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Abstract 

 
Syftet med studien var att fördjupa mig i hur pedagoger arbetar med språkutveckling i 

förskolan. Varje individ är olika och vi lär oss på olika sätt, förskolan är barnens arena för 

lärande och utveckling. Med hjälp av olika metoder arbetar pedagoger på ett utvecklande 

sätt för att främja varje individs språkutveckling. Jag ville undersöka och synliggöra de 

olika metoder som pedagoger använder i förskolan. Jag har använt mig av intervjuer som 

metod. I resultatet med hjälp av intervjuer kom jag fram till att förskollärarna använder 

olika metoder. Alla metoder som används av förskollärarna har ett gemensamt tema, det är 

att främja barns lärande och språkutveckling. Förskollärarna använder olika metoder och 

material som bygger på samspel och kommunikation i verksamheten. 

 

 

 

 
Nyckelord: förskollärare, språkutveckling, kommunikation, socialsamspel, språkfrämjande 

arbetssätt. 
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1. Inledning 

 
”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” (Lpfö 98 rev, 2016, s. 7). 

 
Citatet ovan kommer från förskolans viktigaste styrdokument, läroplanen för förskolan. 

Språket är en väldigt central del hos människan. Med hjälp av språket vi kan 

kommunicera och göra oss förstådda. Vi kan dela våra tankar, känslor och åsikter med 

vår omgivning. Vidare behöver förskoleläraren ha rätt kompetens och förstå sitt 

uppdrag där läroplanen för förskolan ska ligga till grund för den framtida 

verksamheten. 

 
I min framtida yrkesroll som förskolelärare kommer en stor vikt läggas på att utveckla 

barnens språk den dagliga verksamheten. Det finns många olika metoder som kan 

användas av förskolläraren för att främja barnen språkutveckling, ett flertal av dessa 

metoder betonas även i läroplanen.  

 

”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 

musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör 

både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.” 

(Lpfö 98, rev 2016, s. 7). 

 
I denna studie kommer jag främst att fokusera på förskollärarnas arbete med 

språkutveckling i förskolan. Barnen använder språket i många olika sociala situationer 

och på olika sätt. Studien fokuserar på både styrda och fria aktiviteter. Genom att 

intervjua pedagoger hoppas jag att kunna bidra till en ökad kunskap och förståelse om 

hur förskollärarna arbetar för att främja barnens språkutveckling. Alla pedagoger som 

intervjuats i denna studie befinner sig i samma län men arbetar i olika områden.  

 

Genom att fördjupa mig i hur olika förskolor arbetar med språkutveckling kommer jag 

förhoppningsvis få bredare kompetens och ökad kunskap inför framtida utmaningar. 

Det är fascinerande hur barn kan hantera olika språk för att göra sig förstådda redan 

från födsel. Hur kan jag som förskollärare stödja alla utifrån sin förmåga till god 

språkutveckling? Syftet med arbetet är att kunna beskriva, analysera och förstå hur 

pedagoger arbetar med språkutveckling på olika sätt. 
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2. Syfte 

 
Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka vilka språkutvecklande 

arbetssätt förskolläraren använder i det pedagogiska arbetet.  

 

 

 
2.1 Frågeställningar 

 

1. Hur arbetar förskolläraren med språkutveckling? 

 

2. Vilken roll anser de att förskolläraren har för barns språkutveckling? 
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3. Tidigare forskning 

 

 
3.1  Språkutveckling och pedagogernas roll 

 
Enligt Svensson (2008, s. 11) är språket en källa till glädje. Spädbarn använder och leker 

med språket ända upp till vuxen åldern. Små barn leker med språket genom joller, förskole- 

och skolbarn leker med språket genom rim och ramsor samt visor och dikter. Språk är ett 

hjälpmedel för oss att förstå omvärlden. Språklekar anses vara viktiga för barnens 

språkutveckling. När barn leker blir språkliga egenskaper tydliga, olika lekar med språk 

bidrar till att förbereda barnen inför det nästa steg som är läsinlärning. 

 
Svensson (2008, s. 12) menar på att pedagoger kan använda olika situationer för att 

stimulera barnens språkutveckling. Med hjälp av olika språklekar ökar barnets medvetenhet 

om språket och hur språket är uppbyggt. Pedagoger kan planera olika språklekar som 

bidrar till gemenskap mellan barnen och vuxna. Det bidrar även till att barnen har roligt 

tillsammans medan de lär och utvecklar språket. Vidare menar svensson (2008, s 13) att det 

inte ska gå för lång tid mellan språkleksstunderna, det ska ligga nära varandra tidsmässigt. 

 
Enligt Svensson (2008, s. 12) finns mängder av tillfälle i förskolan som förskolläraren kan 

använda för att öva språk med barnen. Förskolläraren kan använda samlingen, 

matsituationen, ute- och inne lekar för att ge barnen olika tillfällen för att öva på språket. 

Exempelvis kan förskolläraren i matsituationen tillsammans med barnen, leta efter olika 

föremål som har olika ljud. Det kan vara korta och långa ljud som exempel tallgren och regn, 

det kan vara ord som slutar på samma ljud med hjälp av dessa övningar övar barnet på 

språkljud och samtidigt lär sig nya ord och begrepp. Förskolläraren måste se till att det 

finns olika tillfällen till intressanta och språkutvecklande samtal med barnen i den dagliga 

verksamheten. När förskolläraren ger tillfälle till lek och intressanta samtal med ord, lär sig 

barnen olika språkliga uttryckssätt.  

 
I studien som Johansson (2001, s. 133-134) har gjort om den pedagogiska verksamheten i 

förskolan för de yngsta barnen, betonar hon de olika omsorgssituationernas vikt i förskolan. 

Förskolläraren kan använda dessa situationer för att på ett systematiskt sätt kommunicera 

med barnen. Det är viktigt att förskolläraren kommunicerar på ett ömsesidigt sätt med barnen 

för språkutvecklingen.
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3.2  Högläsning och barnböcker 

 
Lindö (2009, s. 257) bilderböcker har en viktig roll i barnets språkutveckling. Barn vill leka 

och gestalta det de har hört. När förskolläraren har läst för barnen är det viktigt att ha boken 

framme så att barnen ka gå tillbaka och titta i den igen. Barnen återupplever sagan i boken 

genom att lek läsa och bläddra i boken själva. Barnböcker i olika genrer är ett bra sätt att 

väcka barnens lust till olika sätt att samtala och uttrycka sig på. Att välja böcker som ingår i 

ett större tema är också bra. Den förskolläraren måste tänka på när det gäller val av bok är 

att det ska ligga nära barnets intresse. Den valda barnbokens innehåll ska leda till samtal 

och utmanande frågor för barnen. 

