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Sammanfattning 

Arbetets syfte är att undersöka vad ett avgränsat urval pedagoger verksamma inom 
förskolan berättar om språkutveckling. Undersökningens fokus ligger på de villkor och 
arbetssätt pedagogerna beskriver som signifikanta för gynnsam språkutveckling. Det 
empiriska materialet som undersökningen bygger på har samlats in genom öppna 
intervjuer som sedan transkriberats. Ett för studien relevant urval av teoretiska 
perspektiv och tidigare forskning har använts för att analysera och problematisera 
kategoriseringar av intervjumaterialet. Arbetet visar att språkutveckling kan förstås i 
termer av en betydelsefull dialog med barnet och dess hem som kännetecknas av ett 
tryggt men utmanande förhållningssätt där tid i förskolans kontext utgör ett 
mångfacetterat och komplext villkor för kvalitén i den språkliga utvecklingen. 
Pedagogerna beskriver hur ett medvetet användande av gruppen i kombination med 
intresserade och lyssnande pedagoger används för att synliggöra språkliga strukturer 
med utgångspunkt i barnens förförståelse och reflektion över sitt eget språk och 
användningen av det. 

Abstract 

This paper discusses language acquisition as it takes place in the Swedish preschool 
context. The study analyzed interview data in combination with previous research, 
educational theories and models for language acquisition. The conclusion focus on the 
importance of time, dialogue, home environment and the dualities of challenge and 
security as fundamental conditions to accomplish favorable language development. 
Issues regarding teaching methodology concern the use of group, language structure, 
enthusiasm, inventory of comprehension and reflecting over the use of language. 

Nyckelord 

Följande sökord är hämtade ur Kungl. bibliotekets ämnesordsystem Svenska ämnesord 
(SAO). Där en motsvarande beteckning existerar i Library of Congress Subject 
Headings (LCSH), det amerikanska ämnesordsystemet, är dessa utskrivna i kombination 
med varandra. 

SAO (LCSH): Barn (Children), Didaktik (Teaching), Förskolan (Education, Preschool), 

Förskolepedagogik (ingen motsvarighet existerar), Pedagogik (Teaching), Pedagogisk metodik 

(Teaching - Methodology), Språkinlärning (Language acquisition), Språkutveckling (Language 

acquisition).
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Inledning 

Detta examensarbete, inom kursen Professionellt lärarskap, avhandlar 
språkutvecklingsarbetet i den svenska förskolan. Arbetet genomfördes under 
vårterminen 2007 under handledning av Niclas Rönnström vid institutionen för 
undervisningsprocesser, kommunikation och lärande på Lärarhögskolan i Stockholm. 

Bakgrund 
Språket används för att tänka, kommunicera, utveckla relationer och i ett större 
perspektiv att konstruera samhällen, individens språkliga kapacitet utgör idag en 
avgörande faktor i många aspekter av deltagande i det demokratiska samhället. Hur 
skall språkutveckling förstås i kombination med det professionella åläggandet att verka 
för denna utveckling i en utbildningskontext? Med utgångspunkt i denna komplexitet 
skall denna forskningsstudie undersöka hur pedagoger i förskolan uppfattar 
utvecklingen av det verbala språket och hur de söker stödja denna utveckling. 

 

I Läroplan för förskola (Lpfö98) avser fyra av totalt femton mål, under avsnittet kring 
utveckling och lärande1, förmåga inom området kommunikation och språklig 
begreppsutveckling. Detta mycket tydliga mandat kombinerat med mitt eget starka 
intresse för kommunikation gjorde att mitt val av område för examinationsarbetet föll 
på en kombination av förskola och (utvecklingen av) verbalt språk. Jag upplever att 
förskolans kultur besitter stor praktisk men i relativt hög utsträckning oreflekterad 
kompetens kring metoder för språkutveckling. Jag hoppas genom denna 
forskningsstudie synliggöra något av den tysta kunskap som många pedagoger använder 
sig av men mer sällan får tillfälle att analysera ur teoretiska perspektiv. 

