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Abstract 

The purpose of my research is to investigate how preschool teachers think 

about how the ability to distinguish language sounds affects children's lan-

guage development and how preschool teachers work on teaching children to 

distinguish different sounds. I used qualitative interviews and analyzed with 

interpretative phenomenological analysis. The result I got was that preschool 

teachers work consciously to distinguish sounds and that they see the im-

portance of children's ability to discern language sounds has an effect on lan-

guage development. The conclusions I came up with are that preschool teach-

ers actively try to keep the volume down and that they are aware that the con-

centration is affected by external auditory stimuli. 

 

Keywords: auditory perception, learning environments, preschool teachers 

young children's language development. 
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Sammanfattning 

Syftet med min undersökning var att undersöka hur förskollärare tänker om 

hur förmågan att urskilja språkljud påverkar barnens språkutveckling och även 

hur förskollärarna jobbar med att lära barnen urskilja olika ljud. Jag använde 

mig av kvalitativa intervjuer och analyserade med interpretativ fenomenolo-

gisk analys (IPA). Resultatet jag fick var att förskollärarna arbetar medvetet att 

urskilja ljud och även att de ser vikten av barnens förmåga att urskilja språkljud 

har en påverkan på språkutvecklingen. Slutsatserna jag kom fram till är att för-

skollärarna aktivt försöker hålla nere ljudvolymen och att de är medvetna om 

att koncentrationen påverkas av yttre auditiva stimuli.  

 

Nyckelord: auditiva perceptionen, förskollärare, lärandemiljöer, små barns 

språkutveckling. 
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1 INLEDNING  
 

 

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska 
därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, ge-
nom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kom-
municera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får 
förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och 
samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsätt-
ningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för 
skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de 
kunskaper som alla i samhället behöver. Förmåga att kommunicera, söka ny 
kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av stort in-
formationsflöde och kontinuerlig förändring. (Skolverket, 2018, s. 8) 

 

Under sommaren 2018 läste jag en kurs på Linnéuniversitetet om små barns 

språkutveckling. Där läste jag om att förmågan att urskilja språkljud från bak-

grundsljud var något som var viktigt för språkutvecklingen, men att många 

barn inte får möjlighet att utveckla detta då det finns distraktioner. Jag började 

fundera mer på detta om hur det var för mitt barn när han var yngre. Jag har 

märkt både som vårdnadshavare och när jag varit på den praktiska delen av 

utbildningen på förskolor att barngrupperna i svensk förskola är stora och ljud-

volymen lika så och att det kan vara svårt att få bort störmoment som påverkar 

barnen. Hur mycket hjälper det barnens språkutveckling när de sitter med till 

exempel högläsning om det hela tiden är störande ljud runt omkring? 

Då jag läser till förskollärare vill jag därför undersöka vad andra förskollärare 

tänker om bakgrundsljud i lärandemiljöerna för barnen, detta för att få verktyg 

när jag själv kommer ut i verksamheten.   

 

Något som är intressant är hur Waldmann (2008, s. 2) beskriver hur hörselska-

dade barn som inte får någon språkstimulering i form av teckenspråk får en 

försening av språkutvecklingen med 3–4 år. Däremot utvecklas de barn som 

har en hörselskada eller är döva och får språkstimulering i form av teckenspråk 

i samma takt som hörande barn. 

Detta visar på att barnet måste förstå det som sägs för att det ska vara språksti-

mulerande. Men om nu ljudmiljön är störande och barnen inte riktigt får en 

chans att alltid urskilja vad som sägs, försenas då språkutvecklingen på grund 

av en distraherande miljö? 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur förskollärare tänker om 

den auditiva perceptionens påverkan av barns språkutveckling och hur de job-

bar med att uppmärksamma hur barnen ska urskilja vilka ljud de ska prioritera 

vid olika situationer. 

 

1.2 Frågeställningar 

o Hur tänker förskollärare att bakgrundsljud påverkar barnens språkut-

veckling? 

o Hur arbetar förskollärarna för att barnen ska prioritera vilka ljud de ska 

urskilja och uppmärksamma vid olika situationer?  
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2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 
 

Jag kommer här lägga fram olika teorier om den auditiva perceptionen och 

barns språkutveckling samt min teoretiska utgångspunkt. 

o Tidigare forskning 

o Auditiva perceptionen 

o Sociokulturellt perspektiv 

 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Phonological Perception of Early Words 

Pollock och Schwartz (1987) gjorde en studie i USA som bestod av två expe-

riment där de försökte visuellt visa på barns fonologiska uppfattningar. Det 

första experimentet fick ettåringar hörstimuli genom att bilder visades på två 

olika skärmar. Den ena skärmen innehöll föremål (hund, bok och kopp) som 

barnen kände igen sedan tidigare och på den andra visades något som barnen 

inte hade ett ord för (bärband, cykelgrepp och haspar monterade på färgade 

block). Samtidigt var det en högtalare som sa ordet för det föremål som barnen 

var bekanta med. Pollock och Schwartz har en bild på sidan 91 där de visar hur 

de har ändrat ordformen på de olika orden. Jag har översatt ett exempel till 

svenska och då ser det ut så här:  

 

[hund]  uttalas som vanligt 

[hund’]  d uttalas med ett tryck ifrån munhålan som resulterar i ett starkare ljud 

[hun]  här tas den sista konsonanten 

[und]  den första konsonanten tas bort 

[hand]  vokalen byts ut mot en annan 

[u]  i den sista är det bara kvar vokalen ifrån ordet   

 

Barnen filmades under tiden och forskarna kunde då se åt vilken av skärmarna 

barnen hade sin uppmärksamhet. När de gjorde test nummer två så ändrade de 

testet lite grann för att de skulle få barnens hela uppmärksamhet. Pollock och 
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Schwartz märkte att barnen helst tittade på den skärm som orden de kände igen 

var på och inte på kontrollorden. De såg även att barnen svarade helst när båda 

eller en konsonant var närvarande, men för vissa ord behövdes rätt vokal vara 

med. De menar på att deras resultat överensstämmer med tidigare åsikter om 

hur barn inte uppfattar ord i fullständiga former så som vuxna använder dem. 

 

2.1.2 Förskollärares kommunikation med de yngsta barnen i förskolan: med 

fokus på kvalitativa skillnader i hur ett innehåll kommuniceras 

En studie gjord i Sverige av Jonsson (2016) var syftet att beskriva vilket bidra-

gande förskollärarens kommunikationssätt hade för förutsättningarna för lä-

randet för de yngsta barnens i förskolan. De framgick i studien att lärarens sätt 

att kommunicera var situationsbunden. Vid vissa observationer funkade ett sätt 

att kommunicera som var utvecklande för barnen. Men vid ett annat tillfälle 

var det hämmande för barnets utveckling. I studien kom det fram tre huvudka-

tegorier som Jonson pekar ut som kvalitativa skillnader i lärarens kommuni-

kationssätt.  

