
 

SPRÅKUTVECKLING I 

VARDAGS-

SITUATIONER 
– FÖRSKOLLÄRARES ARBETSSÄTT 

KRING BARNSSPRÅKUTVECKLING 

VID MÅLTIDSSITUATIONEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Grundnivå 

Pedagogiskt arbete 

 

Martina Carlsson 

Amanda Kling 

 

2019-FÖRSK-G30 

 



Program: Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng 

Svensk titel: Språkinlärning i vardagssituationer på förskolan – Förskollärarens 
arbetssätt kring språkutveckling vid måltiden 

Engelsk titel: Language learning in daily situations at preschool – The preschool 
teacher's approach to language development during meal times  

Utgivningsår: 2019 

Författare: Martina Carlsson & Amanda Kling 

Handledare: Lillemor Adrianson 

Examinator: Disa Bergnehr 

Nyckelord: Språkutveckling, förskola, arbetssätt, förskollärare, vardagssituation, 
måltidssituation. 

__________________________________________________________________ 

Sammanfattning 

Inledning 
I förskolan används de vardagliga situationerna ofta till att stimulera barns 
språkutveckling och många förskollärare ser på måltiden som en arena att stimulera 
barns språk på. Det verbala och fysiska språket skapar förutsättningar för att göra sig 
hörd och förstådd av sin omgivning. Eftersom förskolan förväntas lägga en stabil grund 
för barns kommande skolår är det viktigt att språket främjas i såväl de vardagliga 
situationerna som i de planerade aktiviteterna. 

 

Syfte  

Syftet är att belysa vilka strategier förskollärare nyttjar i måltidssituationerna för 
språkutvecklingen hos barn i åldrarna 1-3 år.  

 

Metoder 

De metoder som användes i studien var intervju och observation med stöd av ett 
observationsschema. 

 

Resultat 

Resultatet av studien visar att verksamma förskollärare ansåg att måltiden var en viktig 
vardagssituation att ta tillvara på för att stödja barns verbala språkutveckling. 
Intervjuernas resultat visade olika strategier förskollärarna använde för att gynna barns 
språk vid måltidssituationen. De använde sig av verbala- och fysiska strategier samt 
att de hade en tanke med hur de organiserade måltidssituationerna. Förutom 
strategierna som användes vid måltidssituationen uttryckte förskollärarna huruvida 
måltiden på förskolan kunde bli mer språkutvecklande exempelvis färre barn eller fler 
förskollärare. Observationens resultat visade i vilken omfattning strategierna från 
intervjuernas resultat förekom vid måltiden. Men det visade dock att det som förekom 
mest frekvent under måltidssituationen var uppmaningar samt slutna frågor.  
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INLEDNING 
Under vår förskollärarutbildning har vikten av barns lärande och utveckling av språk och 

kommunikation belysts. Utifrån våra erfarenheter från utbildningen har vi sett att de vardagliga 

situationerna på förskolan ofta nyttjas för att vara språkutvecklande för barnen. Intresset väcktes 

över vilka strategier förskollärare använder för att påverka barns språkutveckling vid 

måltidssituation och hur de ser på måltiden som en arena att stimulera barns språk på.  

 

I förskolan har förskollärare ansvar för att barnens språk- och kommunikationsutveckling ska 

stärkas och utvecklas i verksamheten (Läroplan för förskolan, rev. 2016, s. 11). Förskollärare 

ska ha kännedom om barns lärande och gynna språkutvecklingen i vardagliga situationer (Bruce 

2010, s. 110). Det är avgörande att vuxna i samtal med barn är lyhörda, bjuder in till samtal, 

ger språkligt stöd genom frågor och benämningar samt att ge barnen tid till att uttrycka sig 

verbalt för att språkutveckling ska ske (Gjems 2011, s. 71). Språk är en omfattande del i 

vardagen och det fysiska samt verbala språket ger förutsättningar till att kunna göra sig hörd 

eller förstådd av sin omgivning och omvärld. Det är därför betydelsefullt att förskollärare lägger 

en god och stabil grund för barns språkutveckling tidigt i förskolan i såväl de vardagliga 

situationerna som i de planerade aktiviteterna. 

 

I förskolan räcker det inte med kortare pratstunder kring ord och begrepp utan att det är under 

de övriga timmarna på förskolan som potentialen till språkutveckling ligger för att utmana barns 

språk (Claesdotter 2003, s. 47). Det är därför av intresse att belysa vilka strategier verksamma 

förskollärare använder sig av vid måltidssituationen för att stimulera den språkliga utvecklingen 

hos barn i de yngre åldrarna.  

 

Syfte 
Syftet är att belysa vilka strategier förskollärare nyttjar i måltidssituationerna för 

språkutvecklingen hos barn i åldrarna 1-3 år.  

 

Frågeställningar 
Vilka strategier använder sig förskollärare på förskolan av för att stimulera barns 

språkutveckling i matsituationen? 

 

Hur skulle måltidssituationen kunna gynna barns språkutveckling mer? 

 

Teoretisk ram 
Studien utgår från det sociokulturella perspektivet där Vygotskij anses vara upphovsman.  Det 

sociokulturella perspektivet grundas i att människan  utvecklas i samspel med sin omgivning. 

De centrala delarna inom det sociokulturella perspektivet är språkanvändning och 

kommunikation som fungerar likt en bro mellan barn och deras omgivning (Vygotskij 1978 se 

Säljö 2014, ss. 66-67). Som Vygotskij beskriver utvecklas människan i samspel med andra och 

måltidssituationen på förskolan är ett tillfälle där interaktion mellan barn och vuxna främst sker 

genom kommunikation. Denna teoretiska ram har betydelse för studien då kommunikationen 

som uppstår vid måltiden och andra vardagssituationer på förskolan bidrar till att barn utvecklar 

sitt språk. Vygotskij (1999, ss. 10-11) menar att barns språk utvecklas genom socialt samspel 

med dess omgivning och den språkliga utvecklingen kan utebli om inte detta sker. Människan 

har ett medfött socialt beteende och genom att föra dialog med omgivningen når språket sin 

fulla kapacitet. En av de viktigaste aspekterna i barns språkutveckling som Vygotskij (1980, ss. 

85, 186) beskriver är förståelsen och medvetenheten för det fonetiska (ord) och semantiska 
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(betydelse) som enhet. Yngre barn behöver också ett sammanhang mellan ord och objekt, 

exempelvis om ordet lampa sägs till ett barn letar barnet efter föremålet då ordet som sägs ofta 

ingår i situationen som barnet befinner sig i . 

 

Vygotskij förespråkar även social interaktion och teorin innebär att det är de sociala 

erfarenheterna som barnen får uppleva som i synnerhet är viktiga för att barn ska utveckla sitt 

språk. Språkrika upplevelser i förskolan, där barn får utveckla sitt språk i form av samspel, är 

också betydelsefullt enligt social interaktion (Vygotskij 1962 se Svensson 2009, ss. 32-33). 

Denna teoretiska ram är betydelsefull för studien då måltiden är en social stund som erfaras i 

förskolan och som främjar språkutvecklingen. 

 

Den närmaste utvecklingszonen introducerades av Vygotskij och syftar på de kognitiva 

processer som ingår i utvecklingsstadiet. De kognitiva processerna innebär skillnaden mellan 

det som barn lär sig på egen hand inom kognitionen samt vilka situationer som kan genomföras 

med hjälp av en vuxen. Vygotskij menar att samspelet mellan barn och vuxna är en av de 

viktigaste beståndsdelarna för det enskilda barnets uppfattning om sig själv och omvärlden samt 

kontrollen över sitt eget kunnande (Vygotskij 1986 se Bråten 1998, s. 23). Den närmaste 

utvecklingszonen handlar också om vad det är som behövs för att ett barn ska kunna lära sig 

med hjälp av andra barn och vuxna. Med begreppet utvecklingszon avser Vygotskij att det inte 

enbart är de färdigheter som barn redan besitter utan även vilka möjligheter som barn har för 

att förstå som inverkar på lärandet (Vygotskij 1978 se Säljö 2014, ss. 120-122). Den närmaste 

utvecklingszonen är en viktig del i studien då den berör samspelet mellan barn och vuxna. 