Undersökningsområde 
Jag avser att arbeta inom förskolan med barn i de äldre åldrarna, undersökningsområdet 
för detta arbete riktar därför in sig på denna verksamhetsform och åldersgrupp. Ett 
initialt antagande jag gjort är att språket är fundamentalt för hur vi människor lär oss om 
och förstår världen. Jag har därför valt att undersöka språket. I syfte att avgränsa mitt 
undersökningsområde fokuserar arbetet på språkutveckling av barnets modersmål.  

 

Följande sökord avseende litteratur och tidigare forskning inom området språk och 
språkutveckling användes: barn, didaktik, förskolan, förskolepedagogik, pedagogik, 
språkinlärning samt språkutveckling. 

 

                                                
1 Lpfö98, Läroplan för förskolan, 1998, sidan 12-13. 
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Syfte och frågeställning 
Arbetet syftar till att undersöka hur pedagoger beskriver gynnsamma villkor för 
språkutveckling och hur de beskriver sitt arbete med detta i praktiken. Jag avser 
dessutom att analysera pedagogernas berättelser i relation till tidigare forskning i 
kombination med teorier om språk och hur det utvecklas. 

 

Med utgångspunkt i arbetets syfte har fyra frågeställningar utformats: 

• Hur beskriver pedagoger gynnsamma villkor för språkutveckling? 
 

• Hur beskriver pedagogerna att de arbetar i praktiken med språkutveckling? 
 

• Hur kan teori och forskning om språk och språkutveckling användas för att 
utveckla en begreppsapparat för analys av pedagogernas berättelser? 

 

• Hur kan teoretiskt och empiriskt förankrade idéer för språkutveckling utformas 
som ett resultat av studien? 

Arbetets disposition 
För att inleda och skapa förutsättningar för att analysera pedagogernas berättelser skall 
arbetet redogöra för ett urval av tidigare forskning för att sedan beskriva och granska 
teoretiska perspektiv med relevans för språkutveckling och arbetets syfte. Därefter 
avhandlas metodval och frågor av signifikans i relation till metoden. Då premisserna för 
analysen därmed är klargjorda skall arbetet redogöra och analysera resultaten på ett för 
syfte och frågeställning ändamålsenligt sätt. I arbetets sista del skall en avslutande 
diskussion kring studiens betydelse, slutsatser och vidare forskningsfrågor föras i 
anslutning till reflektionen över forskningsprocessen. Där skall jag också, som ett 
resultat av studien, utveckla teoretiskt och empiriskt förankrade idéer för 
språkutveckling. Bilagor med relevans för arbetet återfinns efter referensförteckningen. 
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Tidigare forskning - teoretiskt 
perspektiv 

Syftet med arbetet är att undersöka hur pedagoger beskriver gynnsamma villkor för 
språkutveckling och hur de beskriver sitt arbete med detta. I detta kapitel skall jag 
därför redogöra för samt granska teoribildning och tidigare forskning om språk och 
språkutveckling i syfte att utveckla en begreppsapparat med relevans för analys av 
undersökningsområdet samt arbetets syfte och frågeställningar. 

Tidigare forskning 
Jag har valt att söka efter tidigare forskning i databaserna EBSCO Host (där jag 
inkluderade ERIC, Education Research Complete samt Teacher Reference Center), 
Google Scholar, ProQuest Education Journals, Education-line, Libris samt Skolverket. 
De sökord som använts består i kombinationer av nyckelorden2 för detta arbete. För att 
avgränsa mitt urval valde jag bort forskning äldre än 15 år, dessutom sorterade jag bort 
studier som involverade aspekter av flerspråkighet eller barn med diagnoser av typen 
språkstörningar eller funktionsnedsättningar med hänsyn till mitt undersökningsområde. 
En problematik som uppstod under sökningarna var att varken Kungl. bibliotekets 
ämnesordsystem eller dess amerikanska motsvarighet innehåller de, för mitt arbete, 
centrala begreppen villkor och arbetssätt. Detta dilemma förstärks ytterligare då båda de 
svenska begreppen didaktik och pedagogik översätts till samma amerikanska ämnesord, 
Teaching. Utifrån fyra studier skall jag försöka placera in mitt arbete i ett sammanhang 
där mitt syfte och mina frågeställningar får utgöra bakgrunden för diskussionen. 