 

Att rikta sig mot barn 

Att upprepa och stödja barns uttryck 

Att beakta barns uttryck och vidga lärandeerbjudanden 

 

Att rikta sig mot barn: I den första kategorin ser hon att läraren har domine-

rande kommunicerande som bygger på att läraren berättar vad som ska göras. 

Det är situationsbundna handlingar så som att få haklapp satt runt halsen eller 

tilldelad mat. Det är mer en envägskommunikation. Här blir det ett begrän-

sande av barnens tankar.      

 

Att upprepa och stödja barns uttryck: I den andra kategorin ser hon hur läraren 

återger innehållet i det barnen ger utryck för i frågor och upprepningar. Läraren 

ser individen och kommunicerar enskilt. Dock är detta mest i talad kommuni-

kation och inte i fysiskt. Så här blir det barnen som tar över och läraren är 

ganska passiv i sitt kommunicerande.  
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Att beakta barns uttryck och vidga lärandeerbjudanden: I den sista kategorin 

ser man ett samspel mellan barn och lärare som är lika aktiva från bådas sida. 

Detta bidrar till att barnen får vara med och bidra till ett gemensamt innehåll.  

 

2.1.3 Toddlers’ Understanding of How Sound Influences Others 

I USA gjorde Williamson, Brooks och Meltzoff (2015) en studie på barns för-

ståelse om andras hörseluppfattningar, då detta är något som de ansåg var re-

lativt okänt. Under ett tidigare experiment testades det hur barn reagerade på 

andras känslor. 18-månadersbarn fick se på när en vuxen tryckte på en knapp 

som gjorde att det börja surra. Detta var något ”förbjudet” att göra och det 

ledde till att den vuxne fick en arg reaktion från en annan vuxen. Barnen fick 

sedan lov att göra samma handling. Den arga vuxne kunde höra barnens hand-

lingar men när den riktade visuell uppmärksamhet mot barnen så slutade de. 

De små barnen tog inte hänsyn till den vuxnes hörande uppfattning när den 

vände ryggen till eller blundade, utan bara när den vuxne riktade blicken mot 

dem. Williamson, Brooks och Meltzoff fick i sin studie fram resultatet att barn 

som fick höra att de skulle väcka dockan gjorde höga ljud och de barn som fick 

höra att de inte skulle väcka dockan gjorde lägre ljud. Detta gällde speciellt de 

barn som hade syskon. De skriver att det finns 4 utvecklingsmekanismer som 

kan vara grunden till resultatmönstret de fick. Det första är att barn utnyttjar 

sin egen upplevelse om att höga ljud stör sömnen. Det andra var att barnen kan 

lära sig hörseluppfattning genom att se när syskon ger svar på andras ljud. 

Tredje mekanismen är att barn lär sig hörseluppfattningar från när föräldrarna 

med ord förklarar hur ljud påverkar om det går att sova och vad som gör att 

någon vaknar. För det fjärde kan de barn med syskon vara bättre på att gå in i 

roll och agera som att dockan vaknar. Williamson, Brooks och Meltzoff skriver 

att de sammanfattningsvis av studien kunde se att barnen som var två år kunde 

märka av vad högre kontra mjukare ljud får för beteende och agerande från 

andra. Att barnen som hade syskon, och då antagligen mer erfarenhet av hur 

ljud påverkar andra, klarade uppgiften bättre och visar då på socialt lärande. 

De skriver även att avgörande för att utveckla en social förståelse för hur and-

ras hörupplevelse av samma händelse kan vara annorlunda än sin egen. Men 

den förståelsen, det jag hör är inte samma som du hör, är inte något som tvåå-

ringen behärskar ännu. 
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2.1.4 2‐Year‐Olds’ Speech Understanding in Multitalker Environments 

Bakgrundsljud eller någon som pratar är ofta närvarande i bakgrunden när nå-

gon pratar till spädbarn och småbarn, skriver Newman (2011). Tidigare forsk-

ning har förespråkat att spädbarn som är yngre än ett år bara kan urskilja språk-

ljud som är högre än den distraherande miljön. I den här studien som är gjord 

i USA testade Newman tvååringars förmåga att urskilja språkljuden från andra 

ljud genom att barnen skulle uppfatta orden i en miljö med distraherande bak-

grundsljud. Barnen fick olika meningar upplästa för sig och barnen skulle 

koppla det till vad som visades på olika skärmar. Newman använde olika röster 

och olika ord för uppsättningarna. Rösterna frågade om olika djur och det var 

alltid samma djur i de tre paren, detta för att säkerställa att resultaten skulle bli 

generaliserbara. Newman använde tre olika stimulansuppsättningar, var och en 

bestående av ett par videobilder kombinerat med ljudmålsstimuli och bak-

grundsljud. De tre paren var: 

 

 

 

 

 

 

 

Barnen fick höra meningar som ”Hitta katten” eller ”Kan du hitta hästen?”. 

Med tidigare studier trodde forskaren att barnen skulle klara de två första ni-

våerna och därför la de till två svårare, så under testen var bakgrundsljudet i 

fyra olika SNR (Signal till brusförhållande) mot rösten: 

 

Rösten 10 dB mer än bakgrundsljudet 

Rösten 5 dB mer än bakgrundsljudet 

Rösten 0 dB mer än bakgrundsljudet 

Rösten -5 dB mindre än bakgrundsljudet 

 

Bisyllabiska (Tvåstaviga) 

Katten Hunden 

Fågel Hästen 

Monosyllabiska (Enstaviga) 

Ko Gris 
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I studien framgick det att barnen kunde urskilja målordena från bakgrundslju-

det, ända ner till -5 dB under bakgrundsljudet. Barnens ordförråd var inte en 

bidragande orsak till att de kunde urskilja orden, då de hade olika stora ordför-

råd. Syftet med att ha olika röster och ord var för att i en tidigare studie med 

yngre barn som Newman hade gjort var det inte någon större skillnad beroende 

på vem som pratade eller hur många stavelser ordet hade. Men med tvååring-

arna var det en mycket större effekt av vem som pratade. Newman skriver i sin 

slutsats att resultatet tyder på att tvååringar har förmågan att urskilja den röst 

som var mest intressant även vid distraherande bakrundsröster än vad de yngre 

barn kan. 