 
Edwards (2008, s. 22-23) menar att högläsning ökar ordförrådet och berikar språkbanken. 

Under högläsningen förstår sig barnen på skriftspråkets struktur, uttal, 

meningsuppbyggnad och satsmelodi. Barnen upptäcker även sambandet mellan bokstäver 

och ljud. Högläsning av sagoböcker stimulerar barnets fantasi, innerbilder och 

idématerialet som barnen använder för att berika leken.  

 

  3.3 Lekens betydelse för språkutveckling 

 

Leken har en stor betydelse för barnets språkutveckling. Via rim, ramsor och språklekar 

skapas en värld av mening med speciella värden. Leken är en central del i barnets 

meningsskapande och det är via leken som barn delar livsvärldar med andra barn. I barnens 

värld och då främst leken stöter barnen på förhandlingar och omförhandlingar, det sker ett 

komplext samspel eftersom barn samspelar med varandra på jämbördiga villkor. 

Förutsättningarna och deltagarna i leken förändras hela tiden och det finns inget rätt eller 

fel utan reglerna förändras och definieras hela tiden. Under leken gestaltas tankar, språk, 

fantasi och kroppsliga uttryck hela tiden (Johansson & Pramling Samuelsson 2010, s 19).  

 

Leken är symbolisk och kommunikativ, den karakteriseras av fantasi och spänning, 

hängivenhet och engagemang (Johansson & Pramling Samuelsson 2010, s. 21). I 

förskolans och skolas värld finns mängder av tillfällen för språkliga lekar. Syftet med 

språklekar är att barnen inte ska vara medvetna om att de övar utan det ska göras vid 

tillfällen där barnen upplever att de leker, exempelvis vid samlingar, under uteleken eller 

vid mat/fruktsituationerna (Svensson 2005, s. 12). 

 

Språklekar ska vara just det, lekar med språket och lärande genom leken. Det ska 

genomsyra verksamheten och det blir relevant att undersöka hur detta sker på förskolorna 

jag studerar. Hur arbetar pedagogen med den språkliga medvetenheten på förskolan?  Det 

finns olika modeller att arbeta utifrån gällande språket (Bornholmsmodellen – är ett färdigt 

material som man kan använda på förskolan eller i förskoleklass för att träna och arbeta 

med den fonologiska medvetenheten) och pedagogens arbete med rim och ramsor, 

ljudleker och andra språklekar. Det är ett steg mot att utveckla den språkliga kunskapen 

hos barnen. Det blir relevant för min studie med hur pedagogen arbetar med 

språkutveckling i verksamheten.    
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3.4  Språklig medvetenhet 

 

Språklig medvetenhet handlar om att se språket som något objektivt, man distanserar sig 

och talar om språket ur ett perspektiv som är mer ”utifrån”. Barn som är språkligt 

medvetna har i allmänhet en bättre läs- skrivutveckling, speciellt de barn som är medvetna 

om språkljud i ord (Eriksen Hagtvet 2006, s. 45 & 47). Fonologisk medvetenhet handlar 

om att förstå hur språkets olika ljud förhåller sig till varandra och hur de bildar ord. Detta 

kan tränas med hjälp av språklekar där barnen kan rimma, räkna ljud, bilda ord, identifiera 

ljud i orden och så vidare. Rim och ramsor, ljud och pratlekar, ord och ordlekar och sånger 

är bra exempel på övningar där barnen blir medvetna om språkets uppbyggnad (Svensson 

1998, s. 86).  

 

3.5  Sammanfattning 

 

Den tidigare forskningen har varit viktig för min studie. Både Johansson och Svensson 

skriver mycket om pedagogens centrala och viktiga roll för barnens språkutveckling. Det 

har varit en betydelsefull del i min studie då en av mina frågeställningar handlar om just 

deras roll och hur viktig den är. Det är pedagogens roll att via leken och det sociala 

samspelet låta barnen lära av varandra så att det skapas en gemenskap mellan barnen och 

vuxna. Högläsning och böcker är väldigt viktigt för att utöka ordförrådet och berika 

språkbanken hos alla människor menar Edwards. Forskning om högläsning och böcker är 

mycket betydelsefullt när man gör en studie om språkutveckling och denna del har även 

varit viktigt för min egen studie. Pedagogernas roll, högläsning och böcker samt lekens 

betydelse utgör en stor del av barnens språk, dessa är viktiga grundstenar i studier om 

språk och språkutveckling.  
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4. Teoretiskt perspektiv 

 
Jag har valt ett sociokulturellt perspektiv som ska ligga till grund för min studie, 

den sociokulturella teorin förespråkas av Vygotskij. Jag kommer i detta avsnitt 

presentera några centrala begrepp inom den sociokulturella teorin som är relevant 

för min studie. Den sociokulturella teorin genomsyrar den svenska skolan och vår 

läroplan. Det känns både relevant och självklart vid en studie om språkutveckling 

där språk är en social redskap och resurs som utvecklas via sociala interaktioner att 

använda den sociokulturella teorin.  

 

4.1  Sociokulturell teori 

 
Den sociokulturella teorin har sin grund i hur vi människor använder sociala tillfällen och 

resurser för vårt handlande och tänkande. Lärande och utveckling sker genom interaktion 

med varandra i olika sociala sammanhang. En utgångspunkt i den sociokulturella teorin 

handlar om människor och grupper tillägnar sig fysiska och kognitiva resurser, samspelet 

mellan individ och grupp är i fokus (Säljö 2000, s. 18-19).  

 

Förespråkaren för den sociokulturella teorin, Vygotskij, menar att barn är sociala och 

lärandet sker i det sociala sammanhanget och språket är en viktig redskap. När barn 

interagerar med andra i olika sociala sammanhang utvecklas barnet. Detta resulterar i att 

barnet lär känna sig själva och utvecklar det Vygotskij kallar för individualitet (Vygotskij 

2001, s. 11). 

 

Det sociala är en viktig funktion i barnens lärande på förskolan, pedagogen har en central 

roll även i leken genom att vara delaktig och närvarande, vägleda vid behov och stötta vid 

konflikter eller andra svårigheter. En av mina frågeställningar är just vilken roll 

pedagogerna anser ha i barnens språkutveckling och forskningen visar på att pedagogens 

roll är väldigt viktigt och även i begreppet individualitet så byggs detta upp i det sociala 

samspelet.  