Verbalt samspel sker dagligen i förskolan och under exempelvis måltiden tillför förskollärare 

olika strategier för att barn ska kunna upprepa och återskapa ord i liknande situationer på egen 

hand vid senare tillfälle.   

 

TIDIGARE FORSKNING 
Rochelle Dail och McGee (2012, ss. 162-164) uppmärksammar hur förskollärare använder det 

verbala språket inför och med yngre barn. Det verbala språket som barn får höra är 

betydelsefullt för ordförrådet som ständigt utvecklas. I förskolan har förskollärare många 

möjligheter till att påverka huruvida barns språk utvecklas. Det mest effektiva sättet för att 

utveckla barns verbala språk är genom det vardagliga språket och McGee rekommenderar 

därför förskollärare att använda ett utmanande språk när de interagerar med barnen. Oavsett 

vilken språklig nivå barn besitter behöver de få möjlighet till att möta och få förståelse för nya 

ord och begrepp. Rochelle Dail och McGee menar att det på förskolan förekommer ord som 

vardagligen kanske inte används i hemmen. Det är därför betydelsefullt att pedagoger utmanar 

barns språk genom att de ges möjligheter till att skapa erfarenheter samt förståelse för nya ord 

och begrepp. Persson (2016, ss. 31-32) i sin tur menar att användningen av kroppsspråket har 

stor betydelse för den språkliga utvecklingen och att kroppsspråket tillsammans med det verbala 

språket gör ord och handlingar konkreta.  

 

Barns språkutveckling 
Språk är ett ständigt utvecklande kommunikationsverktyg som nyttjas för att förstå 

omgivningen. Språk är en del av en persons identitet och förmågan att kommunicera sina 

funderingar, tankar och frågor innebär att ha inflytande på sin närmiljö. Barn kommunicerar 

tidigt för att få en förståelse, skapa mening och utveckla språket genom att reproducera och 

tillämpa det i vardagen (Dahlbeck & Westlund 2018, ss. 9-10, 18). Talet är ett av många 

uttryckssätt att använda sig av språket på och stöds av en interaktion mellan två eller fler parter. 

Språk kan utläsas ur flera aspekter som på vilket sätt det används (pragmatik), ordens betydelse 
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och innehåll (semantik) och dess form (fonologi). Pragmatiken innehåller regler som styr på 

vilket sätt språket används och huruvida det anpassas utifrån situation och innehåll medan 

semantiken, som är närbesläktad med pragmatiken i sin tur handlar om orden och språkets 

innebörd. Fonologin berör de allra minsta byggstenarna i orden som är språkljuden och hur de 

nyttjas (Svensson 2009, ss. 13-19). Under de år som barn tillbringar på förskolan sker en 

språklig utveckling från att ljuden gradvis förändras mot att påminna om ord, orden får en 

innebörd och till att ord börjar knytas an till varandra. Barn behöver använda språket på 

varierande sätt samt i olika situationer och är i behov av praktiska erfarenheter för att kunna 

stärka och tillämpa språket senare i vardagen. Sociala samspel i vardagliga situationer är 

betydelsefullt för barns språkutveckling då språket stöttar barn att kunna korrigera sina sociala 

handlingar. Förskollärare har en viktig roll i kommunikationen för att utveckla barns 

funderingar, tankar och intressen genom följdfrågor, kommentarer eller att ge stöttning genom 

att sätta ord på föremål eller erfarenheter (Hwang & Nilsson 2011, ss. 205-211). Bjar och Liberg 

(2010, ss. 21-22) menar däremot att imitation, både av barn och vuxna, är en metod som barn 

använder sig mycket av för att lära sig att använda språket verbalt vilket kan vara att barnet 

sjunger en sång som förskollärare vid upprepade tillfällen sjungit på förskolan. En annan metod 

för barn att lära sig språk i samspel med andra barn är att leka rollekar där barnen återskapar 

egna erfarenheter av något som de varit med om eller sett på exempelvis en film. 

 

Den verbala språkutvecklingen stimuleras vid kommunikation mellan förskollärare och barn 

genom att ord upprepas och barn får möjligheten till att använda orden i praktiken vilket gynnar 

ordförråd, grammatik, samspel, syntax och uttalet (Engdahl & Ärleman-Hagsér 2015, s. 203). 

Den förutsättning som krävs för att barn ska kunna tillägna sig kunskap för att möta olika 

situationer som uppstår är genom att skapa erfarenheter. I Sverige sker inskolning på förskolan 

i tidig ålder och det medför möjligheter till olika språkmiljöer som stimulerar barns 

språkutveckling tidigt. Miljöer påverkar barns språkliga utveckling då det bidrar till samtal och 

genom nya miljöer ges nya erfarenheter och intryck att samtala kring (Svensson 2005, s. 27). 

För att barn ska kunna få stöd och hjälp till att förklara saker och ting i ett samtal kan 

förskollärare ställa öppna frågor med en upprepning av vad barnet tidigare nämnt. Det i sin tur 

bidrar till att förskollärare och barn får bekräftelse, klargörande samt en röd tråd i samtalet. För 

att barn ska kunna finna sammanhang i samtalet och presentera eventuella händelseförlopp kan 

förskollärare vara till hjälp genom att fråga exempelvis hur något har gått till eller hängt ihop 

och frågorna kan även bjuda in barnen till att uttrycka vad som hände. Det kan också vara 

betydelsefullt för språkutvecklingen och samspelet att förskolläraren bjuder in barnen att 

samtala, ger respons och ställer följdfrågor till varandra (Gjems 2011, ss. 133-134). 

 

Förskollärare samtalar ofta med de barn som ger verbal respons medan de barn som inte söker 

verbal kontakt vid samtal vanligtvis är svårast att konversera med. De barn som inte söker 

kontakt svarar ofta kort utan spontana kommentarer eller tillägg men det är de som behöver 

mest stöd för att kommunicera i förskolan. Detta kräver tålamod och uthållighet hos 

förskollärarna och det är deras ansvar att se till att alla barn känner sig delaktiga i att vara en 

kommunikativ person (Sjöberg 2018, ss. 57-58). I enlighet med Sjöberg menar Dahlbeck och 

Westlund (2018, s. 21) att förskollärare måste se till att alla barn i förskolan får samma 

förutsättningar att tillämpa och utveckla språket. Barns språk främjas genom möjligheten att få 

varierande tillvägagångssätt att kommunicera och formulera sig på vilket gör att förskollärarna 

i sitt arbete behöver en mångsidig syn på språkande i förskolan. Bruce och Riddarsporre (2012, 

s. 167) tar upp att lärandet och språket är två faktorer som är beroende av varandra och om barn 

har en större begreppsuppfattning blir det enklare att koppla samman begreppet med konkreta 

föremål eller handlingar. Ju fler ord som barn möter och skapar kunskap om desto mer utvecklas 

språket samt kunskapen om det abstrakta som bland annat drömmar och tidigare upplevelser. 
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Språkutveckling i vardagssituationer 
Förskollärare nyttjar strategier i syfte att gynna barns språkutveckling genom interaktion med 

andra. En strategi som nyttjas är samtal i de vardagliga situationerna som stärker och utökar 

barns ordförråd. Under samtalen har förskolläraren en betydande roll i att vara drivkraften samt 

lyhörd inför alla barn. De strategier som förskollärare har kring hur och vad barn ska få 

kunskaper om baseras på situationen, de deltagande individerna och ämnet exempelvis 

matematik genom ramsräkning. Detta sker ofta genom att barnen imiterar det som 

förskolläraren tidigare sagt (Johansson 2011, s. 12, s. 54, s. 86, s. 121).  

 

I förskolan utförs dagligen rutiner som en del av barns vardag och det är därför av stor vikt att 

dessa stunder är innehållsrika och givande. Vardagssituationer pågår ständigt och ger möjlighet 

till samspel och lärande i samband med de praktiskt utförda aktiviteterna (Drugli 2018, s. 89). 