 

2.1.5 Early language development in children with a genetic risk of 

dyslexia 

I en nederländsk studie som är gjord av van Alphen, de Bree, Gerrits, de Jong, 

Wilsenach, och Wijnen (2004) ville de se vad för samband det finns mellan 

dyslexi och det biologiska arvet. De gjorde test på barn som de ansåg hade en 

risk för dyslexi då deras föräldrar hade dyslexi. Sen fanns det en test grupp 

med barn vars föräldrar inte hade någon form av språkstörning. Resultaten 

jämfördes med barn som har en försening i sin språkutveckling, något de kallar 

SLI. De beskriver att SLI definieras som en försening av språkutvecklingen på 

grund av frånvaro av påvisbara perceptuella- eller neurologiska nedsatthet, låg 

(icke-verbal) intelligens eller suboptimala socioemotionella förhållanden. De 

gjorde sex olika tester, varav ett test var uppdelat i två omgångar. Experimen-

ten rör uppfattning och produktion av grammatisk morfologi, kategorisk upp-

fattning av talljud, fonologisk bearbetning (icke-ordrepetition), upptäckt av 

feluttal och rimdetektering. Resultaten av vart och ett av dessa pekar på att de 

riskfyllda barnen som grupp underpresterar i jämförelse med de barn som inte 

har någon språkstörning i familjen, och att de i de flesta fall närmar sig SLI-

gruppen. De menar på att man kan dra slutsatsen att dyslexi troligtvis har före-

gångare i språkutveckling, även inom andra områden än de som traditionellt 

anses vara villkorade för anskaffning av läskunnighet. 

Ålder (år;måna-

der) 
Experiment  

1;7 1A: känslighet för grammatiska mönster: förmånlig lyssnande 

2;1  1B: känslighet för grammatiska mönster: förmånlig lyssnande 

3;3–3;7  2: produktion av grammatisk morfologi 
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Känslighet för grammatiska mönster: förmånlig lyssnande 

I de här experimenten kunde de se att barnen i riskgruppen verkade ha en språk-

försening med minst sex månader gent emot de barnen utan språkstörning i 

familjen. De tror att detta beror på att de barnen i riskgruppen har svårare att 

strukturera och avkoda längre meningar.  

 

Produktion av grammatisk morfologi  

Detta experiment bekräftar att barn med en genetisk risk för dyslexi uppvisar 

en språkprofil inom området grammatisk morfologi som liknar den hos barn 

med SLI.  

 

Kategorisk uppfattning av talljud  

Slutsatsen som de drar av resultat är att barn med risk för dyslexi som en grupp 

har tydligt mindre konsekvent uppfattning av stoppkonsonanter (inte vokaler) 

än åldersmatchade kontroller. Barnens prestanda liknar resultaten som obser-

verades av barn med SLI. 

 

Fonologisk behandling (icke-ordrepetition) 

Detta resultat innebär att barn i riskzonen har svårigheter med fonologiska be-

arbetning, dvs svårigheter med fonologisk segmentering och koder. Dessa fär-

digheter är nödvändiga för språkinlärning och anskaffning av läskunnighet. I 

detta avseende liknar de barn i riskzonen de språkhindrade barnen.  

 

Upptäckt av feluttal  

I detta resultat fick de fram indikation på att barnen i risk för dyslexi och barnen 

med SLI har svårare att upptäcka små fonologiska missförhållanden än kon-

trollbarn. Även om det är svårt att fastställa, verkar det ändå som om barnen 

3;11–4;4  3: kategorisk uppfattning av talljud 

4;5–4;8 4: fonologisk behandling (icke-ordrepetition) 

5;1–5;4 5: upptäckt av feluttal 

5;1–5;4 6: rimdetektering 
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med risk för dyslexi och barnen med SLI har svårare för detta på grund av ett 

fonologiskt underskott. 

 

Rimdetektering  

Forskarna skriver här att resultatet indikerar att SLI-barnen gjorde det sämsta, 

kontrollerna bäst och barn i riskzonen tar en mittposition i metafonologiska 

färdigheter. Resultaten bekräftar forskarnas förväntan på att barn med risk för 

dyslexi har mer svårigheter med en rimuppgift än kontrollgruppen. Detta inne-

bär att metafonologiska färdigheter är mindre välutvecklade i denna population 

än vad som kan vara förväntas på denna ålder. Detsamma gäller för SLI-bar-

nen. 

 

2.2 Auditiva perceptionen 

Westerlund (2009, s. 22–23) skriver att redan på 1920-talet visste man att fos-

ter reagerar på ljud. Hon skriver även att i flera försök har det visat sig att det 

lilla barnet hellre lyssnar till mänskliga röster än till exempel rytmiska knack-

ningar, att talet uppfattas som viktiga ljud. När barnet närmar sig ett år riktas 

uppmärksamheten åt de språkljud som finns i barnets närhet istället för röster 

i allmänhet, som varit av intresse innan. Barnets förmåga att urskilja olikheter 

i de språk som inte omgivningen pratar avtar, men samtidigt blir barnet bättre 

på att urskilja språkljuden som är i sin närhet. Förmågan att kunna sålla bort 

bakgrundsljuden från den viktiga auditiva stimulin utvecklas även under bar-

nets första år. När man ska koncentrera sig kan det vara ett störmoment för de 

allra flesta att höra ljud i bakgrunden, så även för det lilla barnet. Att ha en 

yttre störning, så som tv, kan orsaka en bristande uppmärksamhet hos barnet 

när hen ska hålla uppmärksamheten när den vuxne pratar. Genom att barnet får 

svårigheter att urskilja vad som sägs med allt brus i bakgrunden försenas språk-

utvecklingen. Många barn har även en avvikande utveckling till följd av att 

hen inte har fått förutsättningarna att avskilja språkljuden från bakgrundslju-

den. 

 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Säljö (2018, s. 159–168) skriver att 1896 i Vitryssland föddes en man som 

hette Lev Vygotskij. Vygotskij är stor inom psykologi och pedagogik tack vare 
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hans tankar om det sociala samspelet. Vygotskijs tankar om kommunikation 

och språk var inte enbart verbal utan även baserad på fysiska föremål. Han 

menade även på att samspel mellan människor formades av kulturella och so-

ciala interaktioner och att språket är grundläggande för att man ska kunna vara 

en del i samhället. Det är ett redskap för kollektiv samhörighet, och för ut-

veckling och lärande har det en väsentlig roll. Att människan är både en kultu-

rell- och biologisk varelse är en utgångspunkt för Vygotskij. Kroppens fysiska 

utveckling är biologiskt bestämd och skiljer sig inte beroende på vilken kultur 

barnet föds i. När barnet börjar kommunicera med omgivningen är det inte 

längre det biologiska som påverkar utvecklingen utan de sociokulturella för-

hållandena och detta är något som skiljer människor från andra djur. Säljö skri-

ver att även om barnet kommunicerar från början så är det när språket kommer 

in som det ger störst delaktighet i de sociala sammanhangen. Det är då som det 

går att byta erfarenheter och utvecklas. 

