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Sammanfattning 

Det här självständiga arbetet handlar om kommunikationens betydelse för yngre barns 

språkutveckling. Syftet är att undersöka hur förskollärare upplever det kommunikativa arbetet 

med det enskilda barnet på förskolan. I undersökningen vill vi även studera förskollärarens 

upplevelse av vilken påverkan förskolans fysiska inomhusmiljö har, samt belysa vilken 

betydelse det kollegiala samtalet har för yngre barns språkutveckling. Studiens teoretiska 

utgångspunkter är kognitiv teori och ett sociokulturellt perspektiv. Tidigare forskning påvisar 

att det är många faktorer som samspelar i kommunikationen med det enskilda barnet. 

Förskollärarens roll har en betydelsefull inverkan tillsammans med förskolans fysiska 

inomhusmiljö och de beskrivna strävansmålen i Läroplan för förskolan (Lpfö 98, 2010) som 

alla måste arbeta mot. Även det kollegiala samtalet är av betydelse för hur barnet tillägnar sig 

språket. Samtalet med barnet bör byggas på något som barnet är intresserat av för att få den 

mest utvecklande dialogen. Det är viktigt att förskolläraren har kunskap och medvetenhet för 

att kunna ta sig in i barnets värld och hitta något att samtala om. En genomtänkt och 

välorganiserad fysisk inomhusmiljö kan vara ingången till samtal. Det vardagliga samtalet är 

det som berikar barns språk, språkinlärningen sker hela dagarna på förskolan och inte bara vid 

planerade aktiviteter. Under studiens gång har vi successivt insett hur viktig 

kommunikationen med det enskilda barnet på förskolan är för att barnen ska utvecklas 

språkligt. Vi ser även hur viktigt förhållningssätet är och att kommunikationen mellan 

kollegorna fyller en viktig funktion i hur hela förskolan arbetar med miljön och språket. 

Närvaro, medvetenhet och benämning är några av de betydelsefulla faktorer som leder till 

utveckling och lärande. Utgångspunkten i resultatet är kvalitativa intervjuer och 

observationer. Resultatet pekar på att det ska ske samspel mellan pedagogerna och den fysiska 

miljön för att ge barnen de bästa förutsättningarna i kommunikation och språkutveckling. 

Nyckelord 

Förskola, kommunikation, språkutveckling, förskollärarens roll, fysisk inomhusmiljö  
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Tack 

Vi vill tacka förskollärarna som ställde upp i våra intervjuer. Vi vill även tacka all annan 

personal på förskolorna för att vi fick göra intervjuerna under deras arbetstid och för att vi 

fick observera miljön på förskolorna. Vår handledare Stellan Sundh har varit ett bra stöd och 

gett oss motivation vissa stunder då den inte har varit på topp och därför vill vi sända ett extra 

stort tack till honom. Utan alla dessa personer, våra familjer och vänner hade det inte blivit 

någon undersökning. Alla omkring oss har varit fantastiska under tiden som vi har arbetat 

med vårt självständiga arbete fast vi mest har varit upptagna med att skriva. Tack för ert stöd, 

uppmuntran och positiva tankar.  
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1. Inledning 

Denna studie handlar om kommunikationens betydelse med det enskilda barnet utifrån 

litteratur, upplevelser från förskollärare samt observationer av den fysiska inomhusmiljön på 

förskolan. Slutligen diskuterar vi resultaten med inslag av våra reflektioner och funderingar. 

Gjems (2011) beskriver språket som en av de mest betydelsefulla funktionerna för möjlighet 

till lärande. Språket lägger grunden till utbyte av kunskap och det är en ständigt pågående 

process som sker hela livet (Gjems, 2011, s. 7). Även Åkerstedt Lindell (2014)  lyfter fram 

språket och kommunikationen som en betydelsefull funktion på förskolan. Det är genom 

språket som identitetsutveckling sker och det hänger samman med värdegrundsfrågor och 

delaktighet i barngruppen. Genom det här perspektivet ses kommunikation och 

språkutveckling som en stark relation och viktig aspekt för barns utveckling inom alla 

strävansmål i Läroplanen för förskolan (Åkerstedt Lindell, 2014, s. 14).  Denna studie 

beskriver förskollärarens upplevelse av det kommunikativa arbetet, vilken roll de har och hur 

deras samarbete kan ha en betydelse för barns utveckling.  
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2. Bakgrund 

Bakgrunden till denna studie är att vi båda har reflekterat under vår utbildning över hur 

betydelsefullt arbetet med barns tidiga språkutveckling är i åldrarna mellan ett och tre år. 

Intresset av att skriva om förskollärarens kommunikation med det enskilda barnet och barns 

tidiga språkutveckling har vuxit fram under utbildningens gång.  

Förskollärarens språk och kommunikation ser vi som en viktig del av barns utveckling och 

lärande. Det utgör grunden till barns språk, samspel och till att börja läsa och skriva. Språket 

har en central betydelse för oss människor och är en stor del av vår kommunikation, identitet 

och gemenskap. Enligt Läroplan för förskolan (98, 2010) hänger språk och lärande samman 

vilket även språk och identitetsutveckling gör (Lpfö, 98, 2010, s. 7). Det här belyser en viktig 

del av förskollärarens uppdrag som är att ge barn bred språkstimulering och en bra 

kommunikation. Vi anser att en viktig del i yrkesrollen som förskollärare är att upprepa och 

benämna de rätta orden i samtal med barn. Eriksen Hagtvet (2004) berättar om vuxna som 

samtalar med barn. Hon menar att om samtalet med barnet byggs på sådant som intresserar 

barnet ökar det sannolikt en förståelse av ord hos barnet. Vidare poängterar hon att vuxnas 

redskap till att kommunicera med barn är att ta sig in i deras värld och samtala om något som 

barn är intresserad av och detta stimulerar barns språkutveckling (Eriksen Hagtvet, 2004, s. 

116). Yngre barns språkutveckling sker på olika sätt har vi erfarit ute på förskolorna. Vi har 

under perioder med verksamhetsförlagd utbildning mött förskollärare och pedagoger med 

olika synsätt och förhållningssätt. Därför tycker vi att det skulle vara utmanande, utvecklande 

och intressant att göra en undersökning runt kommunikationen med det enskilda barnet och 

förutsättningarna för kommunikation på förskolan. 

2.1 Styrdokument 

2.1.1 Skollagen 

I Skollagen finns grundläggande bestämmelser för förskola och skola där det bland annat står 

att:   

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg 

omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och 

utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja 

allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. 

(Utbildningsdepartementet, 10, 2014: kap8) 
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2.1.2 Läroplanen för förskolan 98, 2010 

Som grund i förskollärarens arbete finns Läroplan för förskolan (98, 2010) som 

styrdokument. I läroplanen framgår tydliga mål och riktlinjer som förskolläraren och 

arbetslaget ska sträva mot med barnen. Alla förskollärare ska ha kunskap om vad som står i 

Läroplanen men det finns många olika sätt att omvandla orden till praktisk handling. I det här 

arbetet ligger fokus på språk och kommunikation. Följande punkter kan starkt kopplas 

samman med syftet och frågeställningarna i denna studie utifrån Läroplan för förskolan (98, 

2010).  

 ”Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta 

initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens” (Lpfö, 98, 

2010, s. 6). 

 ”Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egna aktiviteter öka 

sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt 

förutsätter att olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och 

bildar en helhet” (Lpfö, 98, 2010, s. 7). 

 ”Förskolan ska främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om 

innebörden i begreppen kunskap och lärande” (Lpfö, 98, 2010, s. 6). 

 ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och 

begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med andra” (Lpfö, 98, 2010, s. 10). 

För att uppnå alla strävansmål i Läroplan för förskolan (98, 2010) krävs kommunikation på 

ett eller annat sätt. Vi anser att kommunikationen är grund till alla strävansmål men det finns 

strävansmål som riktar sig mer mot kommunikationen. Dessa fyra strävansmål kan starkt 

kopplas samman för att ge en bekräftelse på att vuxnas vägledning, aktiva diskussioner och 

levande miljö är viktiga faktorer för att varje barn ska utveckla ett nyanserat talspråk som de 

enligt läroplanen ska stävas mot.    
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3. Teoretiska utgångspunkter  

Det finns olika teorier om hur barn tillägnar sig språk och kommunikation. Denna studie 

kommer att utgå från den kognitiva teorin och det sociokulturella perspektivet som teoretiska 

utgångspunkter därför att båda är framträdande inom yngre barns lärande.  

3.1 Kognitiv teori  

Piaget (1972) beskriver att den kognitiva teorin handlar om hur människor övervinner 

kunskap utifrån en biologisk grund. För att kunna utveckla sin kognitiva förmåga bör barn få 

en förståelse för sin omvärld och detta gör barn genom konkreta handlingar och i relationer 

med andra (Piaget, 1972, s. 9). Vidare framhåller Piaget människans språk och 

kommunikativa förmåga. Utifrån den kognitiva teorin är språket ärftligt betingat och 

människan formar språket genom yttre påverkan från sociala relationer och den fysiska miljön 

men utvecklingen sker i olika stadier som alla barn i hela världen går igenom. Familjen och 

den undervisning som sker på förskolan har i detta fall en betydelse för att utveckla språket 

(ibid., s. 46).  