Precis som Drugli beskriver Strid (2016, ss. 38-52) vardagssituationerna i förskolan och menar 

att de situationerna ses som oslagbara medel för att utveckla och stödja barns utveckling av 

ordförråd. Vid vardagssituationer som exempelvis på- och avklädning i tamburen, 

matsituationerna eller inne i ateljén får barnen skapa erfarenheter kring ord och begrepp som 

bidrar till ett sammanhang vilket skapar mening och förståelse hos barnen. Med de yngre barnen 

på förskolan behöver förskollärare vara observanta och benämna det som barnen 

uppmärksammar om saker som händer just nu, det som har hänt eller det som kommer att ske 

under dagen. Det gäller också för förskollärare att variera orden och använda synonymer för att 

utvidga språkförståelsen vilket bidrar till att barnen får en mer begriplig och nyanserad 

förståelse av sin omvärld. Måltiden i förskolan är ett bra tillfälle för att språkstimulera barn och 

utveckla deras ordförråd då förskollärare kan ta upp ord och begrepp som handlar om maten 

samt vad som sker här och nu. För de yngre barnen som inte uttrycker sig verbalt kan 

återkoppling kring vad de gjorde ute på gården eller vad som ska ske efter måltiden göras. För 

de barn som har förmågan att kommunicera verbalt kan förskollärare tillsammans med barnen 

samtala om exempelvis intressen och förväntningar samt ställa utvecklande frågor. 

Förenklade ord och meningar är inte långsiktigt utvecklande för barn och förskollärare får inte 

fastna i ett grundläggande språk eftersom att orden behöver varieras och utvecklas. I tamburen 

nämns ord på exempelvis olika klädesplagg, kroppsdelar, väder, färger samt material. Vid 

påklädningen är det betydelsefullt för språkutvecklingen att förskollärare utvecklar och 

benämner ord som exempelvis dragkedja, justerbara axelremmar och fack. Detta gäller även på 

förskolans avdelningar där det kan finnas utvecklande föremål att benämna såsom vägglampa, 

duk, affisch och lampfot (Håland Anveden 2018, ss. 110-112).  

 

Språkutveckling vid måltidssituationen 
Måltiden på förskolan är en rutinsituation som erbjuder praktiska handlingar med ett socialt 

samspel mellan barn och vuxna. Måltidssituationen ger utöver goda matvanor och bordsskick 

utrymme för att kommunicera, samarbeta samt lära sig om värderingar som exempelvis berör 

mångfald och olikheter. I vilken utsträckning språkutvecklingen sker i vardagen påverkas av 

miljön, personalen på förskolan och den interaktion som sker (Drugli 2018, ss. 60, 76). Barn 

har en medfödd förmåga och önskan till att vilja kommunicera med sin omvärld och i den 

vardagliga miljön på förskolan finns det obegränsade möjligheter att nyttja för språkutveckling. 

Det handlar om att förskollärare måste utforma och arbeta med avsikt att verksamheten ska bli 

utmanande och gynna barnens språkliga utveckling på bästa möjliga sätt. Måltiden intas ofta i 

mindre grupper vilket är gynnsamt för språkutveckling då de sker i socialt samspel på ett 

naturligt sätt där de kan diskutera och reflektera över händelser eller tankar. Ord som är en del 

av måltiden återkommer kontinuerligt genom önskningar kring vad barnen vill ha men också 
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genom handlingar som att räcka fram osthyveln eller mjölkpaketet. Vid matbordet finns det 

möjlighet att diskutera smaker samt jämföra med smakerna hemma jämfört med förskolan. 

Samtalen vid matbordet varierar från dag till dag vilket gör att samtalsämnena har stor möjlighet 

till språkutveckling och fördjupning av kunskap (Håland Anveden 2018, ss. 71-72, 113-114).  

 

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation 
Språkutveckling sker i samspel och med hänsyn till de behov som finns i både det verbala och 

tecknade språket. Vid användning av tecken som stöd tillsammans med talet blir det verbala 

ordet långsammare än om tecken som stöd inte hade tillämpats vilket bidrar till att det är lättare 

för barn att urskilja orden som ingår i en mening. Under de första levnadsåren har barn svårt att 

använda det verbala språket då munnens artikulation stoppar, däremot har barn lättare att 

hantera sina händer i det skedet vilket bidrar till en möjlighet till kommunikation (Sjöberg 2018, 

s. 33, 35). TAKK handlar om att använda Tecken som Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation. När TAKK används talar vi inte teckenspråk, utan det lånas tecken från det 

svenska teckenspråket som används för att förstärka ord i en mening samtidigt som det talas 

verbalt. TAKK ger förskollärare chansen att kommunicera med flera sinnen vid barns 

språkutveckling och att det kan bidra till att barn får en tydligare och mer konkret koppling till 

ett ords innebörd. För att barn ska kunna utveckla sitt språk behöver de erfara verbalt språk från 

sin omgivning, av den anledningen är det viktigt att benämna vad som görs och på vilket sätt 

det utförs. Genom att ta tillvara på vardagen och de konkreta situationer som tillhör barnens 

närmiljö utvecklar barn grundläggande kunskap kring återkommande begrepp (Tonér 2016, 

ss.19, 55-58).  

 

METODER 
I denna studie användes intervjuer och en icke-deltagande observation som redskap för 

datainsamlingen. Intervju som metod valdes för att verksamma förskollärare skulle få möjlighet 

att ge uttryck för vilka strategier de använder sig av vid måltidssituationerna samt hur de skulle 

vilja göra platsen mer språkutvecklande för barnen. Studiens intervjuer grundades på 

semistrukturerade frågor vilket Christoffersen och Johannessen (2015, s. 85) beskriver är en 

intervjuform med öppna frågor där respondenten får svara med egna ord utan bestämda 

svarsalternativ. Semistrukturerade intervjuer påverkar sällan svaren och blir i regel mer 

utförliga än vid frågor som bestämts på förhand med svarsalternativ. Det är också enligt 

Christoffersen och Johannessen en fördel att ställa samma frågor till alla respondenter i studien 

då svaren senare går att jämföras.  

Observation som metod valdes som komplement utifrån intervjusvaren från förskollärarna. 

Stukát (2011, s. 55) menar att observation är en metod som kan användas när syftet är att belysa 

handlingar i specifika situationer och inte enbart vad respondenten berättar. Observationen 

genomfördes med stöd av ett observationsschema med förutbestämda kategorier baserade på 

det resultat som framkom från intervjuerna. Christoffersen och Johannessen (2015, s. 77) 

beskriver att ett observationsschema är en beskrivning av den miljö som observeras. Den data 

som samlas in vid en observation markeras med symboler, exempelvis streck, för att kunna 

iaktta det som sker på ett enkelt sätt. 

 

Intervjuguide och observationsschema 
Nio frågor (Bil.1) valdes till intervjuerna som handlar om språkutveckling i vardagliga 

situationer och framförallt vid måltiden. Under intervjun ställdes samma intervjufrågor till 

samtliga respondenter men med olika följdfrågor som grundades på förskollärarnas uttalanden. 

Följdfrågorna bidrog till att respondenten fick möjlighet att utveckla tankar och funderingar 

eller för att vi skulle kunna leda de på rätt spår utifrån studiens syfte. Utifrån förskollärarnas 
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svar på intervjuerna utformades ett observationsschema (Bil.2). Observationen fokuserade på 

de strategier förskollärarna i intervjuerna angett att de använder sig av för att främja barns 

språkutveckling vid måltidssituationen. Tre exempel på strategier som observerades var om 

förskolläraren använde sig utav TAKK, om de ställde frågor som inte gav barnen möjlighet till 

att svara ja eller nej samt om förskolläraren benämnde vad som skedde där och då i 

måltidssituationen.  

Urval   

I urvalet ingick utbildade och verksamma förskollärare som arbetade med barn mellan 1-3 år. 