Inom sociokulturellt perspektiv används mediering och det är något som skiljer 

människan från andra varelser skriver Säljö (2018, s. 168–171). Mediering 

handlar om att använda sig av redskap och hjälpmedel i vardagen. Det kan vara 

hjälpmedel som hjälper oss när vi ska handla eller bygga saker. Redskapen blir 

då en förlängning och stöd av våra kroppar eller tankar. Vygotskij delade upp 

redskapen mellan psykologiska och fysiska redskap. De fysiska redskapen kal-

lar Vygotskij för artefakter, det är sådant som vi människor har konstruerat. 

Det kan vara allt ifrån bilar till pennor och papper, och ju längre vi människor 

kommer i utvecklingen desto fler artefakter hittar vi på. De artefakter som har 

haft störst betydelse inom det sociokulturella perspektivet är hur vi genom 

olika medier och skrift lär, kommunicerar och för vidare information. Det vi 

kommunicerar genom kallar Vygotskij för psykologiska redskap. Några psy-

kologiska redskap är alfabetet, siffersystem och olika formler. Det dominerade 

psykologiska redskapet är språket och genom det språkliga kan sociokulturella 

erfarenheter utbytas mellan individer och de kan känna delaktighet. Det språk-

liga gör att människor kan knyta samman med andra, få en gemenskap, både 

individuellt och i samhället.  

Språket är enligt Säljö (2018, s. 170–171) mångsidigt. Det är ett sätt att för-

medla vårt inre tänkande till andra och tvärsom. Den kulturella utvecklingen 

sker genom samspel med andra och bearbetas två gånger. Den sker först på 

gemensam nivå och efter det hos den egna individen. När språket används som 

mediering sker samspel mellan individerna som gör att de sociala erfarenhet-

erna byggs upp. Den inre utvecklingen som sker är genom att individen för 

samtal med sig själv och reflekterar över hur handlingarna med andra sker. 
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Den närmaste utvecklingszonen, beskriver Säljö (2018, s. 171–174), är en 

grundläggande skillnad mellan Vygotskijs tankar om utveckling och många 

andras tankar om att utveckling handlar om mognad. Den vuxnes roll och age-

rande har stor påverkan på barnets utveckling. När barnet befinner sig på grän-

sen till nästa utvecklingszon behöver den vuxne finnas där och stötta och ut-

mana barnet till att ta nästa kliv i sin utveckling. Den vuxne finns där och för-

söker påminna barnet var den kan ha sett eller erfarit denna kunskap innan. 

Detta för att få barnet till att reflektera över hur hen ska göra för att erövra nya 

kunskaper. Genom kommunikationen och utlåning utav sin egen erfarenhet ger 

den vuxne barnet den extra lilla push som behövs för att komma igenom den 

utvecklingszon hen befinner sig i.  
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3 METOD 
 

Här kommer jag presentera hur jag har gått tillväga under mitt arbete, vad jag 

har behövt tänka på, vilken datainsamling- och analysmetod jag använt mig av. 

 

3.1 Urval och deltagare 

När jag skulle välja ut personer att intervjua tänkte jag som så att jag ville ha 

förskollärare som jobbar med de yngsta barnen och ifrån olika verksamheter. 

Jag gick in på kommunernas hemsidor och sållade ut vilka förskolor jag ville 

kontakta. Jag kontaktade både kommunala förskolor utan tydlig inriktning och 

föräldrakooperativ med inriktning på småbarnspedagogik. Jag valde att kon-

takta ifrån tre mellanstora kommuner i Värmland för att få ett bredare spann 

på förskollärarnas tankar. Jag ville även att det skulle vara olika stora barn-

grupper för att se om det fanns någon skillnad. Jag ville att förskollärarna skulle 

ha jobbat länge inom verksamheten för att få ta del av så mycket erfarenhet 

som möjligt.  

Christoffersen och Johannessen (2015, s. 53) skriver om hur många informan-

ter man behöver i ett självständigt arbete. Då det är begränsat med tid och re-

surser så får man göra det som är möjligt att göra i praktiken. Informanter vid 

kvalitativa intervjuer väljs ut strategiskt för att få in den datan som behövs för 

arbetet, urvalet blir då ändamålsenligt och inte representativt. 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

”Genom öppna intervjuer kan han be informanten att berätta om händelser och 

situationer som har inträffat i dennes liv. Sociala fenomen är komplexa, och 

den kvalitativa intervjun gör det möjligt att få fram komplexitet och nyanser” 

(Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 84). Jag valde att göra en kvalitativ 

semistrukturerad intervju. Dels för att förskollärarna skulle få några frågor att 

reflektera kring, dels för att det skulle gå att ställa följdfrågor till det som de 

kom på. Då jag ville ha deras syn och tankar på mina frågor så ansåg jag att 

frågor utan givna svar var ett bra sätt att strukturera upp intervjuerna på. Inter-

vjuerna spelades in med ljudinspelare för att jag senare skulle kunna transkri-

bera och analysera.  
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3.3 Genomförande  

Först skrevs samtyckesblankett och informationsblankett. Därefter kontakta-

des rektorer för förskolor och de fick information om att deras förskollärare 

skulle intervjuas för ett examensarbete. Efter det kontaktades förskollärare, de 

fick syftet förklarat för sig och att det gick ut på en intervju. Förskollärarna 

fick bestämma den tid som passade dem. Till två av informanterna gavs frå-

gorna ut i förväg så att förskollärarna skulle hinna reflektera över frågorna. Till 

de två andra fick de läsa igenom frågorna i anslutning till intervjuerna. Inter-

vjuerna ägde rum i ett enskilt rum där vi fick prata ostört. De fick läsa igenom 

informationsblanketterna och alla skrev under samtyckes-blanketten innan vi 

började. Intervjuerna tog ca 20 minuter var. Intervjun bestod av fem bestämda 

frågor, men blev fler och olika följdfrågor beroende på hur intervjuerna fram-

skred. Informanterna fick möjlighet på slutet att tillägga om det var något de 

ansåg behövde vara med. 

 

3.4 Analysmetod 

Jag valde att genomföra min undersökning genom intervjuer med förskollärare 

och sedan bearbeta det genom IPA (interpretativ fenomenologisk analys) som 

analysmetod. ”IPA är en metod för kvalitativ forskning med idiografisk inrikt-

ning, vilket innebär att forskare vill få insikter om vilka upplevelser enskilda 

personer i givna sammanhang har om ett visst fenomen” (Back & Berterö, 

2019, s. 165).  