Arnqvist (1993) beskriver kognitiva teorier och barns inlärningsprocesser. Enligt Arnqvist 

handlar språkets utveckling om att barn får fler sociala erfarenheter genom bland annat 

kommunikation och vidare att språket delas in i delar: ett socialiserat och ett egocentrerat 

språk. Det egocentriska språket handlar om att barn talar utan att egentligen förstå lyssnarens 

position. Förståelsen utvecklas genom erfarenheter och att samtala med andra (Arnqvist, 

1993, s. 31). Det egocentriska språket delas upp i tre kategorier. Den första kategorin är 

upprepning, vilket innebär att barn upprepar ord. Orden har oftast ingen betydelse för barn 

och det behöver inte heller vara någon person som barnet kommunicerar med. Barn finner det 

roligt att bara upprepa ord de hör. Den andra kategorin är monolog. Barn leker och omvandlar 

samtidigt handlingen till ord för att berätta vad som händer i leken. Orden och handlingen i 

leken sammanfaller med varandra och bildar en monolog. Den tredje kategorin är kollektiv 

monolog. Barn börjar föra dialoger parallellt med varandra. Förskolebarns berättelser 

förutsätter ofta att lyssnaren känner till händelsen för att kunna förstå vad barnet menar. Med 

utgångspunkt i den kognitiva teorin är språket inte kommunikativt eller socialt i sina 

funktioner utan det utgår från en individcentrerad funktion. Den sociala och kommunikativa 

utvecklingen kommer senare i ett annat stadium (ibid., s. 32).  

Arnqvist (1993) beskriver vidare att ett socialiserat språk delas in i fem olika kategorier: 

adapterad information, kritik, befallningar, frågor och svar. Kategorierna betyder att barn har 
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utvecklat språket och blivit mer socialiserade. Genom det socialiserade språket har barn 

utbyte av information och kunskap och de kan föra diskussioner och kan förmedla både tankar 

och kritik till varandra. Det socialiserade språket styrs och utvecklas utifrån den kognitiva 

utvecklingen enligt Piaget (Arnqvist, 1993, s. 33).  

3.2 Sociokulturella perspektivet 

I det sociokulturella perspektivet betonas vikten av interaktionen mellan utveckling och 

undervisning. Med detta menas att utvecklingen skapas tillsammans med andra i en 

interaktion som är kulturellt betingad och socialt konstruerad. Vidare framhåller det 

sociokulturella perspektivet att barns intressen ska vara grunden till förskollärares arbete. För 

att utveckla barns kunskap ska utgångspunkten vara barns närmaste utvecklingszon. Med 

detta menas att förskollärare ska ta till vara på barns tidigare kunskap och intressen på ett 

positivt och lekfullt sätt i små steg för att kunna bygga vidare i lärandeprocessen och för att 

utveckling ska ske. Förskollärarens roll i lärandeprocessen och utvecklingen blir att handleda, 

vägleda och finnas som stöd för barn (Lindqvist, 1999). 

Hwang och Nilsson (2011) menar att i det sociokulturella perspektivet ses att barn utvecklas 

olika beroende på vilka sociala och kulturella sammanhang de lever i. Enligt det perspektivet 

hjälper språket barn här och nu och det är språket och kulturen som påverkar utvecklingen av 

den kognitiva förmågan hos människan (Hwang & Nilsson 2011, s. 66 f). Hwang och Nilsson 

poängterar att utveckling och utbildning går hand i hand. Utveckling kan både ske inifrån 

tanke och ut till handling, men även utifrån social påverkan och in till tanke. Hwang och 

Nilsson framhåller också teorin om den närmaste utvecklingszonen som finns inom det 

sociokulturella perspektivet där den vuxne ska ligga steget före för att utmana och stödja barn 

i utvecklingen. Den närmaste utvecklingen beskriver vad barnet kan göra och vad hen kan 

utveckla med hjälp av medvetet stöd från förskolläraren för att barns lärande ska främjas. Det 

gäller att ligga ett litet steg före så att kraven inte blir för stora och det uppstår ett 

misslyckande (ibid., s. 66 f). 

Det sociokulturella perspektivet skiljer sig gentemot de kognitiva teorierna när det gäller 

språk och kommunikation.  Inom det sociokulturella perspektivet anses det att språket är 

socialt betingat redan från barns födsel. Det egocentriska språket utvecklas senare och sker 

från ordet till tanken. Språket hos spädbarn är redan socialt och kommunikativt då det lilla 

spädbarnet söker kontakt med sin omgivning och vill förmedla något. Spädbarn uttrycker det 

sociala språket till exempel om hen är hungrig för då skriker barnet och kommunicerar att hen 
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vill något. Vidare menas det inom detta perspektiv att barn utvecklar ett egocentriskt språk. 

Det egocentriska språket ses som ett viktigt instrument för att barn ska kunna utveckla tanken. 

Språket kan hjälpa barn att utveckla tanken och detta sker genom att barn får styra 

handlingarna genom språket. Språket blir ett inre tal och barn kan utan att säga ordet tänka det 

(Arnqvist, 1993, s. 36). Eriksen Hagtvet (2004) beskriver det sociokulturella perspektivet och 

den syn som finns om samtalet med barn: språk och kunskap konstrueras i sociala rum där 

möte sker mellan barn och miljö (Eriksen Hagtvet, 2004, s. 25). 

3.3 Sammanfattning 

Barnets språk och kommunikation utvecklas dels stegvis, men också med hjälp och stöd av 

andra i sociala relationer. Miljön barnet vistas i påverkar barnets språk och kommunikation 

och det biologiska synsättet finns också med i barnets utveckling. En närvarande vuxen är en 

betydelsefull funktion för att utveckling ska ske i både kommunikation och språk. 
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4. Litteraturöversikt 

I litteraturöversikten diskuteras barns språkutveckling och kommunikation. Även miljöns och 

förskollärarens roll i kommunikationen kommer att behandlas. 

4.1 Språkets delar 

Svensson (1998) skriver om språkets delar och menar att språket består av sex delar: fonologi, 

morfologi och syntax samt semantik, grammatik och pragmatik som ska bilda en helhet i det 

talade språket. Vid yngre barns språkutveckling är det speciellt tre delar som är centrala och 

det är fonologi, morfologi och syntax. Fonologi är ljudets struktur i ord och meningar. 

Morfologi är ordens inre struktur och syntaxen i språket är hur ord kombineras i meningar och 

att det blir rätt betydelse i meningen av ordföljden. Andra delar som kommer senare i språkets 

utveckling är semantik, grammatik och pragmatik. Barn behöver en medvetenhet om dessa 

delars funktion för att senare i utvecklingen kunna läsa och skriva (Svensson, 1998, s. 18 ff). 

4.2 Språk- och kommunikationsutveckling  

Enligt Svensson (1998) sker barns första kontakt med språk redan i sjätte månaden som foster 

i mammans mage. Genom att läsa för barnet när hen ligger i magen känner bebisen igen 

sagan, rytmen i orden och rösten redan innan den kommer ut i världen (Svensson, 1998, s. 

71). Løcken (2008) framhåller att det första som utvecklas i barns kommunikation är gesterna. 

Vidare poängterar hon att den språkliga kommunikationen och talet är kroppsligt och för att 

kunna tala används läpparna, tungan och gommen i formningarna av orden. Genom att barn 

pekar på något är det en början på kommunikation om något. Det kan till exempel vara något 

barn vill ha (Løcken, 2008, s. 33). Lindö (2009) avser att språket får större funktion när barn 

är runt ett års ålder. Nu börjar barn att använda sig av gester tillsammans med korta stavelser 

för att kommunicera med andra (Lindö, 2009, s. 63).  

Bjar och Lidberg (2003) beskriver hur utvecklingen av barns språk främjas huvudsakligen 

genom att barn använder och möter språket i olika situationer tillsammans med olika 

människor. Inlärningsprocessen kan därmed ses som ett ömsesidigt utbyte av språket där 

barnet får lyssna och uttrycka sig (Bjar & Lidberg, 2003, s. 21).  Det finns enligt Strömqvist 

(2003) forskare som har studerat barns inlärningsprocess av språket och de är överens om att 

det är många faktorer som påverkar inlärningen men de är inte överens om vilken faktor som 

är viktigast i utvecklingen av barns språk (Strömqvist, 2003, s. 58). Barn är olika individer 

och har därmed olika sätt att erövra språket på. Yngre barn runt ett år förstår och har börjat 

tillägna sig språkets grammatik. Vuxna måste ge barn den språkliga förståelsen i samtalet med 
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barnet för att den språkliga kompetensen ska utvecklas. Det innebär att yngre barn kan förstå 

talade meningar, både orden och sambandet mellan dem (Lindö, 2009, s. 72). Översikten visar 

barnets språkliga utveckling och vilka framsteg som sker vid barnets första tre levnadsår.  

Ålder  Språklig utveckling 

2-12 mån Vokaler, konsonanter. Joller (vokaler plus konsonanter). 

10-14 mån Det första ordet.  

1,5 år Ettordssatser. Använder ett tiotal ord. 

2 år Tvåordssatser. Vad är det? Frågor.  

Övergeneralisering. Ordförrådet omfattar omkring 300 ord. 

2,5 år Telegramsspråk. Genomsnittlig satslängd omkring fyra ord.  

3 år Flerordssatser. Personliga pronomen. 

Ordförrådet ökar kraftigt. 

Översikten är från (Hwang & Nilsson, 2001, s. 208) 

4.3 Förskollärarens roll 

Centerheim - Jogeroth (1988) hävdar att barns syn har en stor betydelse i barns tidiga 

språkutveckling och tal. Hon belyser vikten av att vuxna talar tydligt med barn eftersom det 

underlättar barns språkutveckling och tal. Barn behöver få se vuxnas munrörelser i talet för att 

sedan kunna utföra en härmning (Centerheim - Jogeroth, 1988, s. 13). Enligt Strömqvist 

(2003) är språkinlärningsprocessen ett brett begrepp där flera faktorer samverkar för att det 

ska ske en utveckling. Det som inverkar kan vara den fysiska utvecklingen och omgivningen, 

både den fysiska och människorna som vistas i barns omgivning. Förskolläraren måste ha 

kunskap om språk, vad det är och hur det används men även hur de ska vara ett stöd så att 

barn lär och utvecklas (Strömqvist, 2003, s. 58). Vuxna hjälper barnet i deras språkutveckling 

genom att betona och benämna med sin röst det ord som ska uppmärksammas. Den vuxne kan 

även förstärka detta genom att peka på föremålet som samtalet handlar om (ibid., s. 61). 

Den sociala samvaron är betydelsefull för barns språkutveckling (Svensson, 1998, s, 74). 