Förskollärarna arbetade på fem olika förskolor i en kommun i västra götaland. Sju förskollärare 

intervjuades och en förskollärare som inte intervjuats observerades under en måltidssituation.   

 

Genomförande  
En pilotstudie genomfördes med en oberoende verksam förskollärare innan huvudstudien för 

att skapa bättre förutsättningar och upptäcka eventuella fallgropar i studiens intervjuer. Det 

resulterade i att intervjufrågor omformulerades och nya frågor tillkom utifrån respondentens 

svar. Därefter skickades ett missivbrev (Bil.3) genom mejl till 39 förskolechefer i en medelstor 

stad i Sverige med information om studien samt en samtyckesblankett (Bil.4). Förskolechefer 

tog kontakt med sina anställda förskollärare och sju förskollärare var intresserade av att delta. 

Innan intervjuerna undertecknades samtyckesblanketter av förskollärarna. De fick sedan 

ytterligare information om studien samt vetskap om att de fick avbryta om så önskades. 

Intervjuerna genomfördes på de deltagandes förskolor i enskilda rum och varade mellan 15-25 

minuter per förskollärare. Vid intervjutillfällena spelades intervjuerna in med hjälp av en 

mobiltelefon och båda ställde frågor samtidigt som en förde anteckningar som stöd för 

återkoppling och följdfrågor.  

 

Gällande observationen så skickades ytterligare ett missivbrev (Bil. 5) ut genom mejl till fem 

förskolechefer varav en förskollärare var intresserad av att delta i studien. Observationen 

skedde under en måltidssituation där språkutvecklande strategier observerades från sidan. 

Under observationen observerade vi båda utifrån ett varsitt likadant schema där det drogs streck 

när förskolläraren använde sig av en språkutvecklande strategi som stod med på 

observationsschemat. Vid observationen närvarade fem barn, som alla hade svenska som 

modersmål, och måltiden som observerades pågick i 30 minuter.  

 

Validitet 
Validitet kan också förklaras som giltighet och handlar om relevansen i studiens mätning samt 

hur trovärdigt resultatet är (Brinkkjear & Høyen 2013, s. 104). Intervjufrågorna som ställdes 

var förankrade i studiens frågeställningar vilket Hallin och Helin (2018, s. 88) anser krävs för 

att tillfredsställa innehållsvaliditet då det handlar om att undersöka det som är ämnat att 

undersöka. Urvalet för studien bidrog även till ökad validitet då Hallin och Helin (2018, s.88) 

menar att urvalet måste ha lämplig relevans till det som studeras. Pilotstudiens resultat gynnade 

även studiens innehållsvaliditet då intervjufrågorna kunde kontrolleras och klargöras. Vid 

intervjuerna hade förskollärarna möjlighet till att fråga om en intervjufråga inte blev förstådd 

samt att vi som intervjuade hade chansen att ställa följdfrågor eller förklara under intervjuns 

gång vad som menades med en fråga. Detta i sin tur minskade risken för att de deltagande 

förskollärarna missförstod en fråga och svarade utifrån något annat än frågornas egentliga 

mening vilket enligt Brinkkjear och Høyen (2013, s. 104) kan öka validiteten i studien.  
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Eliasson (2018, ss. 16-17) anger att det som krävs för att uppnå validitet är att 

frågeställningarna, som grundas i teori och tidigare forskning, är genomtänkta eftersom att de 

sedan förklarar vad som ska mätas i studien. Efter observationens datainsamling var det av stor 

vikt att kontrollera resultatet, genom att jämföra båda observationsscheman, vilket i sin tur har 

relevans för studiens trovärdighet. Observation som metod användes som komplement utifrån 

de svar som förskollärarna angivit under intervjuerna och Stukát (2011, s. 42) anser att 

användning av fler metoder kan förhöja en studies validitet och olika metoder kan användas för 

att komplettera varandra i en undersökning för att få en mer övergripande insyn i det specifikt 

valda ämnesområdet.  

 

Reliabilitet 

Reliabilitet kan också förklaras som tillförlitlighet. Intervjuerna var opartiska och genomfördes 

på samma sätt, där inga kringliggande faktorer påverkade förskollärarnas svar som exempelvis 

att utomstående kom in i rummet och stör, vilket Hallin och Helin (2018, s. 88) anser krävs för 

att uppnå reliabilitet vid intervju. Under intervjutillfällena med förskollärarna gjordes 

inspelningar av samtalen samt att båda var delaktiga genom att ställa intervjufrågor och 

följdfrågor vilket Kihlström (2007, s. 231) menar ökar tillförlitligheten vid intervjuer. 

Observationen varade under hela måltidssituationen och båda observerade samma situation för 

att i ett senare skede jämföra vad som upptäcks. Christoffersen och Johannessen (2015, s. 22) 

menar att reliabiliteten ökar om det finns flera observatörer då resultaten kan jämföras. 

 

Etiska ställningstaganden 

I studien har de forskningsetiska krav som framtagits av Vetenskapsrådet (2017) beaktats 

utifrån de fyra huvudkraven. Det första huvudkravet är informationskravet och innefattar att 

respondenten ska ges information om deras medverkan i studien och vilka förutsättningar som 

berör deltagandet. Inför studien skickades mejl med information om studien samt vilken metod 

som skulle användas ut till förskolechefer samt delgavs de deltagande förskollärarna. Det andra 

är samtyckeskravet och syftar på att respondentens deltagande sker av fri vilja och när som helst 

under studiens gång kan avbrytas. Via mejl samt före intervjun startade fick både förskolechefer 

och förskollärare information om att de när som helst får avbryta om så önskas eftersom 

medverkandet i studien är frivilligt. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet och handlar om 

skyddandet av de deltagandes personuppgifter och identitet så att ingen utomstående kan koppla 

de till studien. I mejl till förskolecheferna bifogades en samtyckesblankett där de gavs 

information om att deltagarnas identiteter och personuppgifter kommer att skyddas. Före 

intervjuerna genomfördes fick förskollärarna skriva under samtyckesblanketten. I resultatet 

framgår det inga personuppgifter utan förskollärarna har tilldelats en siffra utifrån den ordning 

intervjuerna och observationen genomförts för att varken förskolan eller förskollärarnas 

identiteter ska kunna identifieras. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet som berör det 

insamlade materialet och att detta inte får användas i andra sammanhang utanför studien. Här 

informerades förskollärarna om att denna studie är ett examensarbete vilket betyder att studien 

kommer publiceras och därmed bli en offentlig handling.  

 

Analys 
Efter varje intervju transkriberades det inspelade materialet för att det skulle bli enklare att koda 

svaren från förskollärarna. När transkriberingen gjorts lästes intervjuerna och när det uppkom 

funderingar, språkliga kommentarer eller reflektioner om innehållet antecknades det. 

Intervjuerna lästes sedan igenom ytterligare en gång och svaren kodades med röd markering 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Efter kodningen delades svaren in i olika kategorier 

som beskrev strategierna som förskollärarna använde sig av för att göra måltidssituationen 
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språkstimulerande för barnen.  Det skapades tre kategorier där strategierna placerades in: de 

verbala strategierna, de fysiska strategierna samt organisationen inför måltidssituationen. 

Observationsschemat genomfördes med utgångspunkt i de strategier som förskollärarna angav 

under intervjuerna. Efter att observationen jämfördes resultaten mellan de två 

observationsscheman. Dessa sammanställdes till ett gemensamt resultat med utgångspunkt i hur 

många streck som var markerade inom de olika kategorierna. Resultatet presenteras i två 

tabeller som utformades utifrån om strategierna var verbala eller fysiska handlingar. 

RESULTAT 
Resultaten utgår från de kategorier som framkom under analysen. Först presenteras 

intervjuernas resultat utifrån verbala- och fysiska strategier, organisation inför 

måltidssituationen samt huruvida måltidssituationen skulle kunna gynna språkutvecklingen 

mer. Därefter presenteras observationens resultat i två tabeller med rubrikerna verbala- och 

fysiska strategier. 