Back och Berterö (2019) beskriver de olika stegen i IPA-metoden. Det första 

steget i analysen går ut på att läsa transkriptionerna av varje intervju noga. De 

tankar som väcks antecknas i vänstermarginalen. Vad som helst får antecknas, 

det kan vara teman eller idéer. I högermarginalen antecknas beskrivningar, 

både genom illustrerande begrepp och känslomässiga kommentarer. I det andra 

steget ska texten läsas igen och styckena delas i ett flertal teman. Temana 

namnges utifrån det innehåll som i texten är mest väsentligt. I det tredje steget 

sorteras temana upp i fyra–fem olika områden som kallas kluster och då görs 

ett övergripande tema för allt i klusterna. I det fjärde och sista steget summeras 

allt i en tabell. I varje tabell ska ett citat vara med som exemplifierar klustret. 

Alla kluster kommer kanske inte med, utan bara de som har teman som kan 

kopplas till forskningsfrågan och det som undersökningen gick ut på. Det ska 

finnas med citat från de som intervjuades i varje kluster. 
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3.5 Reflexion och tillförlitlighet 

Mina inspelade intervjuer transkriberades efter vad som var relevant. Då det 

skulle ta så lång tid att transkribera hela intervjuerna valde jag bara ut det som 

hade med mina forskningsfrågor att göra. Jag lyssnade flera gånger och skrev 

sedan ner vad som sades i Word och även mina tankar. När jag delade upp 

texten i olika teman använde jag mig av färgkodning för att lättare kunna ur-

skilja vad som hörde samman. När jag hade gjort det med texten så delade jag 

in temana i kluster och valde sedan ut tre kluster som blev med i mitt resultat. 

I varje kluster har jag med citat ifrån förskollärarna som har med temat att göra. 

Under intervjuerna märkte jag att det var svårt att inte lägga sig i det informan-

terna sa och inte ha en åsikt om det som sades. Dock anser jag inte att det hade 

någon avgörande betydelse av vad som framkom i resultatet. 

Det jag fick fram i min studie har jag fått genom att vara noggrann i det jag 

transkriberat så det är inte är taget ur sammanhanget. Min trovärdighet stärks 

då jag har citat med i mitt resultat. Studien jag gjort går inte att generalisera då 

det var så få informanter med. Men min studie gynnas då förskollärarna jobbar 

inom olika pedagogiska inriktningar men ändå har liknande tankar. 

 

3.6 Etiska överväganden 

I mitt arbete har jag behövt tänka på etiska aspekter kring hur jag gått tillväga. 

Av de aspekter jag har övervägt som kan relateras till mitt arbete har jag utgått 

ifrån Vetenskapsrådet (2017, s. 8). De har skrivit om olika etiska aspekter som 

är viktiga att förhålla sig till vid forskning. Det är att alltid tala sanning om sin 

forskning, vara öppen med sin metod, resultat och utgångspunkter. Inte stjäla 

andras resultat och ha ordning och struktur i sin data. Men även vara rättvis i 

sin bedömning av andras forskning. 

Då jag forskar med människor behöver jag först och främst informera om vad 

jag ska göra och ha ett samtycke ifrån de som ska ingå. Enligt Löfdahl (2014, 

s. 36–37) ska förskolechefen kontaktas innan kontakt med förskollärarna sker 

för att veta om det är okej att genomföra studien där. Sedan ska information 

om undersökningen gå ut till de som ska vara med, helst skriftligen även om 

det getts muntligt. Jag informerade rektorn på de tänkta förskolorna för att hen 

skulle veta vad som händer. Jag informerade dem jag skulle intervjua att de när 

som helst kunde dra sig ur studien även om de sagt ja från början och att det 

inte blir några konsekvenser alls för dem. Jag delgav även de som deltog i min 
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studie skriftligt att min data kommer förvaras säkert och den kommer att för-

störas efter den här studien är klar. De fick även veta att jag skulle ha fiktiva 

namn för dem så ingen ska kunna veta att det är just de som deltagit.  

Jag har även haft struktur över mitt arbete och delat in arbetet i olika mappar 

på datorn för att inte blanda ihop materialet och få något som inte stämmer 

överens med vad som skett. 

Under bearbetningen av intervjuerna behövde jag överväga och tänka över vad 

mitt arbete gick ut på och inte ha med sådan information som inte var relevant 

för arbetet och det som jag kände inte var etiskt rätt att ha med.  
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4 RESULTAT 
 

Jag har valt att skriva alla citat som blockcitat för att det ska bli lättare att läsa. 

Mina informanter valde jag att göra anonyma och har valt att kalla den första 

förskolläraren för Greta, den andra Harriet, den tredje Berta och den fjärde för 

Asta. Under intervjuerna fick förskollärarna svara på dessa fem frågor: 

 

o Hur ser du på barns språkutveckling? 

o När anser du att det finns situationer där hög ljudvolym/störande bak-

grundsljud påverkar barnens språkutveckling? 

o Hur vill du ha det runtomkring dig när du ska lyssna på någon eller 

något för att inte bli störd? 

o Hur går du tillväga när du vill att barnen ska lyssna på vad du säger? 

o Hur tänker du kring planerade aktiviteter där syftet är att barnen ska få 

urskilja olika ljud påverkar språkutvecklingen? 

 

Av svaren på dessa frågor bearbetade jag intervjuerna enligt IPA-metoden och 

jag tog reda på vad förskollärarna tänkte kring hur ljudmiljön påverkar språk-

utveckling och hur de jobbar med att urskilja ljud. Jag fick till slut fram tre 

kluster som var relevanta för mitt syfte. 

 

 

 

 

        Samspel med andra     rad/sida 

Kommunicera ”vad glada de blir när en förstår dem”      18–19/17 

Respons ”när de ser var ljudet kommer ifrån”      52–53/18 

                    Fokus 

Distraherande  ”det blir inget sammanhang”     72–73/19 

En i taget ”och andra tar ju in allt”            94/20 

              Sätta ord på 

Urskilja ”det är något de hör fast de inte ser”  111–112/21 

Ordförståelse ”benämner allt medvetet så de får in grunden”  130–133/22 
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4.1 Samspel med andra 

4.1.1  Kommunicera 

Att kunna samtala med kompisen eller den vuxna har stor betydelse, detta är 

Greta, Harriet, Berta och Asta helt överens om. Alla pratar om att språket har 

en social förbindelse och att det är genom kommunikationen som informat-

ionen utbytts. Greta menar att det är viktigt att barnen kan uttrycka sig med ord 

för att de ska kommunicera med andra och vara sociala. Hon säger även att det 

märks på de barnen som kan uttrycka sig att det är lättare för dem i samspelet 

med andra. 

 

Harriet pratade om att de på hennes förskola använder tecken som stöd hela 

tiden i verksamheten just för att ge barnen ett till sätt för att kunna utrycka sig. 