Tiden är en viktig faktor för att kunna vara ett stöd i barns språkliga utveckling, och för att 

kunna tolka och förstå barns yttranden. Engagemanget, bekräftelsen och närvaron från 

förskollärare ökar barns lust till att kommunicera. Bokläsning, sång och att leka lekar är 

betydelsefullt då barn får tillfälle till att använda språket, utöka sitt ordförråd och samspela 

med andra (ibid., s. 74 f).  
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Gjems (2011) diskuterar barns samtal med omvärlden. Hon menar att barn med hjälp av sin 

omgivning kan samtala sig till sin kunskap om språket och orden. Förskolläraren i sin roll är 

en viktig person i barns närhet för att barns språkutveckling ska kunna ske. Förskollärare kan 

samtala med barn om det som finns i barns närhet och det som intresserar barn. Ett av barns 

viktigaste lärande är språket. Med språkets hjälp kan barn lära sig att berätta och 

kommunicera med sin omvärld. Gjems hävdar vidare att samtalet där språkutvecklingen sker 

inte är något som planeras av förskollärare eller av barn utan det sker dagligen på förskolan i 

de vardagliga situationerna (Gjems, 2011, s. 7 f). Gjems diskuterar vidare om vuxna som 

samtalsstöd till barn. Förskollärare är den som finns i barns närhet på förskolan och ger barn 

det stöd de behöver. Förskollärare behöver ha en stor medvetenhet och vara en lyhörd 

samtalspartner som bjuder in barn till att samtala. Det kräver både tid och kunskap om barns 

samtalsfärdigheter för att kunna ge barn den stimulans de behöver. Den vuxne har ordförrådet 

och måste ge och berika barn med det och ge barn stöd för att kunna uttrycka sig, genom att 

ge namn på saker i det tillfälle barnet befinner sig i just då (ibid., s. 71 ff). 

Åkerstedt Lindell (2014) beskriver retorikens betydelse för förskollärare och att det finns ett 

högt krav i arbetet på en förskola vad det gäller kommunikationsförmågan. En vanlig dag på 

förskolan innehåller många kommunikationssituationer med både barn, föräldrar och kollegor. 

Det är viktigt att ha en god grund av retorik eftersom kommunikationssituationerna både kan 

vara lätta vardagliga men även svåra och utmanande. Förskolläraren ska kunna motivera 

övertala och inspirera barnen men även vara med och lösa konflikter. Bredare kunskap och 

större medvetenhet ger tydlighet i kommunikationen. I kommunikation med barn är det viktigt 

att tala med barnen och inte till barnen så att det blir en dialog (Åkerstedt Lindell, 2014, s. 

26). 

Åkerstedt Lindell (2014) beskriver vidare barns språkkänsla och hur viktig förskollärarens roll 

är i den. Hon menar att det är viktigt att låta barnen på förskolan få leka med orden, fundera 

och samtala om dem för att lägga en bra grund för ordförståelse och språkkänsla. Detta 

påverkar barnen senare i skolan då barnet ska läsa och samtala, men även ur ett längre 

perspektiv, i barnets kommande arbetsliv och i deras vuxna sociala liv. Åkerstedt 

Lindell påpekar att förskolan lägger grunden för hur barnen kommunicerar verbalt i vuxen 

ålder och vill belysa förskollärarens roll där förskolläraren kan både stärka barns språkliga 

medvetenhet och ge barn den språkliga känsla de behöver. Detta kan göras genom att låta 

barnen leka med språket och ha språktränande övningar. Hon menar även på att språket ofta 

kommer av sig självt om barnet omges av och får god tillgång till språket (Åkerstedt Lindell, 
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2014, s. 20). Vidare betonas den bekräftande kommunikation som förskollärare har med barn 

och hur förskollärare ser med positiva förväntningar och tilltro till barn. Med bekräftande 

kommunikation menas att förskolläraren är närvarande, har ögonkontakt och bekräftar att de 

lyssnar på barnen genom att svara på det barnet säger och på så sätt utveckla samtalet. Att 

samtala med barn ska ske utan att använda negationer i samtalet. Med negationer menas att 

undvika ord som nej och inte. Orden kan vara svåra för barnet att ta till sig och förskolläraren 

bör hellre säga vad de vill att barnet ska göra. Åkerstedt Lindell tar också upp varför-frågor 

och menar att varför ofta kan ha en negativ och anklagande klang och göra att barnet känner 

sig anklagad. Frågeord som hur eller vad, vem eller när är bättre menar hon i samtal med barn 

(ibid., s. 47). 

4.4 Förskolans fysiska inomhusmiljö 

Lindö (2009) belyser vikten av den pedagogiska inomhusmiljön. Hon menar att det material 

vi erbjuder barn ger möjligheter till utveckling. Rummet speglar både vilken barnsyn som 

råder på förskolan och vad det ger barn för möjligheter till att interagera och kommunicera 

med varandra. Hon ser vikten av att granska förskolans fysiska miljö ibland för att kunna 

bryta gamla mönster och invanda rutiner och istället skapa rum för utveckling (Lindö, 2009, s. 

27). Smidt (2010) diskuterar också förskolans inomhusmiljö utifrån det sociokulturella 

perspektivet där hon framhåller barns interaktioner med omvärlden de befinner sig i. Hon 

skriver om att den sociala och fysiska miljön barn möter är full av kulturella redskap som är 

medierande. De kulturella redskapen har olika betydelser för barn beroende på var barnet 

befinner sig i sin utveckling. Barn kan utforska de kulturella redskapen genom att använda 

språket eller tillsammans med någon annan i den fysiska miljön de vistas i. Det är viktigt att 

veta vilka kulturella redskap som finns i den fysiska och sociala miljön för att ge barn 

förutsättningar till utveckling (Smidt, 2010, s. 108 f). Dale (1998) diskuterar också förskolans 

miljö och menar på att hur miljön är organiserad är viktigt. Den ska vara genomtänkt för att 

den ska främja barns utveckling. Förskolans miljö ska ge barn de förutsättningar de behöver 

för att stimuleras och läroprocesser hos barn ska kunna påbörjas för att ge utveckling i både 

språk och psykisk utveckling (Dale, 1998, s. 44 f). 

Lindö (2009) betonar språkmiljöns betydelse för barns lärande av språket. Här lägger hon 

fokus på forskning som är gjord på yngre barn som är på sitt första levnadsår och har haft en 

nedsatt hörsel eller återkommande öroninflammationer och inte fått tillgång till den språkliga 

stimulans barn behöver. Forskningen påvisar att barn som haft nedsatt hörsel det första 

levnadsåret blev påverkade negativt i deras språkutveckling. Slutsatsen var att barn som var 
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frånvarande från språklig stimulans runt ett år missade en stor del av den fonologiska 

utvecklingen och barnets grammatiska utveckling påverkades senare i språkutvecklingen. Det 

hävdas att ge barn språklig stimulans dagligen är lika viktigt som att ge barn mat (Lindö, 

2009, s. 66 f). 

I en studie för att undersöka miljöns betydelse för barns språkutveckling deltog 166 barn som 

gick på nio olika förskolor. Resultatet visade att barns språkutveckling påverkas av miljön de 

befinner sig i men också vilka språkliga kompetenser som omger barnen. En viktig faktor är 

föräldrarnas sätt att kommunicera på. Viktigt är att barn har en bra miljö att vistas i där 

ljudnivån inte är alltför hög och där barnet kan få välja på en mängd olika aktiviteter, men 

även att det utförs olika gruppaktiviteter i barngruppen. Då sker språkutvecklingen naturligt 

(McCartney, 1984). 

Inomhusmiljöns utformning i förskolan är betydelsefull för att få en språkstimulerande miljö 

inomhus. Att ge barnen en verbal tillgång är viktigt när barnet ska vara både talare och 

lyssnare och i olika situationer anser Justice (2004). Barnet behöver inte alltid prata för att 

förvärva språket utan att lyssna kan ge barnet en erövring av språket. Det är viktigt att den 

vuxne har ett varierat innehåll i det som samtalas om i både formen och användningen. Den 

vuxne ska ge barnet en bekräftelse, svara på barnets frågor och inte fokusera på barnets 

grammatik och ordval, utan ge barnet den rätta grammatiken och ordvalet i samtalet med 

barnet för att ge barnen språket (Justice, 2004). Justice beskriver en förskola där det går 36 

barn och lärarna har där förändrat sitt arbetssätt och gjort en satsning på miljöns betydelse för 

språkets utveckling. Viktiga delar som påverkar det är att arbetslaget tillsammans samtalar om 

hur de ser på miljöns betydelse för kommunikations- och språkutveckling. Arbetslaget 

utvecklar en filosofi om hur de ser på språkstimulerande miljöer, hur rummen utformas och 

vilka material som finns att tillgå. Förskollärarna ändrar miljön för att berika barnens 

språkstimulering och organiserar om miljön så att det finns rikligt med böcker för barnen att 

tillgå, bra platser för dramalekar och mycket material som stimulerar barns problemlösning 

och motiverar barnens kreativa förmåga och lust till att leka. Förskollärarna skapade 

tillsammans en handlingsplan och där ingick det att barnen skulle ha aktivitetsschema som 

roterade för att ge barnen en rik språkmiljö. Alla förskollärare var insatta i vad som skulle ske 

under dagens aktiviteter för att ge barnen en god språklig stimulans och vara trygga i sitt 

arbete. Justice påpekar att arbetslaget ska ha en gemensam uppfattning och en filosofi om hur 

barn lär sig språk och detta bidrar till barns utveckling (ibid.,). 
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4.5 Sammanfattning 

Språkutvecklingen sker gradvis från den första kommunikationen i mammans mage till det 

talade ordet tillsammans med barnets omgivning. Språkutvecklingen kan ses som ett 

ömsesidigt utbyte då barn får både lyssna på andra och uttrycka sig själv. Viktiga och 

betydelsefulla faktorer som påverkar barns språk och kommunikationsutveckling är dels 

förskollärares roll med närvaro, kunskap och medvetenhet för att ge barn möjligheter till 

kommunikation och språk, dels den fysiska miljöns utformning för att ge barn stimulans till 

språk och kommunikation. 
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5. Syfte och frågeställningar 

5.1 Syfte 

Syftet är att undersöka hur förskollärare upplever det kommunikativa arbetet med det enskilda 

barnet på förskolan. I undersökningen vill vi även studera förskollärarens upplevelse av vilken 

påverkan förskolans fysiska inomhusmiljö har, samt undersöka vilken betydelse det kollegiala 

samtalet har för yngre barns språkutveckling. 