 

Den första studien avhandlar en enkätundersökning3 som undersökte engelska 
pedagogers kunskaper, förmågor och förståelse i relation till barns språk och 
språkutveckling. Pedagogerna var verksamma inom The Foundation Stage som är en 
pedagogisk verksamhetsform för barn i åldern tre till fem år som introducerades i 
England i september år 2000. The Education Act 2002 utökade den nationella 
läroplanen vilket medförde att The Foundation Stage från mars 2003 omfattas av 
kunskapsmål inom sex områden där kommunikation, språk samt läs- och skrivkunnighet 
är ett av dem4. En del av enkäten berörde strategier för hur pedagoger identifierar och 
säkerställer god språkutveckling, här visade undersökningen att det vanligaste 
alternativet var att jämföra barnet med dess jämnåriga, minst förekommande var 
användandet av bedömningsschema. En annan del undersökte hur pedagogerna omsätter 
                                                
2 Nyckelorden redovisas i anslutning till arbetets sammanfattning, på sidan före innehållsförteckningen. 

3 Mroz, Maria (2006) »Teaching in the Foundation Stage«, International Journal of Early Years Education. 

4 QCA (2006-03-26) Foundation stage 3-5. 
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teoretisk kunskap i praktiken, här bedömde de svarande sig ha goda kunskaper avseende 
språk och språkutveckling men studien visade, genom fingerade fallstudier, på en brist i 
förmågan att bedöma barn med potentiellt problematisk språkutveckling. Jag ansåg att 
undersökningen var intressant då den avhandlade språkutveckling för barn i samma 
ålder som i mitt undersökningsområde och dessutom befinner sig den engelska 
verksamhetsformen i en likartad situation som den svenska förskolan med avseende på 
mål för språkutveckling och att verksamheten är relativt ny i dess nuvarande form. 

 

Birgitta Odelfors undersökte i sin avhandling5 villkor för barns kommunikation i 
daghemsmiljö ur ett genusperspektiv. Hon genomförde barnintervjuer och deltagande 
observationer på tre olika daghem som sedan studerades med betoning på den sociala 
kontexten. Hon var främst inriktad på barn i åldern fem till sju år och undersökte fyra 
områden där vuxna deltog i varierande utsträckning: lek, samling, åldersindelad 
gruppverksamhet samt bildverksamhet. I leken utgjorde de vuxnas närvaro ett stöd vid 
konflikter och de förmedlade regler men de äldre barnen ansåg att vuxna begränsade 
deras handlingsmöjligheter. Under samlingen deltog barnen verbalt i högre grad när 
vuxna bemötte dem genom att ge stöd och av de tre aspekterna på deltagande; form, 
innehåll och bemötande ansåg Odelfors att det sistnämnda utgjorde det väsentligaste 
villkoret. Även i åldersindelad gruppverksamhet framstår bemötandet som det mest 
centrala villkoret. Vid bildverksamhet utgör pedagogens intresse för barnets bild ett 
betydelsefullt villkor. I den avslutande diskussionen anges att: 

Det centrala tycks vara att bli bemött, bekräftad, att få social respons - om inte i lek så i 

vuxenledda grupper. Att genom samspelet med de vuxna och samtidigt i en samvaro med 

andra barn kunna uttrycka sig och blir hörd, kan ses som ett sätt att kompensera för brist på 

samspelsmöjligheter i lek.6 

Trots att Odelfors avhandling är över tio år gammal är den av relevans för mitt arbete 
eftersom den specifikt avhandlar språkutveckling för barn i samma ålder som mitt 
arbete, är utförd i Sverige och baseras på observationer av praktiken såväl som barnens 
beskrivningar. Det är inte oproblematiskt för mig att använda avhandlingens resultat då 
undersökningsområdet delvis skiljer men den kan bidra till att nyansera min analys. 