 

De sociala erfarenheter som barn får i tidig ålder har stor betydelse för barnens 

språkutveckling. Människor formas av tänkande och vår personlighet formas av social 

interaktion. Enligt Svensson (1998, s. 32-33) betonar Vygotskij att språket har två 

funktioner, den ena är att människor kan använda språket som ett redskap för tänkande, den 

andra innebörden är att socialt samordna människors verksamhet. För att barnets språk ska 

utvecklas menar Vygotskij att barn måste vistas i de olika sociala sammanhangen och 

utsättas för interaktion med andra. Vygotskij (2001, s. 254) tolkar samspelet mellan vuxna 

och barn som en viktig komponent i barnets lärande och utveckling. Språket blir en av 

barnets egenskaper och funktioner som barnet kan använda själv till sitt eget handlande och 

tänkande. 

 

Enligt Svensson (1998, s. 34) menar Vygotsky att socialt samspel mellan barn och vuxna 
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har en stor betydelse för barns språkutveckling. Det är genom talet som barn gör sig 

förstådda och kan förmedla sina tankar. För att på ett korrekt sätt kunna utrycka sina tankar 

måste barnet vara tydlig och begriplig i sitt talspråk. (Arnqvist, 1993, s. 36) menar att 

språket i början är ett socialt och kommunikativt redskap som senare utvecklas till ett 

egocentriskt språk. 

 

Vygotskys tanke är att människor ständigt befinner sig under utveckling och förändring. Vi 

får vid varje situation möjligheten att ta över eller ta till oss kunskaper från andra 

människor i ett socialt samspel. Den proximala utvecklingszonen definierar Vygotsky som 

avståndet mellan vad en individ kan prestera utan stöd å ena sidan, vad individen kan 

prestera under en vuxens ledning eller i samarbete med kompetenta kamrater (Säljö 2014, 

s. 120).  

 

Vygotskys teori om den proximala utvecklingszonen blir relevant i min studie, pedagogens 

roll är central och hur barnen med hjälp av en pedagog når sin utvecklingszon. Det blir 

intressant att få ta del av pedagogens roll i barnens utveckling och hur pedagogen vägleder 

barnen i sin språkutveckling.  

 

Med handledning eller hjälp av omgivningen kan vi lösa problem eller få hjälp till att lösa 

problem som vi annars skulle ha haft svårt att klara på egen hand. Det är pedagogens 

uppgift att vägleda och stötta barnens utveckling mot självständigt problemlösning genom 

att låta barnet klara mer och mer på egen hand för att nå målet. Detta samspel kan ske via 

dialog, handling, tänkande och reflektion (Eriksen Hagtvet 2004, s. 40).  
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5. Metod 

 
Alvehus diskuterar i sin bok om betydelsen av metod. Han menar på att metod är mer än 

bara en metod. Vi behöver förstå betydelsen av metod i vår vardag för att lättare kunna ta 

till oss olika undersökningar och forskningar. I många sammanhang under arbetslivet ställs 

vi inför olika undersökningar som vi behöver ta till oss där vi får ta ställning till information 

vi får genom tidningar och media. Metod handlar inte om hur data om verkligheten samlas 

utan hur en viss bild av verkligheten produceras (Alvehus 2013, s. 16-17). 

 

 
5.1 Val av metod 

 
Denna studie utgår från en kvalitativ metod där fokus ligger på innebörd och meningar 

snarare än för statistik. Den kvalitativa metoden intresserar sig för samband och Alvehus 

betonar att en kvalitativ metod inte är helt frånvarande av kvantitativa element (Alvehus 

2013, s. 20). 

 
I en kvalitativ forskning är intervjuer, observationer och etnografi vanliga metoder att 

använda sig utav (Alvehus 2013, s. 20). Jag har valt att använda mig av intervjuer där jag 

använder mig av ljudinspelning av intervjuerna för att lättare kunna gå tillbaka och lyssna 

vid behov. Jag använde mig av en semistrukturerad intervju där jag hade ett fåtal öppna och 

bredare frågor med ett tema som frågorna kretsade kring.  

 

Jag har valt intervjuer som metod för att ta reda på hur förskollärarna arbetar med 

språkutveckling. Intervjuer ger kvalitativ information och jag har möjlighet till att ställa 

följdfrågor och få ett bredare svar på mina frågor och funderingar. Jag gjorde även en 

fältstudie i form av observationer men valde att inte ta med det i min studie då den inte 

bidrog till relevant resultat i studien. 

 

5.2 Urval av intervjupersoner 
 

I studier är alltid en form av urval nödvändigt. Min studie fokuserar på de vuxna, alltså 

pedagogerna i detta fall. Jag har utgått ifrån ett strategiskt urval som innebär att jag som 

forskare är bekanta med den miljö som ska studeras. Detta avgjorde valet av förskolor. Jag 

har besökt två förskolor. Den ena förskola (Förskola A) består av fem avdelningar och är en 

förskola med barnskötare, förskollärare och resurser. Den andra (förskola B) förskolan 

består av tre avdelningar med barnskötare, förskollärare och resurser. De fyra pedagogerna 

jag har intervjuat för min studie är alla utbildade förskollärare och har alla arbetat inom 

yrket i över 20 år. Två av förskollärarna arbetar på förskola A och de andra två arbetar på 

förskola B i ett annat område. Ena förskolan (Förskola A) ligger i ett socioekonomiskt 

svagt område medan den andra förskolan (Förskola B) ligger i ett socioekonomiskt 

område. Jag har haft min verksamhetsförlagda utbildning på dessa förskolor och är därmed 

bekant med förskolan.
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5.2 Genomförande 

 
Jag funderade på vad min studie skulle handla om och jag bestämde mig för att ha 

två frågeställningar som kom att styra det fortsatta arbetet, hur arbetar 

förskolläraren konkret med språkutveckling och vilken roll anser de att 

förskolläraren har för barns språkutveckling? 