Inte bara när det finns barn med ett speciellt behov av stöd med tecken, utan 

hela tiden och med alla. Detta är för att barnen ska kunna vara delaktiga även 

om de inte har språket och kunna förmedla vad de vill. Detta är även något som 

de tre andras förskolor försöker använda sig av. Berta tar upp hur de började 

använda tecken som stöd i hela barngruppen då det fanns ett barn med ett be-

hov av annan kommunikation än verbal. När fokuset släppte på barnets verbala 

kommunikation så tog det bara någon vecka så exploderade språket för det 

barnet som hade en svårighet för det talade språket.  

För där kan man ju se på att barn som inte har ett språk vad glada de blir när 
en förstår dem med hjälp av tecken istället. /Harriet 

 

Att få ett språk som barnet kan kommunicera genom är inte bara för att kunna 

vara en del i gemenskapen, utan för att de har märkt på barnen att de har ett 

behov av att kunna utrycka sig generellt och att någon förstår dem. Harriet 

berättar om ett barn som hade svårt med talet och att det kom igång sent. Fru-

strationen som barnet kände över att inte kunna göra sig förstådd med ord fick 

utlopp genom att barnet blev argt. Detta är en anledning till, som Harriet anser, 

att det är viktigt att få i gång språket tidigt och att använda alla sätt som behövs 

för att barnet ska få kunna utrycka sig. Asta tar upp i intervjun att det är en 

viktig del för förskollärare att se till att barn har möjlighet till ett språk. Vare 

sig man pratar om talspråk, tecken eller skrift så är det jätteviktigt att alla barn 

får ett språk för att kunna förmedla sina känslor och behov. 
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Vid aktiviteter eller andra situationer kunde förskollärarna märka om barnen 

inte var intresserade av det som de gjorde. Även om barnen inte sa att de inte 

ville vara delaktiga kunde förskollärarna läsa av barnens kroppsspråk. De för-

sökte då ändra förutsättningarna för aktiviteten med att stödja barnen genom 

att sätta ord på det som de uppfattar att barnen vill. Ibland när det inte alls går 

med en aktivitet får den brytas och de gör något annat, säger Harriet. Hon gav 

ett exempel på att de kan sjunga istället då det också är bra för språkutveckl-

ingen. Där kan alla vara med även de som inte kan sjunga sången med ord, då 

de jobbar med tecken och barnen får använda sig av kroppen för att kommuni-

cera och vara med i gemenskapen ändå. 

Om det bara är någon som sitter och låter för låtningens skull så vi försöker få 
dem till att prata med grannen istället och kan inte den det så försöker vi istäl-
let ställa frågor så att de då kan svara efter sin förmåga. /Harriet 

 

4.1.2 Respons  

När vi kom in på frågan om hur de får barnens uppmärksamhet var det tydligt 

från alla att genom barnens kroppsliga respons uppfattade de att barnen hade 

hört dem. Det kunde vara att de tittar på varandra när de pratar eller att barnen 

gör den handlingen som de blev tillsagda om att göra. Harriet förklarade att de 

hade haft barn som de fått ögonkontakt med men var fundersam om ifall barnet 

verkligen hört vad hon sa. Där kunde det behövas vara tydligare med vad som 

förmedlades genom att visa med tecken eller med kroppen vad som skulle gö-

ras. 

Men det är lättare att få deras uppmärksamhet när en har ögonkontakt. Då 
ser de att det är du och jag, när de ser var ljudet kommer ifrån. /Greta 

 

Harriet och Greta sa även att om de inte fick kontakt genom att bara prata så 

kunde de behöva använda kroppen. Kanske vinka med handen samtidigt som 

de upprepade med rösten att de ville ha kontakt. Om inte det gick kunde de 

kanske behöva lägga handen på barnets axel för att visa att de söker kontakt 

och vill ha barnets uppmärksamhet. De trodde att det oftast inte berodde på att 

barnet inte hörde eller uppfattade att de pratade, utan att barnet var mer intres-

serat och fokuserat på det som barnet håll på med. Berta och Asta kunde även 

de konstatera att genom kroppsspråket kunde de märka om barnen lyssnade på 

dem. 
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4.2 Fokus 

4.2.1 Distraherande 

Vid planerade aktiviteter eller andra situationer behöver man fokusera på den 

som pratar, konstaterade alla fyra. Därför behövs det lugn och ro runtom kring 

för att det ska gå att hålla fokus. Alla berättade att om det är störande bak-

grundsljud hela tiden kan det vara svårt att koncentrera sig och uppfatta vad 

den andra säger. Harriet berättar att de väljer aktivt att inte ha på någon radio 

eller annan musik i bakgrunden hela tiden just för att de tycker det är skönt när 

det är lugnt. När de väljer att ha musik på radion finns det en tanke bakom och 

de har ett syfte med det. Hon tror även på att de stora barngrupperna i förskolan 

är en bidragande orsak till att det ofta är hög ljudvolym.  

Att det alltid är väsen runtikring. Det är då svårt för dem att höra oss och vi 
dem. Det är också störande att alltid ha bakgrundsljud. /Harriet  

 

Berta tar upp att det är lättare att höra och koncentrera sig på den som pratar 

om hen är mittemot och inget störande ljud runt i kring. Däremot tog hon även 

upp att om det är störande ljud runt i kring som tillexempel bilar som kör förbi 

då och då kan det för henne hjälpa med någon lugn musik. Detta gör att hon 

vet vad för ljud som förväntas komma och kan då koncentrera sig istället för 

att analysera vad det var för ljud som lät.  

 

Greta berättar om att när de har en lugn stund för att berätta en flanosaga eller 

läsa så har barnen lättare att ta in det, men kommer det något barn krypandes 

eller andra ljud omkring så påverkar det negativt.     

Jag tror det avbryter. Det blir inget sammanhang. Svårt att komma tillbaka till 
det som var meningen. /Greta 

 

Även Harriet berättar att om hur det i vissa situationer är bättre om det är lugn 

och ro. När ljudvolymen bara trissas upp och det blir stökigt så påverkar det 

situationen negativ. Hon berättar att de försöker ändra fokus på situationen ge-

nom att aktivt leda barn till att lugna sig.  

För så kan det vara vid vissa luncher att de bara sitter och låter oc… där har du 
en situation där det kan påverka negativt! / Harriet    
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Asta berättar att musik är något de använder sig av i verksamheten för att för-

stärka den aktiviteten de gör. Men är musiken inte kopplad till aktiviteten blir 

den bara ett strömoment. Hon säger även att när ljudvolymen i gruppen höjs 

försvinner barnens koncentration till att uppfatta vad som sker runt om kring. 

Asta har märkt att när de delar upp barngrupperna i mindre grupper får de ner 

ljudvolymen och barnen har lättare att koncentrera sig. 