 

Resultat av intervjuer 
Verbala strategier vid måltidssituationen 

De verbala strategier som förskollärare använde sig av under måltidssituationen för att stimulera 

barns språkliga utveckling grundas i den kommunikation som uppstår vid matbordet mellan 

barn och förskollärare samt mellan barn och barn. Samtliga förskollärare ansåg att de samtal 

som sker är den främsta strategin som nyttjades för att utveckla barns språk vid 

måltidssituationen. Förskollärare 2 och 4 sade att de tog på sig rollen som samtalsledare under 

måltidssituationen och därmed var det de som höll igång ett levande samtal med barnen. De 

menade också att det är viktigt att alla barn inkluderas vid de samtal som förs vid måltiden 

utifrån sina förutsättningar och villkor. Förskollärare 2 höll igång samtalet på ett sätt så att alla 

barn skulle få komma till tals och bli inkluderade genom att samtala med alla barn. Förskollärare 

4 försökte däremot att utmana de barn som inte ville prata eller åtminstone få de delaktiga i 

samtalet på något sätt under måltidssituationen medan förskollärare 6 benämnde vikten av att 

vara närvarande med barnen vid bordet: 

 

Men man försöker ju ändå få det här lilla samtalet och försöker ha så få barn som möjligt 

vid bordet. Man försöker att prata med alla och utmana dom som inte vill prata mer, och 

vill dom inte prata kan man ju ändå försöka få med dom i samtalet (Förskollärare 4). 

 

Flertalet förskollärare benämnde ord, begrepp och händelser samt saker som sker här och nu 

vid måltidssituationen. Det samtalades också om vad som hänt innan måltiden ute på gården 

eller vad som kommer att ske efteråt. Förskollärare 3 använde sig utav tydlig artikulation för 

att främja barns verbala språkutveckling genom imitation:  

 

Jag benämner ju alltid med riktiga ord, jag säger aldrig vovve eller så utan jag säger hund 

och att jag utmanar dem på språket. Jag lägger till ord och så som de inte riktigt förstår som 

jag får förklara för dom och då utmanar jag ju de i språket (Förskollärare 6). 

 

Jag är den som håller samtalet igång, jag brukar inleda med lite småprat, vad det är för mat 

vi äter, väder och vind, vad vi gjort ute på gården och sånt där (Förskollärare 2). 

 

Att använda sig av öppna frågor som inte leder in barnen på att svara ja eller nej utan ges 

möjlighet till att stimulera språket i samtalen sade både förskollärare 1 och 2 var betydelsefullt 

för att språkutvecklingen ska främjas. Förskollärare 2 använde sig däremot av ledande frågor 
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för att få igång ett samtal med barnen vid måltidssituationen. Förskollärare 1 upprepade barns 

tidigare ord i följdfrågorna och de ord som barnen använder sig av i samtalen för att göra 

sammanhanget tydligare och för att försäkra sig om att de samtalar om samma saker: 

 

Inte bara ställa raka frågor som kräver ett ja eller nej utan så mer funderingar väcks. Vad 

tycker du, vad tror du, kan man göra såhär, och det kan vara super enkelt ibland, ibland tittar 

man bara på mjölkförpackningen så är det något kul på den och så blir det världens grej 

utav det (Förskollärare 2). 

 

Vikten av att vänta in barns verbala kommunikation och att inte ställa många frågor medan 

barnet är tyst benämndes av förskollärare 3, 4 och 6. Förskollärare 3 menade också att om man 

har tålamod och väntar in barnet så kommer svaren efter en stund och att tänkandet främjar 

barns språkutveckling genom att barn ges tid till att fundera över vissa situationer innan det 

eventuellt ges stöd: 

 

Genom att man pratar med dom, hela tiden, det är ju det vi gör. Att vi benämner alla saker, 

lyssnar på dom och låter dom prata färdigt innan vi avbryter eller säger svaret och att vi 

verkligen väntar in de, det är jätteviktigt (Förskollärare 6). 

 

Fysiska strategier vid måltidssituationen 

Samtliga förskollärare beskrev att de använde fysiska strategierna vid måltiden för att 

konkretisera och komplettera det verbala samtalet. Flertalet av förskollärarna sade att de 

använde kroppsspråket för att öka språkutvecklingen för barnen vid måltidssituationen. Det 

används pekningar samt att fysiskt ta upp det föremål som benämns verbalt. TAKK, tecken som 

alternativ och kompletterande kommunikation, var en strategi som sällan används vid 

måltidssituationen. Förskollärare 1 benämnde också vikten av att visa intresse om vad barnet 

har att prata om genom ansiktsuttryck och kroppsspråk medan förskollärare 4 använde sig av 

mycket händer och gester vid kommunikationen samt vidrörde barn för att få uppmärksamheten 

till sig:  

 

Jag kanske inte bara pekar utan att jag tar ett mjölkpaket och vatten och (tar upp och visar) 

“vilket vill du ha, mjölk eller vatten?” (Förskollärare 1). 

och TAKK kör vi med också, så de lär sig uttrycka sig med händer. Vid fruktstunden till 

exempel så använder vi ju TAKK och tecknar apelsiner, päron, vad vi ska ha på oss ute, 

skor, jacka och byxor (Förskollärare 5). 

 

Organisation inför måltidssituationen 

Vid måltidssituationen blir barn placerade utifrån språklig kompetens för att de i så hög grad 

som möjligt utmanas genom verbal kommunikation. Förskollärare 3, 4 och 5 såg vikten av att 

förbereda måltidssituationerna genom att organisera vilka barn som sitter med vilken 

förskollärare, hur många barn det är vid varje bord samt att blanda barnen beroende på 

språkkunskaper. Förskollärare 3 sade att förskollärare ska placeras ut vid borden utifrån barns 

och språkkunskaper så att barnens kommunikation får respons och förskollärare 4 berättade att 

det är betydelsefullt att förskollärare hade bestämda platser så att de kan följa upp barns språk 

och samtal. Förskollärare 3 och 5 berättade att de använde sig utav ramsor i samband med 

måltidssituationen och menade att ramsorna var språkutvecklande för barnen. Både 

förskollärare 3, 4 och 7 sade att de ständigt går in med en medvetenhet av att förankra läroplanen 

och de strävansmål som finns i måltidssituationerna exempelvis matematik, naturkunskap och 

språk:  
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Det väldigt bra att man har bestämd plats då som vuxen så att man ofta sitter med de barnen 

jämte som man har hand om för då kan man ju följa dom på ett annat sätt (Förskollärare 4). 

 

En mer språkutvecklande måltidssituation 

I resultatet synliggörs de mest förekommande svaren från förskollärarna på frågan “På vilket 

sätt kan måltidssituationerna bli en ännu mer språkutvecklande plats för barnen?”. Flertalet 

förskollärare menade att färre barn skulle skapa möjligheter för barn att ta mer plats i samtalen 

vid måltidssituationerna.  

Förskollärare 4 sade även att de förskollärare som har färre barn vid bordet lättare kan uppfatta 

om barnen förstår samtalets innehåll eller inte med hjälp av att kommunicera med barnen. 

Förskollärare 6 tog också upp att fler verksamma förskollärare hade bidragit till man kunde dela 

upp barnen i mindre grupper vid måltiden. Förskollärare 2 och 4 ansåg att separata rum skulle 

kunna bidra till att måltidssituationen blir mer språkutvecklande eftersom att det uppstår ett 

lugn utan distraktionsmoment och bidrar till att alla barn får möjlighet att göra sin röst hörd. 

Förskollärare 1 menade att omorganisation av barn efter intresse främjar barns samtal med 

varandra samt att om det gavs mer tid och plats för att samtala på skulle det bidra till fler 

utvecklande samtal. Något som förskollärare 4 och 5 höll med om och nämnde att de hade velat 

att måltidssituationerna var under en längre tid och därav får en längre tid att kunna samtala på. 