5.2 Frågeställningar 

 Vad anser förskollärarna vara viktigt i kommunikationen med det enskilda barnet på 

förskolan?    

 Vilken betydelse har förskolans fysiska inomhusmiljö enligt förskollärare för att 

främja barns tidiga språkutveckling? 

 Vilken syn har förskollärarna på betydelsen av det kollegiala samtalet för 

kommunikationen med det enskilda barnet på förskolan? 

 På vad sätt gagnar förskolornas fysiska inomhusmiljö förskollärarnas uttalanden om 

arbete med kommunikation? 
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6. Metod 

6.1 Metodval 

I vår undersökning valde vi att arbeta med samtalsintervjuer för att få svar på våra 

frågeställningar. Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer eftersom vi genom 

intervjuerna ville få reda på hur förskolläraren uppfattar sin roll och hur de upplever att miljön 

påverkar barns kommunikation och tidiga språkutveckling. Trost (2010) beskriver kvalitativa 

intervjuer som ett redskap för att få reda på vad respondenten upplever kring olika situationer 

och även vilka erfarenheter respondenten har (Trost, 2010, s. 43 f). Vi valde även att 

observera förskolornas fysiska inomhusmiljö som komplement till intervjuerna. 

Ett annat val vi gjorde var att spela in våra intervjuer för att kunna bearbeta och gå tillbaka till 

intervjuerna om vi blir osäkra i analysen, diskussionen eller i sammanfattningen av resultatet. 

Bell (2006) lyfter inspelningen som en viktig aspekt för att intervjuaren ska kunna 

sammanfatta, koda och notera viktiga kommentarer som kan vara betydelsefylla för resultatet 

av intervjun (Bell, 2006, s. 165). Med en inspelning kan samtalet även flyta på naturligt utan 

att intervjuaren känner sig stressad av att skriva eller avbryta vid miss av en mening. Trost 

(2010) påpekar att respondenten ska få tid på sig och att intervjuaren inte ska avbryta 

respondenten i deras tankegång eller mening (Trost, 2010, s. 84 ff). Vi var förberedda på att 

respondenterna inte ville bli inspelade även om de hade svarat ja innan via telefonsamtalet. 

Det var viktigt att vi frågade en gång till vid själva intervjutillfället. Bell tar upp vikten av att 

vara väl förberedd och kunna sammanfatta och genomföra intervjun skriftligt och att den 

intervjuade personen har rätt att säga ifrån om den inte vill bli inspelad (Bell, 2006, s. 165). 

Som komplettering till intervjuerna valde vi att observera den fysiska inomhusmiljön på 

förskolorna. Valet gjorde vi för att se vad som finns i den fysiska miljön på förskolan som 

bjuder in till samtal och kommunikation. Utgångspunkterna för observationerna var svaren 

från förskollärarna i intervjuerna, vi såg det som en fördjupning av svaren och till den 

litteraturöversikt vi har sammanställt. Innan observationen bestämde vi att vi skulle delta båda 

två för att få en gemensam bild och vad vi skulle titta efter. Vi tog foton i observationen för 

att sedan kunna jämföra förskolornas inomhusmiljöer. 

6.2 Urval  

Vi valde att besöka och intervjua sex förskollärare på två förskolor. Urvalet har vi gjort för att 

förhoppningsvis kunna urskilja, se likheter och skillnader i resultatet, dels mellan förskolorna 
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men även mellan förskollärarna på samma förskola. Den ena förskolan ligger i en mindre stad 

och den andra är belägen på landsbygden. På grund av arbetets storlek valde vi att göra ett 

selektivt urval av de förskollärare som vi ville intervjua. Begränsningen till två förskolor 

gjordes för att tidsramen inte räcker till fler förskolor och för att få en kvalitativ undersökning 

på de förskolor vi valde. Trost (2010) beskriver urvalet vid kvalitativa studier. Han menar att 

urvalet vid kvalitativa studier bygger mer på att få en variation av individer istället för att få 

fler antal likartade. Vidare beskriver Trost att kvalitativa studier är mer utifrån personliga 

uppfattningar och erfarenheter (Trost, 2010, s. 137). 

Vid den första planeringen av arbetet hade vi som mål att intervjua och sedan observera 

förskollärarens förhållningssätt för att se och få en helhet mellan ord och handling. 

Observationen av förskollärarna valde vi bort redan i tidigt skede då vi insåg att vi inte skulle 

ha tillräckligt med tid för att genomföra det och för vi ansåg att det skulle kännas som en 

bedömning av deras arbetssätt. Observationerna vi gjorde var inriktade på den fysiska 

inomhusmiljön och där gjorde vi ett selektivt urval av vad som observerades. De yngre barnen 

som den här studien är riktad mot är förskolebarn upp till tre år.  

6.3 Genomförande 

Innan vi tog kontakt med förskolorna hade vi gjort åtta intervjufrågor. För att veta om 

frågorna var relevanta i förhållande till vårt syfte och arbetets frågeställningar genomförde vi 

en provintervju med en student i klassen som har arbetat tio år inom förskola. Provintervjun 

resulterade även i att vi fick en tidsuppfattning som vi kunde informera våra respondenter om. 

En vecka innan intervjutillfället tog vi kontakt med förskolorna där vi ville intervjua. Vi 

berättade lite om oss, att vi studerar på Uppsala Universitet Campus Gotland och om vår 

studie. I telefonsamtalet informerade vi om vad syftet med vårt arbete var och att intervjun var 

frivillig att delta i. När personerna i fråga hade godkänt att vi fick komma och intervjua dem 

skickade vi ut ett informationsbrev. Förskollärarna fick genom brevet mer information om 

själva intervjun, etiska ställningstaganden som vi tagit i beaktande och syftet med 

undersökningen. Dessa första steg till intervju beskriver Bell (2006) och att det är viktigt att 

ge tydlig information om vad som ska ske och när. Det är respondenten som styr över 

intervjutillfället och intervjuarna ska vara ödmjuka mot respondentens önskemål, tankar och 

ha en bra kommunikation (Bell, 2006, s. 168 f). 

Vid intervjutillfället hade förskollärarna själva valt ut en plats på förskolan där vi skulle sitta. 

Vi intervjuade en förskollärare i taget och vi var båda med vid alla intervjutillfällen utom vid 
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en intervju. Vi hade delat upp intervjuerna så att vi ställde frågor till tre respondenter var och 

den som inte ställde frågor skrev viktiga kommentarer. Vid intervjutillfället fick 

respondenterna läsa informationsbrevet en gång till och vi frågade än en gång om vi fick spela 

in samtalet med våra mobiler och om allt kändes bra. När vi hade fått det sista samtycket så 

började intervjuerna. Varje intervju tog mellan 15-20 minuter sedan samtalade vi med 

respondenterna både före och efter intervjun. Efter sista intervjun på varje förskola frågade vi 

om vi fick observera deras fysiska inomhusmiljö. Vi gick runt och observerade förskolans 

fysiska inomhusmiljö och för att komma ihåg det vi såg dokumenterade vi det med 

mobilkamera samt skrev fältanteckningar som sedan jämförde och sammanställde till ett 

resultat. Efter varje intervjutillfälle transkriberade vi intervjuerna för att sedan kunna få ett 

resultat i vår studie. 

6.4 Arbetsfördelning 

Vi valde att skriva arbetet tillsammans för att få de bästa diskussionerna och för att båda 

skulle få kunskap om hela arbetet. Sedan har vi under vissa delar delat upp vissa moment. Vid 

intervjuerna valde vi att intervjua tre förskollärare var medan den andra satt med och skrev 

samtidigt. Sedan har vi transkriberat från det inspelade materialet till skrivet format för att 

tydligare se samband mellan svaren från förskollärarna. Vi transkriberade tre intervjuer var. 

Vi har båda letat artiklar från olika databaser. På grund av att en intervjuperson fick förhinder 

en av dagarna som var planerade för intervju så åkte Jennie själv och intervjuade en 

förskollärare. Lars letade och skrev utifrån artiklarna under tiden. All annan text har vi 

diskuterat och skrivit tillsammans. En inriktning i fördelningen är att huvudsak Jennie skrev 

resultatdelen och Lars skrev analys av resultatdelen men annars är merparten av texten 

skriven tillsammans. 

6.5 Etiska ställningstaganden 

Trost (2010) tar upp etiska ställningstaganden runt intervjuer och undersökningar. Han 

beskriver att etiska ställningstaganden ska noggrant övervägas inför en undersökning. 

Respondenterna har rätt till sin egen integritet och värdighet från första kontakten tills det att 

arbetet är färdigt (Trost, 2010, s. 123). Enligt Vetenskapsrådet (VR, 2002) är det nödvändigt 

att det sker olika forskning för individens och samhällets utveckling. För att forskningen ska 

hålla en hög kvalitet och för att den ska kunna bedrivas utifrån rätt förutsättningar behövs 

krav och riktlinjer som forskaren ska utgå från. Det finns ett forskningskrav där det sker en 

fördjupning och utveckling av kunskaper och metoder som kan förbättras utifrån samhällets 
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behov och vad som är aktuellt i samhället och för medborgarna. Inom forskning får det inte 

ske någon skada varken fysiskt eller psykiskt av någon individ som deltar. Det andra kravet är 

individskyddskravet som vidare delas in i fyra kategorier i forskningen. De fyra kategorierna 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Under 

dessa kategorier finns det råd och rekommendationer som forskaren kan ta del av under sitt 

arbete (Vetenskapsrådet [VR], 2002). Vi har tagit del av Vetenskapsrådets krav och riktlinjer. 