 

Jag ville använda mig av en semistrukturerad intervju där jag hade ett fåtal öppna och 

bredare frågor med olika teman som frågorna centrerade kring. Som mycket annat i denna 

studie kändes det relevant att göra en avgränsning och fundera på vad jag verkligen ville 

undersöka. Utifrån mina frågeställningar bestämde jag mig för tre teman för att ha en röd 

tråd genom intervjun, sedan skrev jag ihop tio intervjufrågor som vid den tidpunkten 

kändes relevanta nästa steg var att göra två provintervjuer med två bekanta som har 

erfarenhet av arbete med barn och ungdomar för att testa intervjufrågorna men även testa 

mig själv som den som intervjuar. Provintervjuerna fick jag möjligheten att omformulera 

vissa frågor som jag upplevde inte fungerade så bra. När jag hade gjort provintervjuerna 

skalade jag ner frågorna till sex bredare frågor. Jag passade även på att testa all teknisk 

utrustning vid dessa två tillfällen. 

 

När arbetet med intervjufrågorna var klara och godkända av min handledare började min 

kontakt med förskolorna. Jag mailade till förskolechefen på båda förskolorna och berättade 

om min studie och fick tillåtelse att komma på besök på båda förskolorna för att berätta mer om 

min studie. Vid första besöken hade jag förberett ett kontrakt (se bilaga 1) som jag 

presenterade för förskolans personal. Jag lämnade kontraktet så de fick chansen att 

begrunda syftet och deras medverkan i studien. 

 

När jag fick ett godkännande från förskolorna valde jag att besöka förskola A (tyvärr fanns 

inte den möjligheten på förskola B på grund av tidsbrist) enbart för att träffa föräldrar för 

att berätta om min studie. Jag spenderade en hel dag på förskolan för att ha chansen att 

personligen berätta för föräldrar om vem jag var och vad jag hade för syfte och uppdrag. 

Sedan fick även berörda föräldrar ett papper (se bilaga 2) för att skriva på om samtycke.  

Vid nästa steg ringde jag sedan upp båda förskolorna och bokade tid för intervjuer. Jag 

började med att besöka förskola A där jag intervjuade pedagogerna. Vid besöket på 

förskola utförde jag intervjuerna med två olika förskollärare. Innan intervjutillfällena hade 

jag mailat frågorna till berörda så de hade möjlighet att fundera och vara lite förbereda på 

vilka frågor som skulle ställas. Ena intervjun var på förmiddagen när barnen var ute på 

gården och vi beslöt oss för att var i deras hemvist/rum där barnen spenderar mest tid på, 

pedagogen jag intervjuade ville ha tillgång till material och möjligheten att konkret kunna 

visa deras arbetssätt.  

 

Andra intervjun var på eftermiddagen när barnen hade vila och pedagogen kunde lämna 

barngruppen. Vi var i hennes arbetsrum för att få prata ostört. Intervjuerna spelades in och 

deltagarna fick lyssna på hela intervjun efteråt för att godkänna innehållet. Exakt samma 

process var det vid besöket på förskola B. Jag hade tidigare mailat frågorna till 
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förskollärarna innan bestämd dag för intervjun. Intervjuerna på denna förskola skedde med 

två pedagoger på samma dag, ena intervjun var direkt på morgonen i arbetsrummet och 

andra intervjun var på eftermiddagen på samma plats. Det var pedagogernas val att sitta i 

arbetsrummet så vi kunde prata ostört. När intervjuerna var klara och jag kände mig nöjd 

med insamlad data var det dags att samla och analysera allt. Det var dags att få fram ett 

resultat för att redovisa studien, detta gjordes i flera omgångar som presenteras längre fram 

i detta arbete. 

 

5.3 Studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

 
Rehabilitet och validitet är två begrepp som handlar om överensstämmelsen mellan vad som 

studien avser att undersöka och vad som egentligen undersöks. Reabilitet avser huruvida 

resultatet från forskningen är upprepningsbar. Är resultat pålitligt? Det handlar om 

trovärdighet och tillförlitlighet. Om flera olika studier kommer fram till samma resultat är 

det en hög reliabilitet. Validitet handlar om att verkligen mäta det som man avser att mäta. 

En hög reliabilitet innebär automatiskt inte en hög validitet (Alvehus 2013, s. 122). 

Med tanke på hur liten min studie var, var jag väl medveten om att det inte skulle vara 

generaliserbart. Resultatet gäller endast intervjupersonerna och det jag kom fram till kan inte 

appliceras på alla förskollärare. Syftet var inte att göra en studie som skulle kunna 

generaliseras utan jag ville få inblick i hur förskollärare arbetar med att främja 

språkutveckling. Ett validitetsproblem som kan uppstå för min studie är att jag valt ett 

område som kan vara svår att isolera från andra faktorer. Forskarrollen kan också råka ut 

för validitetsproblem då intervju är en metod som kräver samspel mellan forskare och 

deltagare. Man kanske inte delar samma uppfattningar, synpunkter eller åsikter om vissa 

saker. Ett reliabilitet problem kan vara studien är så pass liten att den inte har hög 

reliabilitet. Sedan arbetar förskollärare så olika och därför kan det vara svårt att få fram 

samma resultat då man arbetar på olika sätt i olika verksamheter. 

 

 

5.4 Analysmetod 

 
För att kunna sammanställa empirin har jag efter varje besök transkriberat 

ljudinspelningarna. Vid intervjuer är det bra att ha inspelat ljud så att jag vid analys av 

material hela tiden kan gå tillbaka till källan och undvika missförstånd och tappa 

information. Vid transkriberingen använde jag mig av appen Transcribe Player som 

underlättade transkriberingen från tal till skrift.
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  5.6  Etiska ställningstagande 

 
Som forskare finns vissa principer som man är skyldig att följa. Inom forskningen kallas 

detta för forskningsetiska principer. Forskningsetik och etiska regler är inget nytt utan har 

använts under lång tid. Forskningsetiken handlar om att man är tydlig som forskare när det 

gäller överenskommelse med sina undersökningspersoner. Därför kan ett skriftligt kontrakt 

vara nödvändigt. De etiska principerna innebär även ett samtycke från sina 

undersökningspersoner. Sedan ska syftet framgå väldigt tydligt med undersökningen och 

hur informationen ska användas samt att informationen används enbart till den studien som 

den är avsedd till (Bell 2016, s. 62). 

 

Det finns fyra grundprinciper inom forskningen, Informationskravet - forskaren måste 

informera de berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Jag skrev ett 

informationsbrev (se bilaga 1 och 2) som jag skickade ut till både personal och föräldrar där 

jag beskrev syftet med min studie, här hade föräldrarna och pedagogerna en chans att 

begrunda och komma med synpunker eller eventuellt lämna åsikter som jag bör ta hänsyn 

till. Detta skedde inte i min studie vilket var positivt. På förskola A hade jag möjlighet att 

närvara en dag för att berätta om min studie för föräldrarna men den möjligheten fanns som 

sagt inte på förskola B. När man väljer att göra en studie på en förskola där barn är 

inblandade behöver informationen till föräldrarna vara tydlig men också betryggande. 