Förskollärare 2 och 3 hade velat använda sig av bilder som stöd för att konkretisera ord med 

erfarenheter medan förskollärare 3 och 7 sade att de hade velat nyttja TAKK och ha bilder på 

de maträtter som är mest förekommande med tillhörande tecken för att få med alla barn i 

barngruppen i samtalen: 

 

Jag känner att små grupper är bättre för språkutvecklingen och det blir lugnare och dom får 

sin röst hörd. Sen finns det ju barn som inte vill prata och det är ju också okej men jag har 

ändå sett att är man i mindre grupp tar de större plats än vad de vanligtvis hade gjort i en 

hel grupp (Förskollärare 1). 

 

Det märks jättestor skillnad när man sitter inne i det rummet där man kan stänga dörren, det 

är bara vi och man skapar en mycket mer lugn och ro, det finns inga distraktionsmoment. 

Det är ju främjande för samtalet (Förskollärare 2). 

 

Jag vill gärna ha i matsalen grönsakskort med teckenspråk eller med några bilder på 

maträtter vi äter ofta tex spagetti och köttfärssås och sätta ett kort på väggen eller annars 

kan man ha en liten förberedd pärm med mat för varje dag “Vad har vi för mat idag?” 

“köttfärssås och spagetti” “vad för sallad?” och så kan man kolla på en liten gurka man har 

en liten tomaterna, vi vill ha bilder för matsittuationer, och ha kort på teckenspråk på varje 

bildkort också där det står hur man gör tecknet (Förskollärare 3). 

 

Resultat av observation 
I sammanställningen nedan redovisas de strategier som den observerade förskolläraren nyttjade 

under observationstillfället. Observationen pågick i 30 minuter och varade under hela 

måltidssituationen. Inom de verbala strategierna nyttjades benämningen av ord och begrepp 

mest vilket också kan kopplas till den mest framträdande fysiska strategin som var att 

förskolläraren konkretiserade ord och begrepp genom att lyfta upp föremålet samtidigt som det 

benämndes verbalt. TAKK var den fysiska strategi som förekom minst  under måltiden och 

användes enbart vid ett tillfälle för att tydliggöra att barnet skulle äta genom att tecknet för äta 

visades. Utöver språkutvecklande strategier förekom det uppmaningar och slutna frågor där 

barnen enbart gavs möjlighet att svara ja eller nej. 
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Verbala uttryck  Antal  

Uppmaningar 16 

Ja/nej-frågor 15 

Benämner ord och begrepp 13 

Upprepar barns ord i följdfrågor 3 

Icke ja/nej-frågor 3 

Ledande/styrande frågor för att motivera till samtal 3 

Tillämpar matematik 2 

Benämner händelser som sker här och nu 2 

För samtalet vidare 2 

Förskolläraren väntar inte in barns svar 2 

Bjuder in nya barn i samtal 1 

 

Fysiska uttryck Antal  

Ta upp föremål/visar 3 

Pekningar 2 

Hjälper utan kommunikation 2 

Använder TAKK  1 

 

RESULTATDISKUSSION 
Förskollärarna nyttjade strategier i syfte att gynna barns språkutveckling genom interaktion 

med andra. Vygotskij (1999, ss. 10-11) beskriver att barn utvecklar språk genom socialt samspel 

och att människan har ett medfött socialt beteende och att det är genom samtal med andra som 

språket når sin fulla kapacitet. En strategi som nyttjades är samtal i de vardagliga situationerna 

som stärker och utökar barns ordförråd. Under intervjuerna förklarade förskollärarna sig ha en 

betydande roll som drivkraft i samtalen samt att vara lyhörda inför alla barn. Samtliga 

förskollärare ansåg att måltiden är ett bra tillfälle för att stimulera barns språk. Håland Anveden 

(2018, ss. 71-72) understryker att måltiden är en gynnsam stund för språkutveckling eftersom 

att det sker ett socialt samspel, ofta i mindre grupper, där barn kan diskutera och reflektera över 

händelser eller tankar. De verksamma förskollärarna såg måltidssituationen som en naturlig 

plats där barn och vuxna möts för att äta och samtala. Att samtala var för förskollärarna en 

självklar strategi, men hur de samtalade skiljde sig åt. De såg sig själva som en viktig del i barn 

språkliga utveckling och använde sig av verbala och fysiska strategier för att ge barn de bästa 

språkliga förutsättningarna. De strategier som förskollärarna främst beskrev var de verbala 



12 
 

strategierna som innefattar hur de kommunicerade med barn i ett vardagligt samtal. Detta 

överensstämmer med hur Hwang och Nilsson (2011, ss. 205-211) beskriver hur de verbala 

strategierna ger barn möjlighet att använda språket på olika sätt utifrån de situationer barnet 

möter i sin vardag för att kunna stärka och tillämpa det i alla situationer som dagligen uppstår.  

 

Benämna ord, begrepp och händelser ansåg förskollärare som viktigt för att gynna 

språkutvecklingen hos barnen vid måltidssituationen. Detta understryker även Strid (2016, s. 

52) men menar att man också behöver använda sig av ett varierat språk då barn skapar en 

djupare förståelse för ordens betydelse. Utifrån resultatet synliggörs det att förskollärarna 

funderade över vilka frågor som ställs när de samtalar med barnen och att det fanns en 

medvetenhet hos förskollärarna att ställa öppna och utvecklande frågor för att barn skulle få 

utveckla sina svar så mycket som möjligt. Engdahl och Ärleman-Hagsér (2015, s.203) påpekar 

även att upprepningar är något som gynnar barns ordförråd, grammatik, samspel, syntax och 

uttal hos barn vilket överensstämmer med resultatet då upprepning var en förekommande 

strategi. Under intervjuerna uppkom exempelvis användningen av artikulation för att stimulera 

barns språkutveckling genom att barn upprepar vad förskolläraren säger. Bjar och Liberg (2010,  

ss. 21-22) understryker detta och menar att barn använder sig av imitation som redskap för att 

lära sig att tillämpa det verbala språket.  

 

Utifrån resultatet gör vi tolkningen att förskollärarna genom år av erfarenhet hade kommit fram 

till goda samtalsstrategier som skapar möjligheter för barn att utveckla språket. Det 

synliggjordes även strategier som förskollärarna behövde vara mer medvetna om för att det 

skulle kunna nyttjas vid måltidssituationen och TAKK är ett exempel på en sådan strategi. 

TAKK kan användas för att förstärka ord samtidigt som de sägs verbalt och att det kan skapa 

ett tydligt samband för barnen mellan föremål och begrepp, något som även framfördes av 

Tonér (2016, s. 58). Förskollärarnas svar överensstämmer med Tonér om att TAKK är 

betydelsefullt för barnens språkutveckling men att förskollärarnas kunskap begränsade 

användandet vid måltidssituationen. De tecken som användes av förskollärarna vid måltiden 

var mjölk, vatten, tack och sitt ned för att förtydliga samt konkretisera föremål och ord. Vi tror 

inte att en begränsad användning av TAKK bidrar till en sämre språkförmåga hos barn men att 

användningen av den gynnar barns språkliga förståelse. Att använda tecken som stöd 

tillsammans med det verbala talet nämner Sjöberg (2018, s. 33) bidrar till att det blir lättare för 

barn att urskilja orden som ingår i en mening då det verbala ordet sägs långsammare än om 

tecken som stöd inte hade tillämpats.  

 

Majoriteten av förskollärarna nämnde att de delade in barnen i mindre grupper under måltiden 

och att de samtidigt hade en tanke med vilka barn som placeras tillsammans. Indelningen 

gjordes utifrån huruvida måltidssituationen skulle bidra till språklig stimulans för barnen. 

Håland Anveden (2018, ss. 71-72) understryker att det är gynnsamt för barns språkutveckling 

att måltiden ofta intas i mindre grupper då de på ett naturligt sätt kan diskutera och reflektera 

över händelser eller tankar. Svensson (2005, s. 27) påpekar även att miljöombyten kan ge barn 

nya erfarenheter och intryck att samtala kring vilket förskollärarna i studien underströk och 

ansåg att nya samtalspartners kan ge möjlighet till nya samtalsämnen och utmaningar som i sin 

tur kan bidra till utvecklat språkande.  