Som en del i våra intervjuer har vi informerat respondenterna om etiska ställningstaganden. 

Efter samtycket som vi fick via telefonsamtalet som vi hade med förskollärarna där det bland 

annat informerades om vad arbetet inriktar sig på, att vi vill spela in samtalet och att det är 

helt valfritt att delta i intervjun skickade vi ut ett informationsbrev (Bilaga 1) som varje 

förskollärare kunde läsa i lugn och ro. Vi var tydliga med att vi inte skulle nämna namn och 

att samtalet endast skulle användas till vårt arbete. Vi var även tydliga med att det var valfritt 

och att de kunde hoppa av när de ville.  

6.6 Trovärdighet 

I och med att vi båda två har deltagit under både intervjuerna och observationerna finner vi 

våra svar mer trovärdiga då vi har lyssnat, tolkat och analyserat tillsammans. Detta har gett 

arbetet vidgade perspektiv. Dock känner vi att i en sådan relativt liten studie är det svårt att 

hävda att resultaten är generaliserbara till alla förskolor. Vi kan endast beskriva resultatet från 

ett begränsat antal förskolor i den vardagliga kommunikationen med det enskilda barnet. 

6.7 Problem som har uppstått under arbetet 

Vid intervju nummer två ringde de dagen innan planerad intervju och meddelade att en av 

intervjupersonerna inte kunde delta just denna dag. Vi bestämde oss för att göra intervju med 

de andra två för att sedan bestämma ett nytt tillfälle med den sista personen. Detta var inget 

stort problem men det krävdes att vi fick planera om vissa saker i vårt arbetssätt. En annan 

svårighet som vi har stött på är att hitta relevanta forskningar via databasen inom vårt ämne. 

Vi lade ner mycket med tid på att leta, läsa och sortera artiklar som skulle kunna vara av 

relevans men de artiklar vi hittade hade oftast en anknytning till barn i behov av särskilt stöd.  

Artiklarna var intressanta att ta del av men vi ansåg att de inte hade rätt relevans utifrån våra 

frågeställningar.  

6.8 Metodiska överväganden  

Ett beslut vi tog var att både intervjua och observera för att få en helhet av betydelsen av 

kommunikationen med det enskilda barnet. Studien innehåller därmed förskollärarens 
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enskilda upplevelser och vår syn på den fysiska miljön. Båda metoderna ska vara ett bidrag 

till svaret på våra frågeställningar. Intervjuerna ger svar genom förskollärarnas erfarenhet och 

uppfattningar utifrån hur de arbetar och vad de har upplevt själva. Genom att vi bara har 

intervjuat sex förskollärare på två förskolor kan man inte se resultatet av denna metod som ett 

generellt resultat för landets förskolor. Men studien kan dock visa på olika likheter och 

skillnader i kommunikationen med det enskilda barnet vilket ger ett resultat som kan bidra till 

att andra prövar och vidareutvecklar sitt arbete med kommunikation.  

Vid intervjutillfället valde vi att delta båda två för att kunna ta stöd av varandra och få ett 

större perspektiv. Enligt Trost (2010) kan intervjuerna ge större förståelse och bredare 

informationsmängd om det är två intervjuare istället för en (Trost, 2010, s. 66 f). Vi anser att 

det kan vara en styrka till arbetet att vara två vid intervjutillfället för att ha samma 

informationsmängd till analysen och diskussionen. Även observationerna gjorde vi 

tillsammans för att få en gemensam bild att diskutera utifrån. Till vår studie ser vi metoderna 

som relevanta. Det kan finnas delar som ses negativa genom att ha intervju tillsammans med 

observation om förskollärarna känner sig kontrollerade eller granskade i sitt arbete. Det fanns 

ingen tanke från oss att bedöma verksamhetens kvalitet och det tror vi inte att förskollärarna 

heller upplevde.  
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7. Resultat 

I resultatdelen sammanfattas intervjusvaren av förskollärarna. Likheter och skillnader mellan 

förskolorna och förskollärarna kommer här att lyftas och utgångspunkterna i 

sammanfattningarna kommer att vara våra huvudfrågeställningar till detta självständiga 

arbete. Intervjuerna har skett på två förskolor med sex förskollärare. Förskollärarna är i 

åldrarna mellan 30 år till 59 år och har olika arbetslivserfarenheter. Efter intervjuerna insåg vi 

att det kan vara en svårighet att jämföra förskolorna med varandra. Fokus i intervjuresultatet 

kommer att inriktas på förskollärarens likheter och skillnader. I observationsanalysen kommer 

fokus att ligga på likheter och skillnader i förskolornas fysiska inomhusmiljö. De tre första 

frågeställningarna förankras i sex kvalitativa intervjuer och den sista frågan förankras i två 

observationer. 

7.1 Vad anses vara viktiga faktorer i kommunikationen med det enskilda 

barnet? 

Genomgående i alla intervjuer är att den vuxne ska vara en god förebild i kommunikationen 

och att tiden påverkar hur kommunikationen blir. Förskolläraren ska visa hur man använder 

språket och vara en god lyssnare som finns där och visar närvaro. Alla förskollärare var 

överens om att inte prata över huvudet på barnen och i samtalet med barnet få ögonkontakt. 

Likheter mellan förskollärarnas utsagor 

Likheter är att vara en god förebild, och för att barnen ska kunna härma är det viktigt att tänka 

på hur man själv talar och kommunicerar i det vardagliga samtalet. Lyhördhet hos den vuxne 

och barnen emellan ses som viktigt för att barnen ska känna att det de säger är betydelsefullt. 

För att barnen ska få tillgång till fler ord och fylla på sitt ordförråd hjälper det att benämna 

ofta och mycket. Även om barnen inte kan säga orden verbalt får de en tillgång som de tar till 

sig. En betydelsefull faktor i kommunikationen med barn är att förskolläraren visar intresse 

för barnens samtal. För att tolka barns förståelse i dialogen och för att visa barnet intresse och 

lyhördhet av deras samtal är ögonkontakten avgörande. För att förskollärarna ska kunna bjuda 

in till samtal och ta tillvara på de situationer som uppkommer för samtal är det viktigt att vara 

närvarande hos barnen.  

Skillnader mellan förskollärarnas utsagor 

Det var olika uppfattningar om att inte bara det verbala språket är viktigt i kommunikationen 

utan kroppsspråket har även en stor betydelse. Barnen borde träna mer på munmotoriken 
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genom olika rörelser med munnen och tungan för att sedan lättare kunna uttala bokstäver och 

ord tydligt. Tecken som stöd är bra för det liknar barnens gester och borde användas mer 

anser en förskollärare på varje förskola. En förskollärare anser att det fanns för lite tid till 

samtal med enskilda barn och eftersom samtalet är så viktigt borde det finnas mer tid och 

bättre förutsättningar för det. Även mer kompetensutveckling finns det önskemål om, för att 

ge barnen bättre förutsättningar. En av förskollärarna ser fördelen med att ha barngrupp i ålder 

ett till fem år. Hon menar på att barnen lär språket av varandra.   

Förskollärarens enskilda tankar  

I intervjun sa förskollärare A till svar på fråga 6, (Vad anser du är viktigt i kommunikationen 

med det enskilda barnet?) vad hon ansåg vara viktigt i kommunikationen med barn och det 

var bland annat att, “Gå ner på barnens nivå, ögonhöjd visa att du lyssnar med både kropp och 

ögon och minspel och att man är intresserad så barnet känner att det är viktigt det de har att 

säga …. ta sig tiden”. Förskollärare B svarade på fråga 5, (Vad anser du att förskolläraren har 

för roll i barns tidiga språkutveckling?) “Det blir mycket kroppsspråk med de små barnen, att 

man är tydlig med det man gör”. 

7.2 Vilken betydelse har förskolans fysiska inomhusmiljö enligt 

förskollärare för att främja barns tidiga språkutveckling?      

Genomgående i intervjuerna anser förskollärarna att den fysiska inomhusmiljön är av stor 

betydelse för barns tidiga språkutveckling. Förskollärarna lyfter fram vad de ser som viktiga i 

miljön för att ge barnen språkstimulans och en ingång till kommunikation. 

Likheter mellan förskollärarnas utsagor 

Det som förskollärarna var överens om var att det ska finnas bilder tillgängliga i miljön, på 

väggarna och som kort för att stärka det verbala talet och tydliggöra barnens vardag. Mönster, 

färger och former som kan bjuda in till kommunikation och samtal på ett naturligt sätt ska 

finnas på förskolan. Även böcker, rim och spel ska finnas lättillgängliga för barnen. 

Materialet ska bidra till att förskolläraren benämner saker i barns närmiljö för att ge dem 

orden. Miljön och materialet ska vara intressant, inspirerande och inbjudande för att skapa 

nyfikenhet och språklig stimulans för barnen. Förskollärarna berättar även om att 

språkmaterial som används vid samlingar och andra aktiviteter som ligger på barnens nivå är 

bra för utvecklingen och lärandet.  
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Skillnader mellan förskollärarnas utsagor 

Det finns även skillnader i resultaten av intervjuerna. Två förskollärare lyfter bland annat att 

kroppsmotorik och tal hör samman med varandra, därför kan en motoriskt stimulerande miljö 

stärka språkutvecklingen. Både övningar för grovmotoriken med hela kroppen och finmotorik 

med munrörelser kan skapas inne på förskolan. Två förskollärare ser musiken som ett sätt för 

barnen att kommunicera genom glädje och rörelse, medan en förskollärare ser bordets 

placering som viktig för att det ska vara inbjudande till samtal. En annan punkt som togs upp 

var ljudnivån på förskolan. Om det är hög ljudnivå anser en förskollärare att det ger sämre 

förutsättningar för barns tidiga språkutveckling. En förskollärare hade tankar om att 

förskolans inomhusmiljö i sig inte har någon större betydelse för barns tidiga språkutveckling. 