 

Vid aktiviteter som kräver fokus har Greta märkt att om barnen sitter vid bordet 

har de lättare att koncentrera sig, det blir lugnare och hon ser att barnen tar in 

det som sker på ett helt annat sätt. För på golvet är det lätt att barnen blir så 

ivriga av vad som ligger på mattan vid samlingen att de vill krypa dit och ta 

grejerna, det blir då rörigt och barnen tappar fokus. Harriet säger att hos dem 

kan det vara så i början när barnen börjar på förskolan, men att det bara tar 

några veckor så fungerar samlingen på mattan. Men hon säger att ibland kan 

det vara lite rörigt på samlingen efter helgen. 

På en måndag kan det vara lite extra stökigt, då förklarar vi för de andra bar-
nen att det barnet inte orkar idag. /Harriet 

 

4.2.2 En i taget 

När man ska lyssna på vad någon har att säga anser förskollärarna att det är 

svårt att urskilja vad som sägs om det är många eller någon som pratar bredvid. 

Så för att kunna fokusera på vad den personen säger behöver det vara bara den 

som pratar.   

När en ska lyssna på någon så ska det vara en i taget, så det inte är tre som 
pratar samtidigt, för då hör jag absolut inte. /Harriet  

 

Greta tar upp att hon har märkt att vissa barn kan fokusera trots att det är stökigt 

runt omkring och att de uppfattar vad som sägs ändå. Hon visste inte vad det 

kunde bero på, om det är medfött eller upptränat.  

Men en del kan ju stänga av lite mer och andra tar ju in allt. Vissa är bättre på 
att stänga ute det som är runt omkring. /Greta 
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4.3 Sätta ord på 

4.3.1 Urskilja 

När förskollärarna uppfattar att barnen reagerar på ett ljud så hjälper de barnen 

att lokalisera var det kommer ifrån och vad det är. Vet inte barnen vad det är 

för ljud så hjälper de till och säger vad det är. Greta berättade att det kom en 

helikopter och barnen kände inte igen ljudet, så berättade hon vad det var för 

ljud. Greta märker på barnen att när det kommer ljud så kan barnen höra vad 

det är när de har fått lära sig att urskilja det. 

Men tåget! Det är något de hör fast de inte ser. De hör att det är tåget som 
kommer. /Greta 

 

Berta berättar hur de brukar gå ut i skogen och barnen vänder ansiktet uppåt 

när de lyssnar efter fågelljuden, då de lärt sig att fåglarna brukar vara högt upp. 

När det gäller att urskilja ljud har Asta med det i sin planering och har spelat 

in både spolande toaletter för att barnen ska få urskilja ljud. Men även gömt 

äggklocka i rummet för barnen även ska få lokalisera varifrån ljudet kommer. 

 

Harriet svarar också att de är med och benämner för barnen vad det är som 

låter även när det inte är planerade aktiviteter. De ger barnen en bekräftelse att 

de också uppfattar vad barnen hört, sätter ord på vad det är som låter och sätter 

in det i sammanhanget. 

Vi benämner vad det är för ljud som låter och tittar på var det kommer ifrån 
och vad det är. Om det ringer i telefonen eller diskmaskinen piper då, reagerar 
de hela tiden och vi pratar om det. /Harriet 

  

4.3.2 Ordförståelse 

Oavsett om det är planerade aktiviteter eller om det sker något i stunden så 

försöker alla att sätta ord på det som sker och vad sakerna heter. Förskollärarna 

anser att barnen har stor nytta av ett brett ordförråd och att det är grunden som 

läggs när de är små. När Greta planerar aktiviteter är en stor del i det att gynna 

barnens språkutveckling. 
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Språkutvecklingen är mycket i det planerade. Speciellt för de här små som det 
läggs grunden. Att en sätter ord på det och benämner på ett annat vis. Be-
nämner allt medvetet så de får in grunden. /Greta 

 

Harriet säger att de försöker berätta för barnen i alla situationer vad de gör och 

sätta ord på vad det heter. Hon tycker det är viktigt att visa på för barnen att 

det finns olika ord för samma sak, att barnen får höra att snutten även heter 

snuttefilt till exempel. Greta påpekar också att hon tycker det är viktigt att bar-

nen får olika ord för samma sak, att det går att säga både kaffekopp och kaffe-

mugg. Att det även finns trähus eller tegelhus, inte bara hus. Att de inte bara 

säger pippi utan de försöker säga att det kanske är en fågel eller till och med 

en skata. Hon tycker att det är bra om de får andra begrepp tidigt, för då kan 

barnen förklara på ett annat sätt.  

Det är väldigt viktigt att de får ett nyanserat språk liksom, att de får höra 
mycket olika nyanser på ord. /Greta 

 

Att koppla orden till vad som sker här och nu är något Greta berättar att de gör 

och hon tror att barnen har lättare att ta in ordets betydelse när det sätts i sam-

manhanget. När barnen får höra att de ska ta på sig byxorna samtidigt som ett 

par byxor sätts på benen blir det mer konkret vad orden innebär.  

Och nu tar vi vänster fot och sätter på stöveln. /Greta 

 

 

Berta resonerar i kring högläsningens effekt av språkutvecklingen och vad vik-

tigt det är att den vuxna talar tydligt när hen läser. Hon påpekar även att det är 

viktigt att diskutera med barnen vad orden faktiskt betyder så boken faktiskt 

får ett sammanhang.   

När vi pratar om orden vi läser så blir de inte så konstiga, de är i samman-
hanget. /Berta 
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5 DISKUSSION 
 

Här diskuterar jag mitt resultat av studien och kopplar till tidigare forskning, 

kritiskt granskar mitt val av metod och tillvägagångsätt samt delger mina tan-

kar och idéer om vidare forskning på ämnet. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Huvudresultat jag kan se är hur förskollärarna anser att:  

o språket behövs för att kunna kommunicera och känna en gemenskap 

med andra.  

o det går att se på barnen om de uppfattar att något är auditivt.  

o distraherande omgivning och störande bakgrundsljud påverkar kon-

centrationen hos barnen.  

o förskollärarna arbetar både med planerade och oplanerade aktiviteter 

där de hjälper barnen urskilja ljud. 

 

De fyra förskollärarna ansåg att orden, språket är viktigt för att kommunikat-

ionen med andra ska fungera bra. En viktig del för att kunna känna en samhö-

righet och vara i en social gemenskap. Som jag skrivit tidigare menar Säljö 

(2018 s. 159–168) att barnet kommunicerar redan från början. Då har språket 

störst betydelse för att de i de sociala sammanhangen ska kunna känna delak-

tighet. Det är när man kan språka som man utvecklas och kan byta erfarenheter 

med andra. Jag tänker att barnen samtalar och verkar förstå varandra även då 

de inte alltid uttalar orden som vi vuxna gör. Detta är något som Pollocks och 

Schwartz’ (1987) studie visade på, att barn uppfattar ord, fastän orden inte ut-

talades med vare sig rätt vokal eller konsonant. Jag tolkar det som att barnen 

kan språka verbalt med varandra trots att vi vuxna inte kanske uppfattar det. 