 

I intervjuerna nämnde förskollärarna att barns språk skulle kunna stimuleras ytterligare om de 

gavs mer tid vilket skulle kunna ske genom färre barn och distraktionsmoment vid måltiden. 

Det skulle dessutom ge alla barn inklusive de tystlåtna och de barn som inte ännu bemästrar det 

verbala språket utrymme att göra sig hörda av förskollärarna. Samtliga förskollärare nämnde 

också att om alla barn ska inkluderas och ges tid för verbal kommunikation, utan att 
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förskolläraren skyndar att fråga eller samtalar med nästa barn, ökar möjligheten till att de 

utvecklar sitt verbala språk. Detta menar även Gjems (2011, s. 71) är avgörande för att barns 

språkutveckling ska ske, tillika påpekar Sjöberg (2018, ss. 57-58) att det är förskollärarnas 

ansvar att få alla barn delaktiga i samtalen.  

 

De förskollärare som deltog i studien var eniga om att det var viktigt för alla barn att utmanas 

utifrån sin individuella nivå under samtalen vid måltidssituationen för att främja 

språkutvecklingen. I förskolan behöver förskollärare enligt Dahlbeck och Westerlund (2018, s. 

21) se till att alla barn ges samma förutsättningar att tillämpa och utveckla språket. Även Gjems 

(2011, ss. 133-134) uttrycker att förskollärares förhållningssätt till att erbjuda möjligheter till 

samtal och respons påverkar barns språkliga stimulans. Utifrån de svar som förskollärarna 

angivit i intervjuerna kunde vi utläsa att den utmaning som förskollärare ställdes inför var att 

möta allt fler barn som inte hade svenska som modersmål och att förskolan kunde komma att 

bli den enda plats där barn stötte på det svenska språket. Förskollärare menade att det var av 

stor vikt att det gavs tillfälle till att bemöta och utmana barn utifrån dess individuella språknivå 

vid måltidssituationen. Sjöberg (2018, ss. 57-58) menar att det krävs förskollärare som har 

tålamod och ser till att barn känner sig delaktiga genom varierade kommunikationssätt, vilket 

Dahlbeck och Westlund (2018, s. 21) anser främjar barns språkliga utveckling.   

 

Utifrån tabellen, resultatet på observationen, kunde vi tydligt se att det som förekom mest under 

måltidssituationen inte var språkstimulerande strategier utan uppmaningar som sitt ner eller ät 

och slutna frågor där barn inte gavs möjlighet till utvecklade svar. Håland Anveden (2018, 

ss.110-112) menar att förskollärare inte får fastna i ett grundläggande språk utan att språket 

behöver varieras och utvecklas för att långsiktigt utveckla barns språk. Att det förekommer 

uppmaningarna och de slutna frågorna kan bero på att det är för många barn per verksam 

förskollärare som i sin tur leder till att de effektiviserar måltidssituationen för att helt enkelt 

hinna med. Eftersom att yngre barn oftast sover efter lunchen på förskolan prioriteras att barnen 

får mat och blir mätta innan de blir för trötta.   

 

METODDISKUSSION 
Studien genomfördes på fem olika förskolor i västra Sverige. Eftersom att det var olika 

förskolor och att inga förskollärare arbetade på samma avdelning gavs det möjlighet till en 

bredare variation av förhållningssätt. Urvalet kan dock anses vara begränsat då förskollärarna 

som deltagit i studien är verksamma inom samma geografiska område. Av den anledning valde 

vi att kontakta förskolor från olika delar av kommunen för att få ett så varierat urval som möjligt 

för att stärka studien. Eftersom att intervjuerna och observationen krävde att förskollärarna 

skulle ha möjlighet att delta under deras arbetstid tillkom det bortfall i studien då  förskollärare 

svarade att de ej hade tiden till att lämna barngruppen för att delta i studien.  

 

I studien valdes intervju och observation som metoder för att utvinna studiens syfte och 

frågeställningar. Med hjälp av intervju som metod kunde vi få en djupare uppfattning om vad 

förskollärarna har för tankar kring sina strategier vid måltidssituationen. Samtliga 

intervjufrågor ställdes i en förutbestämd ordning till alla respondenter. Vi anser likt 

Christoffersen och Johannessen (2015, s. 85) att det är till en studies fördel om respondenterna 

får svara på samma intervjufrågor. Detta gjordes för att frågorna skulle gå att jämföra på ett 

rättvist sätt så att ordningsföljden inte skulle vara en faktor som påverkade svaren. Det var också 

betydelsefullt att vid intervjutillfällena kunna ställa följdfrågor för att få större förståelse för 

förskollärarnas svar samt att det minskade risken för att frågan ska bli missförstådd och svaret 

blir missvisande. En svaghet i intervjuerna var att vi misstänker att förskollärarna använde sig 
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av fler strategier än de som kom upp under intervjutillfället. Detta kan bero på att de med tiden 

blivit omedvetna och självklara handlingar under måltidssituationen. Hade intervjufrågorna 

skickats ut i förväg så hade förskollärarna fått möjlighet att förbereda sig på vilka frågor som 

skulle beröras. De hade då kunnat reflektera över vilka strategier som de använde vid 

måltidssituationen och fler strategier hade möjligtvis framkommit i intervjun. Eftersom att vi 

spelade in intervjuerna istället för att endast föra anteckningar kunde fokus läggas på 

förskolläraren och de svar som uppkom. Vi kan även konstatera att det var till fördel att vi båda 

deltog vid intervjutillfällena eftersom det tillsammans med det inspelade materialet bidrog till 

att det blev enklare att förstå sammanhang och vad det var som menades under transkriberingen. 

En nackdel som vi under intervjuerna upptäckte var dock att vissa förskollärare blev 

distraherade av att det under tiden fördes anteckningar. Detta blev tydligt genom att deras fokus 

ofta hamnade på vad det var som antecknades än att ha ögonkontakten med oss som intervjuade. 

För att undvika det skulle man istället kunna föra anteckningar på datorn och på så sätt kringgå 

att respondenterna får möjlighet till att se vad som skrivs.  

 

Observation som metod bidrog till att vi konkret såg strategierna och i vilken omfattning de 

användes under en måltidssituation. Vi observerade en förskollärare som inte intervjuats för att 

undvika att observationen skulle upplevas som en kontroll där respondenten behövde leva upp 

till sina svar från intervjun. I efterhand diskuterades det dock om det inte varit till fördel att 

utföra en intervju med förskolläraren efter att observationen genomförts för att få ytterligare 

svar på vilka strategier som är förekommande. Om en intervju hade genomförts i samband med 

observationen hade vi möjligtvis kunnat få en djupare förståelse för förskollärares 

förhållningssätt vid måltidssituationen och därigenom väcka nya tankegångar kring de 

strategier som nyttjats. Om fler observationer genomförts i samband med intervjuerna hade det 

även kunnat bidra till att fler strategier synliggjorts som inte framkom under intervjuerna. De 

strategier som inte synliggjordes i intervjuerna är kanske för förskollärarna omedvetna eller 

förekommer automatiskt utifrån förhållningssätt. 

 

Didaktiska konsekvenser 
Utifrån det resultat som framkom studien kunde vi tydligt se att alla förskollärare som deltog i 

studien var eniga om att måltiden är en språkstimulerande vardagssituation och betonade vikten 

av att vara medveten om hur språket används för att det ska anses vara främjande. I förskolans 

läroplan (Lpfö 98 rev. 2016, s. 11) beskrivs att förskolläraren ska ha ansvar för att barngruppen 

utmanas i både sin språkliga och kommunikativa utveckling.  