Förskollärarens enskilda tankar  

I intervjun svarar förskollärare A på fråga 8, (Hur tänker du runt förskolans fysiska innemiljö 

och vilken betydelse den har för att främja barns tidiga språkutveckling?) “Miljön och jag, det 

blir ju ett samspel och det finns saker att samtala om och det är alltid mycket lättare om det 

finns saker som man ser att de är intresserade av”. Det överensstämmer med vad förskollärare 

C svarade i sin intervju när hon svarade, “Det är ju hur vi gör och hur vi ser på saker som vi 

skapar förutsättningarna med antingen oss själva eller med hjälp av någon lek eller spel eller 

bok eller ….”. Till det kan vi knyta samman ytterligare ett citat från förskollärare B i svaret på 

fråga 8, “Att det är lättillgängligt. Det är ganska självklart på en förskola, men jag tror att det 

påverkar”. Slutligen kommer ett tänkvärt citat från förskollärare D på fråga 8, “Allting på 

förskolan är ju språkutveckling allt man jobbar med gynnar barnen språkmässigt det tror jag 

när de är små, sätta ord på allting det är viktigt, att man sätter ord på det”. 

7.3 Vilken betydelse har det kollegiala samtalet för kommunikationen med 

det enskilda barnet på förskolan? 

Återkommande i alla intervjuer var att båda förskolorna har samtal inom arbetslaget om hur 

de kommunicerar med barnen på förskolan. De pratar inte om enskilda barn vid varje tillfälle. 

Förhållningssättet i kommunikationen och hur man kommunicerar med varandra är det som är 

framträdande i de kollegiala samtalen.   
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Likheter mellan förskollärarnas utsagor 

Arbetsgrupperna pratar om att vara mer närvarande med barnen och finnas som stöd. Om det 

uppkommer samtal om det enskilda barnet försöker personalen utgå från ett liknande 

förhållningssätt i kommunikationen. Det kollegiala samtalet är bra för att det kan ske ett 

utbyte av tankar, erfarenheter och tips på hur man kan kommunicera med barn i vissa 

situationer för att barnen senare ska kunna föra det vidare i barngruppen. Det som tas upp i de 

kollegiala samtalen är bland annat vikten av att inte prata över huvudet på barnen utan att 

prata med barnen vid de tillfällen barnen finns med. Arbetslagen ska tillsammans visa vikten 

av att alla vuxna på förskolorna är förebilder vilket resulterar i ett vårdat språk och god 

kamratskap. 

Skillnader mellan förskollärarnas utsagor 

Det kollegiala samtalet kan enligt några intervjupersoner bidra till att pedagogerna ändrar 

utformningar av verbala meningar till positiva förstärkningar, så att stämningen i 

verksamheten inte blir negativ. Andra tycker att det är viktigt att diskutera och samtala om 

värdeord i arbetsgruppen och i barngruppen, hur vi pratar med varandra och om varandra. En 

arbetsgrupp samtalar om barnens enskilda språkutveckling genom att de arbetar med TRAS 

(Tidig Registrering Av Språk) i anslutning till utvecklingssamtalen på förskolan. 

Förskollärarens enskilda tankar  

Förskollärare A svarar på fråga 7, (Diskuterar ni i arbetslaget hur ni kommunicerar med det 

enskilda barnet?) “Vi försöker få till pedagogiska samtal i den mån vi har tid och utbyta 

tankar om det är nått vi … ta del av varandras erfarenheter om man har sett något som man 

inte kan knäcka själv och tipsa på så vis”. Förskollärare E förklarar i anslutning till fråga 7, 

“Att man är medveten om hur vi pratar till varandra och om varandra i barngruppen och barn 

emellan varandra också”. Slutligen tycker förskollärare F i anslutning till fråga 7 att det inte 

behöver diskuteras så mycket utan, “Tänk på vad man säger helt enkelt”. 

7.4 Förskolornas fysiska inomhusmiljö 

Utifrån observationerna av förskolornas fysiska inomhusmiljö ser vi likheter och skillnader 

mellan förskolorna. Miljöerna är både inbjudande till språk och medvetet planerade för att 

kommunikation ska kunna ske. Vi såg även att förskolorna var olika på olika saker så därför 

kommer vi att beskriva likheter och skillnader i utformningen av förskolornas inomhusmiljö.  
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Likheter mellan förskolorna 

Båda förskolorna har en stor spegel så att barnen kan se hela sin kropp vilket kan bidra till 

samtal och kommunikation. Pussel och spel är lättillgängliga på båda förskolorna och det 

finns bilder på väggarna som vuxna och barn kan samtala om vilket kan vara en ingång till 

kommunikation. Förskolorna har bord utformade och anpassade till barn där kommunikation 

och samtal kan ske. Soffor och böcker finns lättillgängligt tillsammans på båda förskolorna 

men utbudet av böcker skiljer sig mellan förskolorna. Båda förskolorna använder sig mycket 

av musik och sjunger med barnen. En förskola har valt att arbeta med tre veckans sånger och 

en ramsa för att barnen ska lära sig dem bättre. 

Skillnader mellan förskolorna 

Det som skiljer sig mellan förskolorna är att en förskola har en dokumentationsvägg, där 

barnen kan se och samtala om vad de gjort på förskolan med sina föräldrar eller vänner på 

förskolan. En förskola har tydliga bilder på leksakslådor för att barnen lätt ska veta vad som 

finns i lådorna och för att kunna kommunicera med varandra på ett enkelt sätt. En förskola har 

även bokstäver och siffror på väggarna som kan vara inbjudande till samtal. 

Fraser från den fysiska miljön 

För att bekräfta barnens ord hade en förskola citat på väggen där det stod, ”Barns bästa 

leksaker är ord”. Runt om fanns det andra citat som barnen hade sagt. För att få barnen till att 

prata mer fanns det på en förskola tips till början på öppna frågor så att det lättare blir en 

dialog i kommunikationen. Känselkort på väggen kan hjälpa barnen sätta ord på känslor och 

visa hur det kan se ut. Över spegeln fanns det en inbjudande text till en saga, ”Det var en 

gång...”  
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8. Analys av resultat 

I analysdelen analyserar vi våra resultat. Vi utgår från våra frågeställningar för att tydliggöra 

vad resultaten är på varje fråga. Syftet med vår studie är att belysa kommunikationens 

betydelse för språkutvecklingen hos det enskilda barnet och i analysdelen utvecklar vi de svar 

vi fått i resultatet utifrån intervjuerna och observationen vi gjort. 

8.1 Faktorer i kommunikationen med det enskilda barnet 

Resultatet utifrån våra intervjuer visar på att alla förskollärare anser att de ska vara goda 

förebilder i kommunikationen med det enskilda barnet, kunna lyssna och visa hur språket 

används på bästa sätt. Det är viktigt att benämna saker för små barn samtidigt som 

förskolläraren ska vara närvarande, få ögonkontakt och vara lyhörd. En närvaro och ett 

intresse av förskolläraren är även viktigt så barnen känner att det finns någon där som de kan 

kommunicera och samtala med. Vissa punkter i resultatet skiljer sig förskollärarna emellan. 

Några förskollärare berättade om förskollärarens kroppsspråk och att användning av tecken 

har betydelse i kommunikationen med det enskilda barnet och i utvecklingen av barnets språk. 

Små barn som inte har talet använder sig av kroppsspråket i kommunikationen. En annan 

faktor som skiljde sig emellan förskollärarna i resultatet var tiden och vilken betydelse den 

har för att kommunikationen ska kunna ske. Resultatet pekade även på en skillnad då några 

förskollärare tog upp att medvetenheten om att munmotoriken har en betydelse för det 

enskilda barnets språk och kommunikationsutveckling. Förskollärarna som hade en 

åldersintegrerad barngrupp betonade att det kan vara en fördel med åldersintegrerad förskola 

där språket och kommunikationen får en annan betydelse för det enskilda barnet då yngre 

barn tar in språket genom att de äldre barnen pratar. 

8.2 Förskollärarnas syn på den fysiska inomhusmiljöns betydelse 

Resultatet visar att förskollärarna är överens om att miljön är av mycket stor betydelse för att 

främja barns tidiga språkutveckling. Miljön ska vara intressant och inspirerande för barnen. 

Tillgängligheten av böcker och bilder, mönster och färger på väggarna ger inspiration till 

samtal och kommunikation. Även språkmaterial som används vid planerade aktiviteter har 

betydelse och det skapar nyfikenhet till språket. Resultatet visar även att förskollärarna anser 

att benämningen av miljön runtomkring barnet är en viktig del i språkutvecklingen. 

Förskollärarna tillsammans med den fysiska miljön ska bilda en helhet och detta för att barnen 

ska få fler ord till sitt ordförråd. Något som skiljer sig i resultatet är att en förskollärare 

påpekar att en hög ljudnivå kan vara negativt för barns språkutveckling. Resultatet visar även 
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på en skillnad då två förskollärare påvisar musikens betydelse i förskolans fysiska 

inomhusmiljö. Musiken bidrar till att barnet får språket och barnet kan ha lättare att få 

kommunicera med hjälp av den. En annan skillnad i resultatet var även att bordets placering 

har betydelse för barns språkutveckling. Bordet är viktigt för att bjuda in barnen till samtal 

med varandra och för att olika aktiviteter ska kunna ske runt bordet.  Detta anser en 

förskollärare vara betydelsefullt för barns språkutveckling. En skillnad som framkom i 

resultatet var också kroppsmotorikens betydelse för att talet ska utvecklas hos barn. Det är 

viktigt med en rik miljö som stimulerar motoriken hos barn. Inte minst för att vissa 

kroppsmotoriska rörelser hänger samman med utvecklingen av talet. Resultatet visade även 

att en förskollärare lyfter att den fysiska miljön inte har någon större betydelse för barns 

språkutveckling ska ske. 