 

Den tredje undersökningen utgjordes av en pilotstudie7 som omfattade fjorton barn i 
åldern tre till fem år inom den amerikanska verksamhetsformen preschool. Forskarna 
studerade utvecklandet och stödjandet av förmågan till berättande. Studien beskriver 
fem nivåer av stigande förmåga: labeling, listing, connecting, sequencing samt 
narrating. Enligt artikeln utgör förmågan till berättande en viktig komponent för 
språkutveckling. Forskarna menar att det är viktigt att pedagoger är medvetna om dessa 
nivåer och kan bedöma barnets nuvarande förmåga. Därmed kan de välja den strategi 
                                                
5 Odelfors, Birgitta (1996) Att göra sig hörd och sedd. Stockholm: Stockholms Universitet. 

6 Ibid. Sidan 217. 

7 Stadler, Marie & Ward, Gay Cuming (2005) »Supporting the Narrative Development of Young Children«, Early 

Childhood Education Journal. 
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som bäst främjar barnet i deras vidareutveckling av förmågan att berätta. Jag anser att 
även om undersökningens storlek var begränsad och därmed minskade dess betydelse så 
genomfördes studien i den amerikanska motsvarigheten till den svenska förskolan och 
avhandlade dessutom en signifikant aspekt av språkutveckling, därför är den ändå av 
betydelse för mitt undersökningsområde. 

 

Den fjärde och sista redogörelsen avhandlar Neil Mercers forskning8. Han redogör 
genom transkriptioner av samtal i undervisningssituationer för den process han 
benämner som The guided construction of knowledge. Han utgår från ett sociokulturellt 
perspektiv på utveckling med fokusering på den process där kunskap uppstår ur en 
gemensam ansträngning av flera individer. Han presenterar tre strategier som pedagoger 
använder sig av för att med hjälp av språket vägleda lärandet där den första är att 
använda frågor för att framkalla kunskap men också att inventera vad eleven redan kan. 
Den andra strategin går ut på att svara på elevernas frågor för att bekräfta men också för 
att använda sig av deras uttalande i processen. Slutligen kan pedagogen beskriva den 
gemensamma erfarenheten för att synliggöra och påpeka signifikanta aspekter. I bokens 
femte kapitel redogör Mercer för tre krav som en sociokulturell teori avseende the 
guided construction of knowledge måste tillgodose. Teorin måste förklara hur språket 
används för att skapa kunskap och förståelse, hur människor hjälper andra människor att 
lära sig samt ta hänsyn till beskaffenheten hos och syftet med formell undervisning. 
Trots att Mercers forskning endast indirekt berör språket anser jag att den är relevant i 
förhållande till mitt syfte och mina frågeställningar samt i förlängningen för min analys 
då den tillskriver språket en stor signifikans för lärandet. Mercer menar att det finns tre 
aspekter av kunskap och hur den konstrueras i skolan. Den första är att fenomen måste 
benämnas för att kunna delas med andra människor. Det andra rör syftet med att dela 
upplevelsen språkligt med andra, läraren kan på detta sätt ta del av elevens tänkande i 
syfte att utvärdera dennes förståelse och söka avhjälpa missförstånd. Den sista aspekten 
berör kravet att eleven inte endast skall nå rätt svar utan även skall ansvara för sin 
lösning. Mercer använder sig av två utvecklade diskursbegrepp som han benämner 
educational discourse och educated discourse. Det första begreppet menar han är 
tillämpligt på klassrum. Det andra begreppet rör mer övergripande miljöer av språkliga 
gemenskaper. Lärarens roll att vara en diskursguide samt att organisera sitt klassrum 
som educational discourse för eleverna att utvecklas i. Därmed är avsnittet kring 
tidigare forskning till ända och arbetet skall övergå till teoretiska perspektiv eftersom de 
både påverkar och utgör en bakgrund för forskning. 

Teoretiskt perspektiv 
Jag avser i detta avsnitt beskriva och granska ett i huvudsak sociokulturellt 
ontogenetiskt perspektiv på språkutveckling för att utveckla en begreppsapparat med 
relevans för att analysera och problematisera pedagogernas utsagor av gynnsamma 
villkor för språkutveckling och sitt arbete med detta. Litteratursökning har genomförts i 
Stockholms stadsbibliotek och i Lärarhögskolans bibliotekskatalog med samma sökord 
                                                
8 Mercer, Neil (1995) The guided construction of knowledge. Clevedon: Multilingual Matters Ltd. 
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som under avsnittet tidigare forskning. Redogörelserna fokuserar på teoriernas 
förtjänster och brister med relevans för undersökningsområdet. 