Föräldrarna behöver känna sig trygga och säkra på att studien inte ”skadar” barnen.  

 
Samtyckeskravet - deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan och rätten att närsomhelst avsluta sin medverkan. I informationsbrevet fanns 

även utrymme för samtycke och underskrift på att de förstått informationen. Jag har även 

skickat ut samma brev till föräldrarna på förskolan. Återigen har föräldrarna haft en 

möjlighet att få vara med och bestämma om just deras barns medverkan i studien. För min 

studie hade deltagarna möjlighet att avbryta intervjun men också möjlighet att svara ”pass” 

på någon fråga om de ville. Jag sa också att de kunde höra av sig ifall de ville ändra något 

svar eller ta tillbaka ett svar, allt för att underlätta för deltagarna.  

 
Konfidentialitetskravet - uppgifter om alla i en undersökning ska ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Jag har kodat av alla i min studie och har varit aktsam med material, i informationen till 

personal och föräldrar var jag tydlig med att inga namn eller annat skulle nämnas så barnen 

kunde identifieras, anonymitet var väldigt viktigt för att föräldrarna och förskolan skulle 

känna sig trygga. Detta gäller framförallt pedagogerna som deltog i intervjuerna. Ibland kan 

en studie göras där deltagarna inte riktigt vill att deras namn eller identitet ska framgå men 

det kan även vara så att vissa godkänner att deras namn framgår. I min studie var det total 

anonymitet som gällde.  
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Nyttjandekravet - Uppgifter insamlade får endast användas för forskningsändamål.  Detta 

är självklart och har även framgått till berörda. Materialet används endast till det ändamålet 

som står i brevet och som är syftet med studien. Efter avslutad studie kommer även 

materialet att förstöras då den redan fyllt sin funktion. Jag upplevde ingen tvekan från 

föräldrar eller personal under studien, tvärtom, jag upplevde ett intresse och ett 

engagemang från personalen. Det fanns ett genuint intresse och hjälpsamhet till att kunna 

bidra med personalen och föräldrarna kunde bidra med. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf2017-04-07

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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6. Resultat 

 

 
6.1 Resultat av intervjuerna 

 
Här kommer jag presentera resultat av intervjuerna genom att namnge förskollärarna med 

nummer 1, 2, 3 och 4. Förskolorna kommer jag att namnge med förskola A och B. 

Förskollärare 1 och 2 arbetar på förskola A och förskollärare 3 och 4 arbetar på förskola B. 

Jag kommer presentera resultatet med hjälp av fyra personbeskrivningar av förskollärarna.  

 

 
6.2 Förskollärare 1 förskola A 

 

Denna förskollärare arbetar på förskola A som ligger i ett socioekonomiskt svagt område 

med både svaga och starka grupper. Hon är utbildad förskollärare och har arbetat i över 20 

år inom yrket. Förskolläraren arbetar mycket med böcker och besöker biblioteket ofta. 

Användningen av böcker och litteratur är en viktig del av arbetet med språkutvecklingen. 

Förskolläraren arbetar regelbundet med att främja barnens språkutveckling. Hon berättar att 

den medveten språkutveckling genomsyrar hela verksamheten där hon försöker vara 

delaktig i det barnen gör, säger och uttrycker. Högläsning och samtal med barnen i olika 

sammanhang som exempelvis samlingar anser hon främja barnens språkutveckling. 

 

Förskolläraren använder sig av mycket språklekar där hon menar att barnen inte är medvetna 

om att de arbetar med språket, de uppfattar språklekarna som enbart lek. Att förbereda och 

anpassa lekarna efter barnen är en förutsättning för att få till en bra verksamhet. 

Förskolläraren berättar att ibland är det barnen som styr lekarna och hon låter barnen få vara 

delaktiga i arbete med språk och många gånger är det barnens fantasi och lek som styr. 

 

I min studie framkom det att förskolläraren använder imitation och teater för att gestalta 

böcker och litteratur och på så vis skapa en tydliget för barnen. Hon berättar att de behöver 

anpassa språket efter barnen genom att använda kortare och enklare meningar och ord ibland 

för att hjälpa dem.  

 

IT och digitalisering är viktiga verktyg som personalen använder sig av på förskolan. 

Förskolläraren berättar att de arbetar med QR koder och arbetar med olika appar på Ipads 

där barnen brukar få arbeta i par och individuellt. Hon påpekar vikten av att följa samhällets 

utveckling och använda alla verktyg och medel som finns. Förskolläraren berättar att en del 

material som finns på papper finns även på webben och då kan en kombination av båda vara 

viktigt.  

 

Hon anser att deras roll som förskolelärare är väldigt viktigt. Det är pedagogens ansvar att 

främja barnens språkutveckling och främja den fonologiska medvetenheten hos barnen. Det 

är viktigt för förskolläraren att skapa en språkutvecklande miljö där barnen suger åt sig 

intryck från deras närmiljö. En språkutvecklande miljö är en miljö som väcker frågor, 

nyfikenhet och intresse hos barnen.  
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    6.3 Förskollärare 2 förskola A 

 

 Förskollärare 2 arbetar också på förskola A. Hon är utbildad förskollärare och har 

arbetat i över 20 år inom yrket. Förskollärare 1 och 2 samarbetar väldigt mycket så det 

finns en del likheter men även olikheter i deras sätt att arbeta med språkutveckling. 

Denna förskollärare använder sig av böcker och litteratur där högläsning och böcker 

används flitigt med barnen. Hon använder sig av imitation och gestaltar olika böcker och 

litteratur med barnen.  

 

 Förskollärare 2 berättar om vikten av att vara en närvarande och involverad lärare som 

är aktiv med barnen i leken, som lyssnar och uppmärksammar barnen. Förenkling av 

språket, såsom kortare och enklare meningar och ord, är nödvändigt för att alla barnen 

ska få samma förutsättningar till en likvärdig språkutveckling.  

 

 Hon använder sig av QR koder och IT i form av Ipads och andra multimediala verktyg. 

På Ipaden finns det språkutvecklande appar som barnen får arbeta med. Barnen får 

använda Ipaden i leken som ett redskap för att främja språket. Genomgångar och 

introduktioner brukar förskolläraren ge via Smartboard/Activeboards och sedan kan 

barnen fortsätta arbetet på Ipaden tillsammans med en kompis eller individuellt.  