8.3 Kollegiala samtalet 

Resultatet visar att det kollegiala samtalet har en betydelse för kommunikationen med det 

enskilda barnet på förskolan. Förskollärarna berättade att de inte pratar om hur de samtalar 

med varje barn. Det som diskuteras i samtalet mellan kollegor är förhållningssättet i samtal 

och hur dels barn och barn, dels barn och förskollärare, men även förskollärare kommunicerar 

med varandra. En punkt som har diskuterats i det kollegiala samtalet är närvaron med barnen 

för att finnas till som stöd direkt vid vissa situationer. Erfarenheter och tips utbytes i det 

kollegiala samtalet om hur kommunikationen med det enskilda barnet kan utvecklas. 

Resultatet visar även att det är viktigt att förskollärarna är goda förebilder och har ett bra 

språk. Detta resulterar i att barngruppen och kommunikationen blir bra och kommunikationen 

får en positiv utveckling. Det är viktigt att inte prata över huvudet på barnen utan att befinna 

sig på barnens nivå. I resultatet kom det även fram skillnader emellan förskollärarna. En 

punkt är att det är viktigt att samtala om hur man samtalar om varandra och hur man använder 

värdeord i samtalet. En annan punkt som skiljde sig i resultatet var att en förskollärare lyfte 

det kollegiala samtalets betydelse inför utvecklingssamtal då förskollärarna samtalar om 

barnet till exempel i arbetet med TRAS. 

8.4 Den fysiska inomhusmiljön 

Resultatet av observationerna på den fysiska inomhusmiljön visar att miljön på förskolorna 

bjuder in till samtal och kommunikation på olika sätt. Båda förskolorna har speglar, bilder på 

väggarna och det finns spel och pussel lättillgängliga för barnen som kan var inbjudande till 

samtal. Båda förskolorna har soffor och böcker lättillgängliga för barnen. Förskolorna 
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använder sig av sånger och ramsor i samlingarna för att stimulera språket och förstärker det 

med bilder. Resultatet visar också på skillnader, bland annat att en förskola har en 

dokumentationsvägg som gör att barnen kan berätta för föräldrar och syskon vad de har gjort. 

En annan skillnad var att det fanns bilder på leksakslådorna för att veta var sakerna ska ligga, 

vilket vi tror inbjuder till samtal och kommunikation. En av förskolorna hade bokstäver och 

siffror på väggen, vilket även främjar till barns språk och kommunikation. 

8.5 Analyssammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi se i analysen av resultatet utifrån både intervjuerna med 

förskollärarna och observationen av den fysiska inomhusmiljön tre olika faktorer som är 

viktiga i kommunikationen med det enskilda barnet på förskolan. Det är förskolläraren, det 

kollegiala samtalet och den fysiska miljön barnet vistas i som har en betydelse för att barnet 

ska utvecklas i kommunikationen och hur barnet tillägnar sig språk. Förskollärarnas 

förhållningssätt och hur de ser på mötet med barnet är en bidragande faktor, men även 

kollegornas samtal och deras gemensamma syn på hur de ser på kommunikationen med det 

enskilda barnet. Miljön barnet vistas i är även den en bidragande faktor och det är arbetslaget 

som skapar vilka förutsättningar miljön ger barnen till kommunikation. Om arbetslaget och 

kollegorna ser betydelsen av miljön för att stimulera barns språk, skapar de en bra miljö för 

barnen att vistas i. 
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9. Diskussion  

I denna del kommer de mest intressanta resultaten av intervjuerna och litteraturgenomgången 

diskuteras och tolkas. Resultaten av intervjuerna och litteraturen kommer här knytas samman 

och diskuteras tillsammans med våra reflektioner samt med arbetets syfte och 

frågeställningar.     

9.1 Faktorer i kommunikationen med det enskilda barnet 

Resultatet visar på att samtliga respondenter upplever att en god förebild och att en bra 

relation är viktigt i kommunikationen med det enskilda barnet för att få en bra dialog. Detta 

kan vi tydligt koppla till litteratur där både det sociokulturella perspektivet enligt Lindqvist 

(1999) och den kognitiva teorin enligt Piaget (1972) lyfter betydelsen av relationer för att barn 

ska utvecklas språkmässigt. Sociala relationer är betydelsefulla genom att barn får 

kommunicera och möta olika ord och meningsbyggnader och detta är i enlighet med vad Bjar 

och Lidberg (2003) beskriver. Även mötet med människor från olika kulturer och 

generationer berikar barns språk och kommunikationsförmåga. Barn får inte bara språket utan 

erfarenheter av hur de ska bemöta och våga uttrycka sig socialt. Sociala relationer ses som en 

avgörande faktor för att språk och kommunikation ska kunna utvecklas. Kunskap om den 

kognitiva teorin och det sociokulturella perspektivet kan ses som verktyg för att anpassa 

kommunikationen med det enskilda barnet.  

Som förebild anser de intervjuade personerna att det är viktigt att ha ett korrekt och vårdat 

språk. När förskollärare befinner sig på förskolan är det viktigt att kliva in i sin professionella 

roll. I den professionella rollen är det viktigt att ha medvetenhet, vara lyhörd och se varje 

individ, använda språket på bästa sätt, vara närvarande samt engagerad. Vi anser att 

kunskapen har en betydelse för hur förskolläraren använder språket och hur hen kan vara ett 

stöd för barnen.  

Utifrån intervjuerna anses förskollärares kroppsspråk och användning av tecken betydelsefullt 

i kommunikationen och utvecklingen av barns språk. Detta överensstämmer med både Løcken 

(2008) och Lindö (2009) men även med Centerheim - Jogeroths (1988) tankar om 

munmotoriken och tydligheten. Att göra tydliga kroppsrörelser och våga bjuda på sig själv är 

betydelsefullt för att det ska bli lustfyllt lärande. Men det kan också vara svårt att våga och 

känna sig bekväm i att använda stort och tydligt kroppsspråk. Det är för att ge barnen de bästa 

möjligheterna till utveckling och för att erövra språket som förskolläraren ska vara tydlig i 

munrörelser och övrigt kroppsspråk. Det är även viktigt att känna en trygghet i vuxengruppen 
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för att våga och utvecklas i det pedagogiska arbetet. Genom att betona och benämna med 

hjälp av olika röstlägen hjälper förskollärare barn att utveckla sitt språk. Språket kan även 

förstärkas genom att använda kroppsspråk och peka på föremålet som det talas om.     

En faktor som skiljde sig mellan förskollärarna i resultatet var tiden och vilken betydelse den 

har för att kommunikation ska kunna ske. Tiden är en viktig aspekt men det är angeläget att 

kunna planera verksamheten utifrån den tid som finns till förfogande och komma ihåg att 

språkutveckling sker hela tiden, inte bara vid planerade aktiviteter. Tankarna om tiden och 

språkutveckling överensstämmer med vad Svensson (2008) och Gjems (2011) beskriver. För 

att vara ett gott stöd och kunna engagera sig i samtalet är det viktigt att ge barnen tid. De 

vuxna på förskolan måste värdesätta de kommunikationstillfällen som uppstår och kunna ta 

sig den tiden. Förskollärarna som hade en åldersintegrerad barngrupp lyfte även som resultat 

att det kan vara en fördel med åldersintegrerad förskola där språket och kommunikationen får 

en annan betydelse för det enskilda barnet. Yngre barn tar in språket genom att de äldre 

barnen pratar. Det kan vara betydelsefullt för barnen men även för de vuxna. Det berikar 

barnens språk att kommunikationen naturligt ligger på barnens nivå. Förskollärarens närvaro 

är fortfarande viktig för att komplettera och ge nya ord. 

9.2 Förskolans inomhusmiljös betydelse  

De intervjuade förskollärarna är överens om att miljön är av stor betydelse i 

kommunikationen. Tillgängligheten av böcker och bilder på väggarna ger inspiration till 

samtal och även annat språkmaterial skapar nyfikenhet till språket. Intervjuerna 

överensstämmer med de observationer som gjordes genom att vi tydligt kan se att det som 

förskollärarna berättade om finns i deras miljöer. Det visar hur deras tankar om språk och 

kommunikation speglar sig i utformningen av den fysiska inomhusmiljön på förskolan. Det 

stämmer överens med Lindö (2009) och går även i linje med idéer i Läroplan för förskolan 

(98, 2010) där det påtalas att förskolans miljö ska vara öppen, inbjudande samt innehållsrik 

och den pedagogiska verksamheten ska vara stimulerade och utmanande för barnen. Det visar 

tydligt att det är viktigt att vara flexibel i sitt arbete som förskollärare och kunna anpassa 

förskolans miljö efter vilken barngrupp det är och vilka behov de har. Förskollärarna 

tillsammans med den fysiska miljön ska bilda en helhet och detta för att barnen ska få fler ord 

till sitt ordförråd. Miljön ska skapa förutsättningar och vara inbjudande till samtal i olika 

vardagliga situationer men även i de planerade aktiviteterna. Slutsatsen av detta är att miljön 

tillsammans med en medveten pedagog skapar språkstimulerande situationer. För att 

organisera miljön ska det vara samspel i arbetsgruppen och barnen ska få möjlighet till att 
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vara med och påverka vad som ska finnas. Genom samarbetet anpassas miljön till barnens 

intressen och behov för ett lustfyllt lärande. Det överensstämmer med Dale (1998)  och Smidt 

(2010) idéer som handlar om förskolans betydelsefulla miljö och vilka redskap som finns att 

tillgå.  

En musikinspirerad miljö kan på ett lustfyllt sätt bidra till en kommunikation genom 

kroppsspråk och verbala meningar. Barnen får utrymme på ett enkelt och naturligt sätt att 

uttrycka känslor. Det kan även vara ett sätt att våga kommunicera eftersom musiken är öppen 

för alla och det blir en gemensam utgångspunkt samt att barnen får nya ord genom texten i 

musiken. Tanken utifrån en av förskollärarna om att en hög ljudnivå kan påverka 

kommunikationsmöjligheterna negativt överensstämmer med delar av litteraturen. Resultatet 

visar att det kan ge konsekvenser för barns syntax, fonologiska, och morfologiska utveckling 

genom att barnen inte får ta till sig den rätta strukturen och kombinationen av ord och 

meningar som även Svensson (1998) betonar. Det finns tendenser att vid en hög ljudnivå kan 

det finnas risk för att exkludera barn i barngruppen och kommunikationen får inte rätt 

funktion.  En förskollärare anser att den fysiska miljön inte har någon större betydelse för att 

barns språkutveckling ska ske. Hon kanske ser sin roll som mer betydelsefull för att ge barnen 

språkliga förutsättningar än vad det materiella och den fysiska inomhusmiljön kan ge och 

erbjuda. 