 

I förskolan sker dagligen möten och samspel mellan barn och förskollärare som är gynnsamma 

för barns språkliga utveckling och vid måltiden finns det möjlighet för språkstimulerande 

samtal tillsammans med barnen. Genom studien har det framkommit att förskollärare anser att 

måltiden är så nära vardag det går att komma i förskolan. De nämnde även vikten av att kunna 

hålla ett vardagligt samtal i förskolan om exempelvis vad barnen har gjort ute på förmiddagen 

eller vad de ska göra i helgen. Vi anser att det är betydelsefullt som förskollärare att se till att 

alla barn blir delaktiga i samtal samt att de utmanas i språket utifrån deras individuella nivå för 

att lägga en stabil grund för barns språk. Förskolan ska vara en plats där barn ska kunna få 

möjlighet till språklig stimulans i såväl de planerade aktiviteterna som i de vardagliga 

situationerna och för att detta ska kunna uppnås krävs det medvetna förskollärare. Det är därför 

vi med utgångspunkt i resultatet känner att det hade varit av stor vikt att i ännu högre grad i 

förskollärarutbildningen belysa de vardagliga situationernas betydelse för barns 

språkutveckling. Detta genom att ge kunskap kring vilka strategier som kan vara betydelsefulla 

för barns språk och hur de nyttjas för att möta barnen under de vardagliga situationerna på 
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förskolan. Vår förhoppning med denna studie är att fler förskollärare ska tänka till kring vilka 

strategier de arbetar utifrån idag och på vilket sätt de skulle kunna göra måltiden till en större 

och mer utmanande plats för barns språk.  

 

Framtida forskning 

Ett framtida forskningsområde skulle kunna vara att fördjupa sig i huruvida barns 

språkutveckling påverkas av de strategier som förskollärare använder sig av. Antalet utbildade 

förskollärare minskar i förskolorna och samtidigt blir barngrupperna större. Det skulle därför 

vara intressant att genom intervju och observation, under en längre tid, få möjlighet till att följa 

upp huruvida barns språkutveckling påverkas av exempelvis dessa faktorer.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

1. På vilket sätt tror du barns språk utvecklas vid måltidssituationen? 

 

2. På vilket sätt bidrar du till barns språkutveckling vid måltidssituationer?  

 

3. På vilket sätt tycker du att det påverkar barns språkutveckling? 

 

4. Vilka strategier är de mest förekommande vid måltidssituationen? 

 

5. Använder du dig av kroppsspråket för att stimulera språkutvecklingen vid 

måltidssituationen? Ge exempel. 

 

6. Hur används TAKK/tecken som stöd vid måltidssituationerna? 

 

7. På vilket sätt kan måltidssituationerna bli en ännu mer språkutvecklande plats för barnen? 

 

8. Tycker du att det finns skillnader mellan språkinlärning i vardagliga situationer och de 

planerade aktiviteterna? 

 

9. Finns det strategier du vill använda dig mer av för att gynna barns språkutveckling vid 

måltidssituationen, i sådana fall vilka? 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 2 

Benämner ord och 

begrepp 

 n¨ 

 

Ledande/styrande frågor 

för att motivera till samtal 

 

För samtalsämnen 

vidare 

Uppmaningar 

 

Nya ord eller begrepp 

 

 

 

 

Benämner händelser som 

sker här och nu 

 

 

Ta upp föremål/visar 

 

 

Pekningar 

 

 

Fysisk kontakt 

 

 

  

Ja/nej frågor Icke ja/nej frågor 

 

Tillämpar matematik 

 

 

 

Upprepar barnens ord i 

svar/samtal 

 

 

 

Förskolläraren väntar in 

barns svar 

Hjälper utan 

kommunikation 

Tillämpar 

naturkunskap 

Bjuder in nya barn i 

samtal 

 

 

 

 

Samtalar om det som 

hände innan 

måltidssituationen 

 

 

 

Förskolläraren väntar 

inte in barns svar 

Artikulation 

Upprepar barnens ord i 

följdfrågor 

 

 

 

Samtalar om vad som 

kommer att ske efter 

måltidssituationen 

 

 

 

Ramsa/aktivitet Använder TAKK 

 

 

 

  



 

Bilaga 3 

Hej “förskolechefens namn” 

Vi heter Martina och Amanda och studerar sjunde och sista terminen till förskollärare vid 

Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Under terminen 

ska ett examensarbete genomföras och vi har valt att fokusera på att undersöka hur förskollärare 

utnyttjar måltidssituationerna för språkutveckling hos barnen i det 

yngre åldrarna (1-3 år). Datainsamlingen sker med hjälp av intervjuer som berör förskollärare 

på cirka 5 olika förskolor. Intervjuerna kommer att spelas in och kommer att ta cirka 30 minuter 

att genomföra. 

 

I samband med intervjun kommer ni få en samtyckesblankett som behövs skrivas under enligt 

den nya dataskyddsförordningen. Vi bifogar blanketten i mailet. 

Det är viktigt att ni vet om att studien utgår ifrån de forskningsetiska reglerna i vetenskapsrådet. 

Det innebär följande: 

 

● Det är frivilligt att delta i studien och det går när som helst att avbryta deltagandet. 

● Uppgifterna kring deltagarna i studien kommer att vara konfidentiella. 

● De uppgifter som tas del av deltagarna i studien kommer enbart användas för 

undersökningens syfte. 

● Inga obehöriga ska kunna ta del av alla uppgifter i studien då de kommer att behandlas 

med varsamhet. 

 

Skulle ni på “förskolans namn” vara intresserade av att delta i studien någon dag under vecka 

49 eller vecka 50? Om det finns intresse, svara senast 4 december för att underlätta vårt urval. 

 

Mejl: 

Telefon:  

 

Med vänliga hälsningar 

Martina Carlsson & Amanda Kling 

Högskolan i Borås 
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Förskollärarprogrammet - Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT  

Martina Carlsson & Amanda Kling, förskollärarstudenter 

      

Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig 

 

Som en del av kursen 11 FK75: Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för 

förskollärare vid Högskolan i Borås utför vi en studie med syftet att visa vilka strategier 

förskollärare nyttjar i måltidssituationerna för språkutvecklingen hos barnen. Vi som utför 

studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, närmare bestämt ditt namn för 

samtycke att du medverkar i studien. Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för 

behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). 

      

Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella 

kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som 

allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet med 

offentlighetsprincipen. Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-

kommissionen beslutat har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt 

dataskyddsförordningen. Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga. 

      

Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att 

inga uppgifter kan spåras till dig. 

      

Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du 

kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte att användas 

mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att omedelbart ta bort 

uppgifterna. 

      

Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan. 

      

_____________________________________Underskrift 

      

_____________________________________ Namnförtydligande 

      

_____________________________________ Ort och datum  
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Hej “förskolechefens namn” 

Vi heter Martina och Amanda och studerar sjunde och sista terminen till förskollärare vid 

Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Under terminen 

ska ett examensarbete genomföras och vi har valt att fokusera på att undersöka hur förskollärare 

utnyttjar måltidssituationerna för språkutveckling hos barnen i det 

yngre åldrarna (1-3 år). Datainsamlingen sker med hjälp av icke-deltagande observationer som 

genomförs med stöd av observationsschema under en måltidssituation (lunch). 

 

I samband med observationen kommer ni få en samtyckesblankett som behövs skrivas under 

enligt den nya dataskyddsförordningen. Vi bifogar blanketten i mailet. 

Det är viktigt att ni vet om att studien utgår ifrån de forskningsetiska reglerna i vetenskapsrådet. 

Det innebär följande: 

 

● Det är frivilligt att delta i studien och det går när som helst att avbryta deltagandet. 

● Uppgifterna kring deltagarna i studien kommer att vara konfidentiella. 

● De uppgifter som tas del av deltagarna i studien kommer enbart användas för 

undersökningens syfte. 

● Inga obehöriga ska kunna ta del av alla uppgifter i studien då de kommer att behandlas 

med varsamhet. 

 

Skulle ni på “förskolans namn” vara intresserade av att delta i studien någon dag under vecka 

49 eller vecka 50? Om det finns intresse, svara senast 3 december för att underlätta vårt urval. 

 

Mejl:  

Telefon: 

 

Med vänliga hälsningar 

Martina Carlsson & Amanda Kling 

Högskolan i Borås 
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