydande roll i främjandet 
av språket. De menar att desto mer man pratar med barnen och ger barnen möjlighet att själva 
prata kommer de att få med sig ett bredare språk. Samtliga pedagoger ser sig själva som 
kommunikativa personer vilket de tror är givande för barnen då de får delta i en mängd 
dialoger under dagen. Vilket Bakhtin (Björklund 2008) lyfter fram, att dialogen har betydelse 
för sin omvärld och där rösten alltid har en sändare och mottagare. Säljö (2010) betonar att det 
vardagliga samtalet har stor betydelse för barns kunskapsbildning. Att kontinuerligt föra 
samtal med barnen finner pedagogerna stimulerande för både barn och vuxna. De menar även 
att man som pedagog ska visa sig intresserad över vad barnen har att berätta och att samtalet 
ska kännetecknas av lekfullhet samt vara lustfyllt. Pedagogerna har ett stort ansvar när det 
kommer till att främja de yngsta barnens språkutveckling. Genom att föra dialoger och möta 
barnen på den språkliga nivå de befinner sig på och ändå sträva mot att utmana och stödja 
barnet i dess språkutveckling. Lindö (2009) uppvisar det faktum att utifrån engagerade 
pedagoger kan ett rikt språk och lärande skapas. 

Den fjärde aspekten som pedagogerna ansåg som väsentlig var arbetet med värdegrunden och 
de frågorna. De berättade att de ofta diskuterar med varandra och barnen om vilket 
förhållningssätt man har till varandra, eftersom värdegrunden ska vara själva stommen i 
verksamheten. Pramling Samuelsson och Sheridan (1993) framhåller att barn och vuxna 
umgås på ett naturligt sätt i förskolan och med hjälp av pedagogerna vävs värderingar och 
kunskaper in. Att barnen ska vara trygga är en självklarhet och en förutsättning för att 
utveckling och lärande ska kunna ske. Speciellt för de minsta barnen är tryggheten det mest 
betydelsefulla för att de ska trivas på förskolan. Pedagogerna menar att det behovet av närhet 
är stort. Det är en faktor som är avgörande både för hur barnen trivs och kan utvecklas på 
förskolan. Pedagogerna menar också att om barnen är trygga och känner tillit är chansen 
större att de kommer prata och uttrycka sina tankar. Slutligen lyfter pedagogerna fram att ett 
tidigt språkarbete och genom att lägga en god språklig grund i förskolan gynnar det barnens 
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fortsatta skolgång. De menar att det underlättar för barnen om de har med sig ett ”bra” språk 
när de börjar skolan. Vi tar med oss pedagogernas tankar och erfarenheter om hur man i rollen 
som pedagog kan se till de yngsta barnens språkutveckling i vardagen. Betydelsen av att se 
rutinsituationer som goda lär tillfällen är av stor vikt eftersom verksamheten bygger på 
vardagliga rutiner.      

13.3 Reliabilitet 
 
”reliabilite´t, tillförlitlighet, inom beteendevetenskaperna mått på hur starkt eller pålitligt 
uppmätta värden i t.ex. ett test eller experiment är.” (Nationalencyklopedin 2013) Både 
Egidius (2002) och Johansson och Svedner (2010) menar att reliabilitet kan liknas vid en 
mätprecision av säkerheten vid ett test. Reliabilitit är tillförlitligheten och exaktheten i en 
undersökning. Under fokusgruppsintervjun och observationerna deltog vi båda två. Genom 
det fick vi möjlighet att säkra reliabiliteten på grund av att vi båda kunde ta del av samma 
situationer och ge olika perspektiv på sådant vi hade sett eller hört. Därför användes diktafon 
vid intervjun för att säkra tillförlitligheten och inte missa något väsentligt för studiens syfte. I 
efterarbetet kunde det inspelade materialet lyssnas igenom och reflekteras och analyseras flera 
gånger. Om det enbart förts anteckningar istället för diktafon hade vi inte kunnat vara lika 
fokuserade och koncentrerade på vad deltagarna berättade. Vi hade heller inte kunnat visa 
samma intresse därav hade reliabiliteten sjunkit och informationen hade blivit mindre 
tillförlitlig. Fokusgruppsintervjun tog plats i förskolans planeringsrum under avdelningens 
fasta planeringstid och vi hade då möjlighet att intervjua dem under den tiden. Eftersom 
pedagogerna endast kunde avvara den tiden tror vi att det kan ha påverkat resultatet eftersom 
pedagogerna inte hade möjlighet att fördjupa sig allt för mycket.   