9.3 Kollegiala samtalet 

Intervjusvaren visar på att det kollegiala samtalet är betydelsefullt för utbyte av tips och 

erfarenheter som i sin tur leder till en utveckling på förskolan. Det kollegiala samtalet bidrar 

även till en process om hur policyn på förskolan ska framträda. Där ingår det bland annat hur 

förskollärare och barn bemöter varandra och föräldrar samt hur kommunikationen med vuxna 

och barn utformas. Slutsatsen blir att det är viktigt med en bra kommunikation i arbetslaget 

för samspelet i verksamheten och för att barnen ska känna trygghet. Pedagogernas 

förhållningssätt och kommunikation speglar sig i hur barngruppen upplever kommunikation, 

språk och utveckling samt lärande. Utbyte av erfarenheter inom arbetsgruppen blir en tillgång 

för barnens utveckling och erfarenheter. Även i Läroplan för förskolan (98, 2010) stipuleras 

det att förskolan ska främja barns lärande och att detta sker genom en aktiv diskussion inom 

arbetslaget (Lpfö, 98, 2010, s. 6). Diskussionen i arbetslaget ska inte vara för att nedvärdera 

någon eller ett arbetssätt utan ifrågasätta de didaktiska valen och tillsammans bearbeta dem 

för att verksamheten och barngruppen ska utvecklas.  
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Enligt Läroplan för förskolan (98, 2010) ska arbetslaget även sträva efter att utmana barns 

nyfikenhet och förståelse för kommunikation och språk, men även ge barnen möjligheter till 

att utveckla detta (Lpfö, 98, 2010, s. 12). En bra kommunikation mellan kollegorna ger en 

positiv arbetsmiljö som i sin tur skapar bra kommunikation i barngruppen vilket bidrar till 

språklig utveckling. Aktiva dialoger, engagemang och intresse från de vuxna är viktiga 

faktorer som spelar stor roll för att motivera och utveckla barns kommunikativa förmåga. Det 

är även viktigt att arbetslaget tillsammans samtalar om hur de ser på en språklig miljö för att 

forma ett gemensamt synsätt och utveckla miljön. För att utveckla och anpassa miljön till 

barngruppen och samhällets förändringar är det till fördel att kritiskt granska förskolans miljö 

med jämna mellanrum för att se vad som finns och vad som används eller vad som saknas. 

Där kan det vara en fördel att ta hjälp av personal på andra avdelningar eller förskolor. Det 

kan kopplas till Justice (2004) och Lindös (2009) tankar om arbetslagets samspel med miljö 

på förskolan där miljön ska granskas och förändras. Även för att utveckla kvalitetsarbetet på 

förskolan kan det vara bra att bli granskad i arbetet och kommunikationen med barnen. 

Ett resultat utifrån intervjuerna pekar på betydelsen av att samtala om varje barns färdigheter i 

språket. För arbete med TRAS och till utvecklingssamtalen behövs olika perspektiv på barnets 

färdigheter för att få en rättvis helhet som kan återges till föräldrarna. Det sker genom aktiva 

samtal inom arbetsgruppen. Vid samtal om barnen måste förskollärarna tänka på att inte 

bedöma barnen. Att samtala om barnen gör att rätt förutsättningar och möjligheter för 

utveckling kan ges. Det blir ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten.  
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10. Sammanfattning 

En mängd olika faktorer kan bidra till att kommunikationen med det enskilda barnet utvecklas 

och att barns kommunikation och språkutveckling sker. Vår studie visar tydligt att den 

vardagliga kommunikationen med det enskilda barnet, den fysiska miljön och det kollegiala 

samtalet har stor betydelse för yngre barns språkutveckling. Samspelet mellan kollegorna och 

förskollärarnas förhållningssätt speglar sig i verksamheten och barnen. Hur välorganiserad 

och genomtänkt den fysiska miljön är påverkar förutsättningarna och möjligheterna till 

kommunikation och språkstimulans. Ett väl fungerande arbetslag ger en motiverad, positiv 

och inspirerad barngrupp. Det vardagliga samtalet, benämning och lyhördhet ger barn 

möjlighet till enskild utveckling av sin sociala och kommunikativa förmåga. 

Kommunikationen leder till ett berikat språk för barnen och kommunikationen med de yngre 

barnen har en stor betydelse för deras framtid i skolan. 

Under arbetets gång har nya insikter om kommunikationens betydelse uppkommit och 

resultatet visar tydligt på hur viktig kommunikationen är. Förskollärare behöver ha kunskap 

och medvetenhet om det vardagliga samtalet och kommunikationens betydelse. Intervjuerna 

visar tydligt att utbildade förskollärare har stor medvetenhet om kommunikationen med det 

enskilda barnet, betydelsen av miljön och det kollegiala samtalet. De förskolor vi besökte 

anser vi har en god kvalitet på kunskap om kommunikationen vilket gör att denna studie inte 

kan påtala stora brister eller lyfta kritiska punkter. Vår studie, med syfte på kommunikation 

med det enskilda barnet, är betydelsefullt att belysa eftersom det finns begränsat med 

forskning inom området. Därmed rekommenderar vi fler att undersöka den vardagliga 

kommunikationens betydelse för språkutveckling hos det enskilda barnet. Det skulle vara 

intressant med en större studie där urvalet av respondenterna inte är selektivt. Vi finner arbetet 

betydelsefullt och mer intressant än vad vi trodde vid planeringen av studien. 

Vår studie kan inte heller generaliseras men den kan ha betydelse för förskollärare och annan 

personal på förskolorna i arbetet med språk. Slutsatsen av arbetet är att förskollärare är en stor 

förebild för barn på förskolan. Miljön och arbetslaget ska samspela för att en god 

kommunikation med det enskilda barnet ska ske, och för att barnets språk ska utvecklas 

optimalt.    
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Bilaga 1 Informationsbrev 

 
 

Hej!                  Visby 2014.10.13 

Efter vårt samtal via telefon vill vi här skicka lite information om syftet till vårt självständiga 

arbete och en liten presentation om oss studenter. Vi går nu sista terminen på det nya 

förskollärarprogrammet som endast inriktar sig på förskolan. Vi studerar på Uppsala 

universitet Campus Gotland och i vår utbildning ingår det att vi ska skriva ett självständigt 

arbete som är liknande examensarbete i tidigare utbildningar.  

I och med läroplanen för förskolan 98 reviderad 2010 har förskolan strävansmål. Förskolan 

ska ge utrymme för barn att utveckla nyanserat språk, begreppsbildningar samt förmåga att 

leka med ord, berätta och kommunicera med andra. Förskolan ska även skapa en trygg miljö 

som inbjuder till utveckling och lärande (Lpfö, 98, 2010). Det här har vi funnit extra 

intressant under vår utbildning och vi vill undersöka mer kring barns tidiga språkutveckling. 

Syftet är att undersöka hur förskollärare upplever det kommunikativa arbetet med det enskilda 

barnet på förskolan. Fokus för undersökningen ligger i huvudsakligen på barns tidiga 

språkutveckling i åldern ett till tre år. I undersökningen vill vi även studera förskollärarens 

upplevelse av vilken påverka förskolans fysiska inomhusmiljö har för barns tidiga 

språkutveckling. Genom att ta del av vetenskapliga teorier och forskningar samt sammanställa 

intervjuer från olika förskolegrupper kommer det att bli en undersökning och ett självständigt 

arbete som vi förhoppningsvis kan ta med oss in i vår kommande yrkesroll.  

Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter och utifrån ert samtycke kommer intervjun att spelas 

in. Som etisk utgångspunkt tar vi del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det här 

innebär bland annat att vi inte kommer att namnge någon person som blivit intervjuad eller att 

skriva om vilken förskola det är på för att undvika att utomstående ska kunna identifiera. Det 

är frivilligt att delta i intervjun och att svara på frågorna. Intervjusamtalet kommer endast att 

användas till vårt självständiga arbete. Eftersom det självständiga arbetet är en offentlig 

handling kommer den att finnas tillgänglig för alla som vill ta del av den. Arbetet beräknas 

vara klart i december 2014. 

Om det har uppkommit några frågor eller funderingar får ni gärna kontakta någon av oss. 

Tack på förhand. Vi ser fram emot mötet med dig! 

Med vänliga hälsningar Jennie och Lasse. 

Jennie Viberg    Lars Gardelin 

E-post: xxxx     E-post: xxxx  

Telefonnummer: xxxx   Telefonnummer: xxxx  
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

 

1. Hur gammal är du och hur länge har du arbetat som förskollärare? 

2. Kan du berätta om ditt yrkesliv i förskolan? 

3. Kan du berätta om er förskola, arbetar ni utifrån någon speciell pedagogik? Hur är 

dagen på förskolan fördelad? Har ni planerade aktiviteter/fri lek? 

4. Vad är tidig språkutveckling för dig? 

5. Vad anser du att förskolläraren har för roll i barns tidiga språkutveckling? 

6. Vad anser du är viktigt i kommunikationen med det enskilda barnet? 

7. Diskuterar ni i arbetslaget hur ni kommunicerar med det enskilda barnet? Vad är det 

då för tankar som kommer upp? Bemötandet? Perspektiv? Utveckling? 

8. Hur tänker du runt förskolans fysiska inomhusmiljö och vilken betydelse den har för 

att främja barns tidiga språkutveckling? Vad är det som gör den betydelsefull? Varför 

är den betydelsefull? Kan man göra den betydelsefull? 

 