  

 På frågan om hur en språkutvecklande miljö ser ut för en svara hon så här:  

 

”Språk utvecklas i samspel med andra, därför måste språkmiljön trigga viljan att 

kommunicera. Det måste finnas något att gnugga sitt språk mot. På förskolan är det 

viktigt att det finns pedagoger som ser, ställer, frågar och tar till vara på de stunder och 

möjligheter som ges för att föra språket till en ny nivå”. 

 

Hon påpekar vikten av att använda språket i olika sociala sammanhang. Vidare berättar 

hon att det sociala samspelet mellan barn och barn samt barn och vuxna är viktig. I leken 

sker också ett utbyte av kunskap och språkutveckling som inte är medveten för barnen 

men dock lika viktig ändå. Förskolläraren beskriver också sin roll som väldigt central 

och viktig, som vuxen är det viktigt att leda och ge barnen rätt möjligheter och 

förutsättningar för att utvecklas, samspelet är A och O. 

 

 

6.4 Förskollärare 3 förskola B     

 

  Förskollärare 3 arbetar på förskola B som ligger i ett område med socioekonomiskt 

starka grupper. Hon är utbildad förskollärare och har arbetat i cirka 20 år inom yrket. 

Hon lyfter fram vikten av högläsning och de läser mycket, hon använder mycket böcker 

och vill behålla lite av det gamla sättet att arbeta innan IT samhället blommade upp.  

 

 Även för denna förskollärare är det viktigt med böcker och litteratur för barnen. Böcker 

och läsning är väldigt viktigt, hon menar att de alltid har en lässtund på minst femton 

minuter varje dag där de samtalar och pratar om vad de läst. På så sätt försäkrar sig 

förskolläraren om att barnen även har förståelsen och under samtalet blir det tydligt vilka 

som hänger med och vilka som inte riktigt har förstått.  
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 På frågan om hur en språkutvecklande miljö ser ut för dem svara hon: 

 

”Det finns möjligheter för barn med eller utan pedagoger att använda de olika språken 

och språkformen. Det måste finnas aktiva förskollärare som stöttar, utmanar och ser alla 

situationer för språkinlärning som sker hela tiden när barnen är på förskolan”. 

  

 Förskollärare menar på att det är deras plikt att stötta och utmana. De har en viktig roll 

som de måste fylla för att skapa en miljö där språket främjas. Det sociala samspelet är 

väldigt viktigt där vuxnas roll är att skapa miljöer och rätt förutsättningar för barnen att 

utveckla sin språkliga förmåga. 

 

På frågan hur individanpassar ni språket i er verksamhet, svara hon så här; 

”Att barn inte blir lyssnade på kan ge upp deras kommunikativa lust.” 

Förskolläraren berättar att på deras avdelning finns det barn med språkförseningar och 

neuropsykiatriska diagnoser. De försöker förstärka det talande språket med både bilder 

och tecken som stöd. De använder sig av enklare skisser för att beskriva 

händelseförlopp. Ibland kan de i samarbete med habilitering fokusera på vissa specifika 

delar av språket. Förskolläraren påpekade att detta görs inom ramen för förskolans 

uppdrag och ordinarie verksamhet. 

 

  6.5   Förskolelärare 4 förskola B    

Förskolläraren lyfter fram språket som barnen har med sig hemifrån. Det framkommer 

en enighet med övriga förskollärarna om att deras roll är väldig viktig och central. Hon 

berättar att de har en viktig roll att uppfylla då barn lär av varandra. Flesta barn har flera 

källor till inlärning såsom TV, datorer, vänner och familj, därför är omgivningen av stor 

betydelse enligt förskolläraren.  

Hon lyfter fram det sociala och språket hemifrån som viktigt för fortsatta arbetet med 

språket. Hon förbereder aktiviteter där syftet är att fokusera på språk och främja 

språkutveckling. Vidare berättar förskolläraren att utbyte av kunskaper och språk sker i 

samspelet med andra i leken.   

Förskolläraren använder mycket böcker och IT i sin undervisning. Språklekar och andra 

aktiviteter där fokus är på språket är en viktig del i verksamheten. Hon uttrycker önskan 

om få mer tid och resurser till att planera fler språkutvecklande aktiviteter och nämner 

även att de inte ligger i fas med läroplanen, hon berättar att de gör saker, låter barnen 

upptäcka, erövra och undersöka. Undervisningen går via språket där språket i sig inte är 

ett eget ämne. Ibland leker de lekar och spelar spel och gör aktiviteter som under ytan 

har ett språkligt fokus.  

En önskan eller utmaning för att skapa en språkutvecklande miljö är att ha rum i 

rummen och all material ska kunna vara förflyttningsbart. Allt ska ha sin plats men 
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barnen ska ha möjlighet att flytta tillexempel sina Lego till skapande rummet och 

tvärtom.  

På frågan hur individanpassar ni språket i verksamheten svara förskolläraren; 

”… Absolut, något annat vore absurt. Det är där professionen ligger att individanpassa 

gruppaktiviteter. Vi kan inte utmana ju femåringar genom att inte på vägen ha tillfört, 

höjt nivå och lyssnat noga på de barnen har att säga”  

Förskolläraren berättar om sin verksamhet men lyfter även saker som kan förbättras. Det 

finns en vilja att göra mer än resurserna tillåter och hon berättar vidare att de gör allt i 

sin makt för barnen. 
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7. Analys 

 
I detta avsnitt kommer jag analysera mitt resultat utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

samt besvara mina två frågeställningar.  

 

I det sociokulturella perspektivet är språket viktigt, människor använder språket som en 

redskap för att beskriva och förstå sin omgivning. Eftersom det sociokulturella 

perspektivet handlar om lärande i det sociala samspelet blir ens omgivning och kultur 

viktigt. Vygotsky menade på att människor lära hela tiden i sociala sammanhang där de 

sociala aktiviteterna som barn är grunden (Vygotskij 2001, s11). 