Larsson (2017, s. 19) skriver om vikten av att föräldrar ska möta barnen med 

höga förväntningar. Har föräldern en positiv inställning till barnets kommuni-

kation kommer barnet i större grad kunna förmedla det hen har för avsikt att 

förmedla. Jag tänker att det även gäller förskollärarna. Har inte de en inställ-

ning till att barnet har en avsikt med det de visar att hen vill förmedla kommer 

förskolläraren vifta bort det och kommunikationen försvinner mellan den 

vuxne och barnet. Förskollärarna i mina intervjuer ansåg att om barnen får or-

den i ett sammanhang där det har betydelse lärs det lättare in av barnet. Detta 

är något som Larsson (2017, s. 20) samstämmer med, ”Ju fler gånger barnet 

möter ett ord, desto större är chansen att det lärs in. Ju fler sammanhang som 
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ordet dyker upp i, desto större blir barnets kunskap om begreppet och hur det 

kan variera.” (Larsson, 2017, s.20). 

 

Förskollärarnas tankar om barnens auditiva uppfattningar var att barnen visade 

kroppsligen att de uppfattade att någon kommunicerade med dem eller att de 

hört något. Ögonkontakt med barnet är ett tydligt tecken på att barnet uppfattar 

att ljudet kom från dem. Williamson, Brooks och Meltzoff (2015) såg i sin 

studie att barnen inte tog hänsyn eller inte uppfattade att den vuxne hörde vad 

de gjorde genom att bara vara i samma rum. Däremot när barnen märkte att 

den vuxne riktade sin blick mot dem så slutade barnen med det de höll på med.    

 

Förskollärarna i min undersökning kunde konstatera att barnens koncentra-

tionsförmåga påverkades negativ då det fanns störande bakgrundsljud eller en 

distraherande omgivning när de både hade planerade aktiviteter och i vardag-

liga situationer. Westerlund (2009, s. 22–23) påpekar att barnens auditiva för-

måga påverkas av yttre störningar i form av ljud. Men i studien Newman 

(2011) gjorde visade det sig att barnen trots störande bakgrundsljud faktiskt 

uppfattar vad som sägs. Men att det berodde till stor del på om den som pratade 

var tillräckligt mer intresseväckande än det andra som lät. Jag kan tänka mig 

att om det finns massa olika sorters stimuli, både auditivt och visuellt, kan det 

vara svårt att hålla fokus och uppfatta vad som förmedlas även om man hör 

vad som sägs. Har man förstått att fokuset ska vara på en skärm så är det kanske 

lättare att hålla fast vid det än om det är 30 andra saker som är jätteintressanta 

i ett rum. 

 

Lära sig att urskilja ljud, förstå vad för ljud det är och var det kommer ifrån är 

något förskollärarna jobbade med, både i den planerade verksamheten och 

spontant. De sätter ord på det som barnen inte kände till och annars pratade de 

om vad det var för något och var det kom ifrån. Säljö (2018, s. 171–174) be-

skriver den vuxnes betydelse för barnets utveckling och hur den vuxne behöver 

finnas där och stötta barnet till att erövra ny kunskap. Genom att den vuxne 

kommunicerar och ger barnet sina tidigare erfarenheter, hjälper det barnet att 

själv reflektera över vad som händer. Detta gör att barnet får en liten extra push 

att själv utvecklas. Säljö skriver även att barnet bearbetar informationen två 

gånger. Först socialt i samspel med andra och sedan hos den egna individen 

genom reflexion. Jag tänker att när förskollärarna är med och sätter ord på vad 

barnen hör och uppfattar ger det barnen en erfarenhet som de kanske inte för-

står på en gång. Men efter att barnet har reflekterat över vad det var som lät 
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och kopplar det till ordet, så bygger barnet upp en förståelse för ordet och sa-

ken. Detta gör att barnet sedan kan använda sig av den erfarenheten för att 

kunna utveckla sitt kunnande. 

 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad förskollärare tänker om 

hur förmågan att urskilja språkljud påverkar språkutvecklingen hos barnen och 

även hur de jobbar med att lära barnen urskilja olika ljud. Då förskollärarna 

betonar vikten av att benämna för barnen vad saker heter och vad det är som 

låter verkar deras tankar vara att barnens förmåga att urskilja språkljud har en 

påverkan för språkutvecklingen. Jag fick även svar på hur förskollärarna arbe-

tar för att göra barnen medvetna om ljuden runt om kring. Då undersökningen 

går ut på att jag vill veta hur förskollärarna tänker kring detta så anser jag att 

genom min undersökning så har mitt syfte blivit besvarat.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Jag valde intervju som sätt att samla in min information. Jag bedömde att valet 

var ett bra sätt att få svar på mina frågor då jag undrade hur förskollärarna 

tänkte. Det hade blivit svårt att svara på mina frågor om jag hade valt obser-

vation istället. Jag märkte däremot att semistrukturerad var svårt för mig att 

förhålla mig till. Jag ville gärna ge dem svar och föra ett samtal och fick många 

gånger stoppa mig och tänka på hur jag hade planerat insamlingen av inform-

ationen. Jag känner i efterhand att jag skulle ha behövt testa på flera personer 

innan jag gjorde den första intervjun och även haft fler frågor. Även då jag fick 

svar på min frågeställning känner jag att det var mycket jag hade velat kom-

plettera för att få ett mer fylligt resultat. Hade jag gjort det igen hade jag nog 

valt observation och ändrat min frågeställning till vad förskollärarna gör istäl-

let för hur de tänker. Till min analys valde jag IPA och tyckte det verkade som 

ett tydligt och strukturerat sätt att analysera datan. Jag märkte att det var tydligt 

uppdelat och temana var sammanhängande. Däremot skulle jag ha behövt testa 

metoden innan så att jag hade förstått mig på den bättre. Men jag tycker att den 

var ett bra sätt att analysera intervjuerna. 

 

5.3 Slutsatser 

De slutsatser jag kan dra av denna undersökning är att förskollärare har en 

medvetenhet om att ljudmiljön de befinner sig i påverkar koncentrationen och 
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att förskollärarna jobbar aktivt med att hålla ljudvolymen nere trots stora barn-

grupper. Skulle man göra om studien och undersöka detta vidare hade det varit 

intressant att se på detta utifrån barnens synvinkel istället. Den kunskapen hade 

kunnat ge ett större perspektiv på hur barnen uppfattar ljudmiljön och bak-

grundsljud när de ska koncentrera sig.  

Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska 
alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl 
innehåll som arbetssätt. Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande 
och kunskaps utveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, 
etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. (Skolverket, 2018, s. 10) 
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