 

En översiktlig lingvistisk indelning av språket kan bestå av följande områden: fonologi 
(språkljud), morfologi (ordets minsta betydelsebärande element), syntax 
(satssammansättning), semantik (betydelse) och pragmatik (språkets konkreta 
användning)9. Dock skall en översikt inom det språkteoretiska området inledas med ett 
över hundra år gammalt citat från den amerikanske filosofen John Dewey: 

I pedagogikböcker behandlas språket nästan alltid bara som ett uttryck för tankar. Det är sant 

att språket är ett instrument för logik, men det är först och främst ett socialt instrument. Språk 

är till för kommunikation. Det är ett redskap genom vilken en individ får ta del av andras idéer 

och känslor. När det behandlas endast som ett sätt att få information, eller som ett medel för att 

visa upp vad man har lärt sig, förlorar det sitt sociala liv och syfte.10 

Citatet kan uppfattas som okontroversiellt och självklart men en genomgång av olika 
teoretiska perspektiv skall visa att så inte alltid varit fallet. Språkutvecklingsteorier 
förhåller sig vanligtvis till följande kategorier: språk, tänkande, individ, biologi 
(förutsättningar och utveckling) samt miljö (social, språklig eller fysisk) och söker 
förklara relationer och strukturer dem emellan för att konstruera teorier om hur 
individen utvecklar ett språk11. Jag skall beskriva och granska fyra teoretiska 
inriktningar och de huvuddrag som kännetecknar dessa: behaviorism, nativism, 
kognitivism samt det sociokulturella perspektivet. Jag har valt dem baserat på deras 
förmåga att förklara språk och språkutveckling men även med hänsyn till deras 
betydelse för mitt undersökningsområde. De utgör en kartläggning av aktuell teori och 
får även karaktär av historisk överblick där olika teoribildningar utvecklats delvis 
genom kritik av varandra. Jag skall även utveckla några övriga teoretiska perspektiv 
med relevans för mitt undersökningsområde. 

Behaviorism 

En fundamental utgångspunkt för behaviorismen är att det enda sättet som vi kan 
studera tänkande är genom att studera individens beteende12. Med upphov i Pavlos 
studier av hundar och deras naturliga reaktioner, obetingade reflexer, utvecklades teorier 
om hur man skulle kunna använda sig av betingade reflexer för lärande. Genom att 
skapa kopplingar som inte är medfödda mellan stimuli och respons åstadkommer man 
betingade reflexer. Att sätta samma stimuli-responspar i långa sekvenser tycktes vara 
förklaringen till lärande. Jag förstår problemet med de tidiga behavioristiska teorierna 
som att de endast arbetade med reflexer och dessa utgör en mycket liten del av 
mänskligt beteende13. Språkforskaren Bloomfield sökte med denna tidiga form av 
                                                
9 Ljung, Magnus & Ohlanders, Sölve (1988) Allmän Grammatik. Sidorna 7-32. 

10 Dewey, John (1897/2004) Individ, skola och samhälle. Sidan 52. 

11 Linell, Per (1982) Människans språk. Sidan 70. 

12 Skinner, Burrhus Frederic (1974) About Behaviorism. Sidan 115. 

13 Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken. Sidan 51. 
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stimuli-responsmodell förklara språkutvecklingen. Genom imitation lär sig barnet av 
den vuxne, när den vuxne förstår barnets uttryck förstärks stimuli-responskopplingen 
och dessa positiva förstärkningar skapar med tiden ett befäst beteende. I de fall där 
barnet skapar helt nya former av uttryck hade den tidiga behaviorismen svårt att 
förklarar detta och menade att det är föräldrarnas rättningar av barnet som leder till det 
korrekta språket, empiriska studier stöder dock inte denna tes14. Skinner 
vidareutvecklade behaviorismen genom att undersöka möjligheterna att förstärka ett 
beteende med ursprung i djuret eller människan i stället för reaktioner på miljön. Detta 
betecknas som operant betingning och påverkade i hög grad pedagogisk teori och 
didaktisk utformning. Språk kunde förklaras som ett verbalt beteende och 
språkutvecklingen kunde i stor utsträckning mekaniseras ner i små delmoment som 
förstärktes genom repeterande uppgifter. Jag anser att samma kritik som riktades mot de 
tidiga behavioristerna kan utökas till att omfatta Skinner, många mänskliga aktiviteter 
särskilt språk kan inte förklaras enbart som beteenden eller förstås genom förstärkning15. 