 

I min studie framkommer det väldigt tydligt hur förskollärarna konkret arbetar med 

språkutveckling. En gemensam nämnare för alla förskollärare oavsett avdelning och 

förskola var lekens betydelse för språkutvecklingen. I leken lär barn av varandra och 

lärandet sker i det sociala samspelet. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv sker lärande i 

det sociala samspelet och det sker ett lärande i olika sociala sammanhang. Barnen deltar 

i leken utifrån egna förutsättningar där alla tar med sig sina egna erfarenheter och 

kulturella resurser. Detta framkom även i min studie, språket som barnen bär med sig 

hemifrån och de kulturella och sociala resurser barnen har ses som en helhet där tankar 

och medvetenhet är viktigt.  

 

Den sociokulturella teorin har sin grund i att hur vi människor använder de sociala 

tillfällen och resurser för vårt handlande och tänkande. Lärande och utveckling sker med 

hjälp av interaktion med varandra i olika sociala sammanhang. Förskollärarna pratade 

vikten om att högläsning och litteratur men inte endast som högläsning utan samtalet var 

viktigt. Att kunna prata om bokens innehåll och kunna relatera och dra kopplingar till 

egna erfarenheter. Barnen lär sig av att lyssna på varandra och försöka se kopplingar till 

den egna omvärlden.  

 

En utgångspunkt i den sociokulturella teorin handlar hur människor och grupper 

tillägnar sig fysiska och kognitiva resurser, samspelet mellan individ och grupp är i 

fokus (Säljö 2000, s. 18-19). Under studiens gång framkommer det i intervjuerna att det 

verbala språket är det främsta arbetssättet i arbete med att främja barns språkutveckling. 

Enligt förskollärarna ingår diskussioner, benämningar, och upprepningar i det verbala 

språket. Det framkom i min studie att de arbetar med barnen genom att de gör saker, 

låter barnen upptäcka, erövra och undersöka. Undervisningen går via språket där språket 

i sig inte är ett eget ämne. Ibland leker de lekar och spelar spel och gör aktiviteter som 

under ytan har ett språkligt fokus. Vygotsky menar att inom det sociokulturella 

perspektivet handlar lärandet om vad barnen lär sig i sociala sammahang och när barn 

får undersöka, upptäcka och diskutera tillsammans med andra barn sker ett lärande där 

språket är ett viktigt redskap. 

 

Fysiska verktyg som IT använde sig alla förskollära av i min studie i olika 

utsträckningar. Ett fysiskt redskap som en Ipad används i ett socialt sammanhang där 

barnen fick lära sig att turas om och samarbeta med varandra. Även i leken sker en 

osynlig överenskommelse om hur leken ska gå till. Barnen deltar utifrån egna 

förutsättningar och bidrar med egna erfarenheter och i detta samspel sker ett lärande. 



21 
 

 

 

 Vygotskys tanke är att människor ständigt befinner sig under utveckling och 

förändring, vi får vid varje situation möjligheten att ta över eller ta till oss kunskaper 

från andra människor i ett socialt samspel. Den proximala utvecklingszonen 

definierar Vygotsky som avståndet mellan vad en individ kan prestera utan stöd å 

ena sidan, vad individen kan prestera under en vuxens ledning eller i samarbete med 

kompetenta kamrater (Säljö 2014, s. 120).   

 En av mina frågeställningar i denna studie handlade om förskollärarens roll i 

främjande av barnet språkutveckling. Det framkom i min studie att samtliga 

förskollärare såg sin roll som central och av stor betydelse för barnens språkliga 

utveckling. Den proximala utvecklingszonen nådde barnen med hjälp av 

förskollärarnas hjälp och stöd. Förskollärare 2 berättar om vikten av att vara en 

närvarande och involverad lärare som är aktiv med barnen i leken, som lyssnar och 

uppmärksammar barnen. Förskollärare menar på att det är deras plikt att stötta och 

utmana. De har en viktig roll som de måste fylla för att skapa en miljö där språket 

främjas. Den proximala utvecklingen når barnen genom att ha en aktiv och 

närvarande vuxen som ser barnets behov och genom stöttning och guidning i både 

leken men även i andra betydelsefulla sociala sammanhang.  

 Med handledning eller hjälp av omgivningen kan vi lösa problem eller få hjälp till att 

lösa problem som vi annars skulle ha haft svårt att klara på egen hand. Det är 

pedagogens uppgift att vägleda och stötta barnens utveckling mot självständigt 

problemlösning genom att låta barnet klara mer och mer på egen hand för att nå 

målet. Detta samspel kan ske via dialog, handling, tänkande och reflektion (Eriksen 

Hagtvet 2004, s 40). När förskollärarna arbetar med barnen tillexempel vid en 

högläsning där de samtalar, reflekterar och diskuterar om innehållet och annan 

relevant förståelse, behöver förskolläraren stötta och uppmuntra barnen till att hela 

tiden nå sin proximala utveckling. Utvecklingen sker i samspel med andra kamrater 

med ledning av en vuxen som känner varje barn och vet hur den ska anpassa och 

forma hjälpen.  

 Inom det sociokulturella perspektivet och Vygotskys proximala utvecklingszon är 

det viktig med det sociala samspelet, de kulturella resurserna och stöttning av en 

vuxen. Lärandet sker i samspel med andra och barnen lär sig av varandra i olika 

sammanhang såsom exempelvis leken. Att hela tiden föra en dialog, reflektera och 

diskutera gynnar barnen, deras språkutveckling främjas och det sker en ständig 

lärandeprocess. Jag vill påstå att förskollärarens roll är A och O, den behöver vara 

absolut närvarande och aktiv i barnens lärandeprocess och hela tiden skapa rätt 

möjligheter och förutsättningar för barnen. Det framkommer i min studie att 

förskollärarna är engagerade och drivande i arbete med språkutveckling. De 

använder sig av medvetna och omedvetna språkutvecklande aktiviteter hela tiden. De 

hjälper barnen till att undersöka och upptäcka, de arbetar medvetet med att skapa 

lärandemiljöer där språket är centralt. De ser sig själva som närvarande och delaktiga 

i barnens utveckling. De lyfter vikten av att hela tiden utgå från barnet som individ 

och därifrån utveckla och bygga på till dess att barnen når de uppsatta målen. 
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8. Avslutande diskussion 

 
 

Under hela min studie fann jag en tydlig röd tråd och det var att språk och kommunikation 

är A och O. Det genomsyrar allt, leken, det sociala samspelet, inlärningen och även 

relationer. Språket är nyckeln till allt och att främja språket och arbeta språkfrämjande är en 

uppgift som dagligen sätter nya krav på den vuxne i barnens närhet. Det är inte endast 

förskollärarens uppgift att bära ansvaret för språkutveckling enlig mig, utan det är all 

personal på förskolan såsom resurser och barnskötare. Sedan får vi inte glömma hemmet, 

språket de bär med sig hemifrån är en väldigt viktig del. 