13.4 Validitet 
 
”validite´t, den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som man avser att mäta.” 
(Nationalencyklopedin 2013) Vi har intervjuat ett arbetslag där alla fick möjlighet att ge sin 
syn och åsikt. Resultatet visar att deras värderingar och tankar om den pedagogiska rollen 
samt deras syn på främjande av språkutveckling stämde väl överens. Observationerna 
genomfördes under två dagar och utifrån dessa kunde vi se att vad de utförde i verksamheten 
stämde med det pedagogerna berättade under intervjun. Vi fick chans att tillsammans 
reflektera över det vi såg under observationerna mot det som pedagogerna uttryckte under 
fokusgruppintervjun. Hänsyn har tagits till aspekten att vi endast har gjort en 
fokusgruppsintervju på en avdelning. Validiteten minskar när vi inte kan jämföra med andra 
avdelningars tankar och åsikter. Men eftersom studien utgick från en specifik 
småbarnsavdelning anser vi att resultatet var tillräckligt och trovärdigt. Johansson och 
Svedner (2010) förklarar att validitet innebär att föra en diskussion om resultatet och om det 
kan kopplas samt styrkas till verkligheten. Vi kan fundera över om resultatet hade skiljt sig 
eller varit desamma om vi hade utgått från fler arbetslag men då hade även syftet av vår studie 
sett annorlunda ut. Eftersom vi hade varit på verksamhetsförlagd utbildning på avdelningen 
hade vi god kännedom och en förförståelse för hur pedagogerna arbetar med barnen. 
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Pedagogerna har olika utbildningar samt tid i yrket. Det kan leda till att resultatet formas 
utifrån det men även berikande för studien.  

14.  Förslag till fortsatt forskning 
 
Efter denna studies genomförande skulle det vara intressant att forska kring barns 
språkutveckling i dagens samhälle jämfört med tidigare generationer. I ljuset av dagens 
teknikanvändning samt sociala medier har barn tillgång till mängder av olika textvärldar 
redan i en tidig ålder. Det är ett naturligt inslag i barnens vardag. För bara trettio år sedan 
möttes barn av en helt annan teknik och kultur. Vad finns det för skillnader när de handlar om 
barns läsning och skrivning i olika generationer, vad är bättre och vad är sämre? Fast (2008) 
exemplifierar hur begreppen läsande och skrivande kan se olika ut och ha en betydande del 
beroende på det kulturella sammanhanget, den geografiska platsen och den historiska 
tidpunkten. Beroende på var och när vi växer upp tillägnar vi och använder oss av språket på 
olika sätt.  
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Bilaga 1 

  Intervjufrågor – främjande av barns språkutveckling 

1. Vad tänker ni på när ni hör ordet språkutveckling? 

2. Hur förhåller ni er till begreppet ”ett språkutvecklande arbetssätt?” 

3. Vad anser ni är främjande för språkutvecklingen i den dagliga verksamheten? 

4. Hur arbetar ni för att gynna de yngsta barnens språkutveckling? 

5. Vad kan de dagliga rutinerna ha för betydelse och bidra med när det handlar om de 

yngsta barnens språkutveckling? 

6. Hur ser ert gemensamma mål och visioner ut för att gynna barns språkutveckling? 

7. Har ni som arbetslag några gemensamma teorier som ni utgår ifrån i ert arbete med 

språket i den dagliga verksamheten? 

8. Vad tror ni att ett tidigt språkarbete i förskolan kan ha för effekt på barn i deras 

fortsatta utveckling och skolgång? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista terminen till förskollärare på distans, mot Luleå tekniska 
universitet. Vi kommer att använda er avdelning som grund i vårt examensarbete som handlar 
om barns språkutveckling vidare hur pedagoger kan främja och gynna de yngsta barnens 
språkutveckling.  

I arbetet kommer förskolan, pedagogerna och barnen att vara anonyma, Om ni funderar över 
någonting får ni gärna ta kontakt med oss.   

Vänliga hälsningar/  

Sandra Israelsson: xxx 

Johanna Wallgren: xxx 

 

 