 

Förskolläraren lyfte vikten av språket hemifrån och hur denna märks hos barnen. Det märks 

när barn har språkrika kunskaper hemifrån och deras förhållningssätt skiljer sig från de barn 

som inte har språket med sig hemifrån. Det är via språket du kan skaffa dig kunskap om din 

omvärld och detta kunde samtliga pedagogerna skriva under på. Allt vi gör är språk, 

känslor, tankar, kroppsspråk, miner, gester, allt är ett sätt att kommunicera och att medvetet 

arbeta med språket är viktigt. 

 

Jag har under denna process lärt mig väldigt mycket och kommer att ta med mycket till min 

framtida arbetsplats. Att arbeta med språkutveckling kan inte centreras till enbart en metod 

eller ett visst sätt att arbeta utan det handlar hela tiden om att utvecklas och vara följsam mot 

barnen och deras intressen. Låt barnen styra och var lyhörd mot vad barnen uttrycker för 

känslor, tankar och idéer. Vid början på denna studie hade jag mina frågor om att 

förskollärarna skulle presentera en lista på allt de gör utan att egentligen ha något värdefullt 

innehåll. Men jag insåg ganska så snabbt att det finns ingen checklista för metoder eller 

sätt utan som lärare ingår det i ens profession att kunna anpassa undervisningen till sin 

barngrupp och kunna möta alla barn där de befinner sig. Förskollärarna har öppnat mina 

ögon som framtida förskollärare genom att presentera så många olika sätt att arbeta.  
 

Förespråkaren för den sociokulturella teorin, Lev Vygotsky, menar att barn är sociala och 

att lärandet sker i det sociala sammanhanget och språket är en social funktion. När barn 

interagerar med andra i olika sociala sammanhang, utvecklas barnet och detta resulterar i 

att barnet lär känna sig själv och utvecklar det Vygotskij kallar för individualitet 

(Vygotskij 2001, s. 11).  

 

Att främja språkutvecklingen är ett stort och gediget arbete som förskolläraren behöver 

ständigt arbeta och utveckla. Det gäller att skapa fysiska miljöer och skapa förutsättningar 

som väcker lusten hos barnen och deras lust att få lära. Som en av förskolläraren påpekade 

handlar inte språkutvecklande aktiviteter enbart om att planera aktiviteter som har fokus på 

språk utan det handlar även om att planera aktiviteter utifrån barnens vilja och intressen. 

Det handlar om att följa barnens nivå och intressen och utveckla det till ett sätt att arbeta 

som gynnar språket. Låta barnen få undersöka, upptäcka och lära genom olika sociala 

sammanhang och aktiviteter. 

 

Detta var en liten studie som behövde avgränsning men intresset har väckts hos mig till att 
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dyka djupare i vad som gynnar barnens språkutveckling. Att verkligen undersöka 

betydelsen av vår roll som förskollärare och hur den kan forma och påverka inlärningen av 

språk men även annat i barnens inlärning och utveckling.  Det viktigaste och mest 

intressanta resultat är att det språkutvecklande arbetet ska genomsyra hela verksamheten. 

Allt man gör på förskolan är språkutvecklande och ett medvetet tänk kring 

språkutvecklingen är nödvändigt.
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8.1 Vidare forskning 

 
Under min studie stötte jag på flera intressanta forskningsområden som skulle vara av 

intresse för framtida forskning. Det hade varit intressant att forska om flerspråkighet och 

hur detta påverkar språkutvecklingen. Det skulle också vara intressant att få observera 

barnen och deras interaktion för att komma åt hur de använder språket som ett verktyg i 

samspelet med andra. Det är intressant att få en bredare bild av hur förskolorna i hela 

Sverige arbetar med främjandet av språkutveckling och göra en jämförelse med våra 

grannländer. 
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För förskollärare Bilaga 1 
 

Hej 

 

Mitt namn är Haryar Sherwan och skriver mitt examensarbete för förskollärare programmet 

Uppsala universitet. Mitt arbete handlar om hur förskolläraren arbetar med språkutveckling 

i förskolan. I mitt blivande yrke som förskollärare behöver jag få kunskaper om hur arbetet 

med språkutveckling sker i förskolan. 

Jag kommer att använda mig av både intervjuer och observationer, intervjuerna kommer att 

spelas in. Jag kommer att transkribera intervjuerna, materialet kommer endast att användas 

i min studie och behandlas konfidentiellt. Med detta menar jag att obehöriga inte kan komma 

åt materialet. 

 
 

Haryar Sherwan 

haryarsherwan@hotmail.com 

tel:0763398637 

Jag ger som förskollärare ger mitt godkännande till medverkan med min underskrift 

Underskrift Namnteckning 

1- 
 

2 
 

3 
 

4 

mailto:haryarsherwan@hotmail.com


28 
 

 

För föräldrar Bilaga 2 
 

Hej 

 

Mitt namn är Haryar Sherwan och skriver mitt examensarbete för förskollärare programmet 

Uppsala universitet. Mitt arbete handlar om hur förskolläraren arbetar med språkutveckling 

i förskolan. I mitt blivande yrke som förskollärare behöver jag få kunskaper om hur arbetet 

med språkutveckling sker i förskolan. 

Jag kommer att använda mig av både intervjuer och observationer, intervjuerna kommer att 

spelas in. Jag kommer att transkribera intervjuerna, materialet kommer endast att användas 

i min studie och behandlas konfidentiellt. Med detta menar jag att obehöriga inte kan komma 

åt materialet. 

 
 

Haryar Sherwan 

haryarsherwan@hotmail.com 

tel:0763398637 

 

Jag ge som förälder ger mitt godkännande med min namnteckning att mitt barn medverkan 

i detta arbete 

 

 

Barnets namn Namnteckning 

mailto:haryarsherwan@hotmail.com
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 Intervjufrågor bilaga 3 

 

 
Pedagogens roll för främjandet av språkutveckling 

Hur arbetar ni för att främja språket? 

Hur viktigt är er roll för barnets språkutveckling? 

 

 
Metod och tillvägagångsätt 

Vad använder ni för material för att främja språkutveckling? 

Hur förbereder ni inför en språkutvecklande aktivitet? 

 

 
Behov och individanpassning 

Hur ser en språkutvecklande miljö ut för er? 

Individanpassar ni språket i er verksamhet?
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