Nativism 

I reaktion på Skinners språkteori från 1957 publicerade Chomsky två år senare en 
kritisk granskning av behavioristernas teori om språk som verbalt beteende, detta ledde 
till att behaviorismens inflytande att förklara språkutveckling avtog alltmer16. Chomsky 
betonar i sin teori om en medfödd language acquisition device (LAD)17 att individen 
redan från födseln besitter förmåga till språk genom en universell grammatik. Han pekar 
på att alla kulturer utvecklar språk som har grammatisk struktur och språktillägnandet 
tycks vara kopplat till hjärnans utveckling, vilket medför att de flesta individer har en 
likartad språkutveckling, som stöd för sina teser18. Språket är ett medel för tänkande och 
utgör en djup struktur, däremot utgör olika språk för kommunikation sekundära och 
ytliga strukturer och påverkar därmed inte olika individers världsuppfattning i någon 
större utsträckning19. Jag anser att nativismen med rätta har kritiserats för dess passiva 
syn på språkutveckling i kombination med att hänsynen till inverkan från den sociala 
miljön är starkt reducerad20. En annan kritik som jag delar tar sin utgångspunkt i ett 
tidsperspektiv där Chomsky menar att barnet under tre till fyra år tillägnar sig mycket 
stora delar av ett språk och detta utgör ett av hans argument för en medfödd språklig 
kapacitet. Kritikerna pekar på att under dessa tre till fyra år kan barnet språkträna flera 
timmar varje dag och indikerar att denna tidsperiod är relativt lång i jämförelse med en 
formell språkundervisning i skolmiljö där individen också utvecklar ett språk21. 

                                                
14 Håkansson, Gisela (1998) Språkinlärning hos barn. Sidan 7. 

15 Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken. Sidorna 51-53. 

16 Ibid. Sidan 53. 

17 Hoff, Erika & Shatz, Marilyn (2007) Blackwell handbook of language development. Sidan 7. 

18 Arnqvist, Anders (1993) Barns språkutveckling. Sidorna 27-29. 

19 Linell, Per (1982) Människans språk. Sidan 71. 

20 Permer, Karin (1987) Barnet och det talade språket. Sidorna 14-15. 

21 Linell, Per (1982) Människans språk. Sidan 117. 
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Kognitivism 

Kognitivism är ett mycket brett vetenskapsfält som intresserar sig primärt för att 
förklara mentala funktioner. En del av kognitivismen som benämns konstruktivism, 
söker besvara frågor kring hur kunskap uppstår, där individen genom egen aktivitet 
konstruerar förståelse. Den mest framträdande teoribildningen inom detta område står 
schweizaren Piaget för. Det är framförallt tre aspekter av Piagets forskning som har 
påverkat pedagogiken: en växelverkande adaptionsprocess, hans teori om 
utvecklingsstadier och kravet på aktivitet för utveckling22. Språkutvecklingen förutsätter 
enligt denna teori en föregående kognitiv utveckling. Detta medför en stark fokusering 
på barnets mognad som utgångspunkt för möjlig språkutveckling. Den sociala och 
språkliga miljön påverkar barnets stadiebaserade språkutveckling och i denna process är 
en växelverkan mellan tänkande och språklig utveckling central23. Piagets syn på 
kunskapsutveckling betonar barnets aktivitet och kopplar individens möjligheter till 
stadier baserade på biologiska förutsättningar. Den pedagogiska kritiken består främst 
av motståndet till den exakta stadieindelningen som kombinerad med tanken på barnets 
egen aktivitet har lett till problem. Detta har i vissa situationer medfört att pedagogerna 
väntat på att individen skall mogna för att vidareutvecklingen sedan skall kunna 
återupptas24. Jag delar denna kritik och det är möjligt att se hur en sådan inställning 
dessutom skulle kunna få negativa konsekvenser, särskilt med avseende på barnets 
språkutveckling. 

Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet betonar starkast av de fyra perspektiven som jag 
använder i denna studie vikten av den sociala miljön som individen befinner sig i, 
uttryckt med ett citat av Säljö: 

I ett sociokulturellt perspektiv är utveckling en socialisation in i en värld av handlingar, 

förställningar och samspelsmönster som är kulturella och som existerar i och genom 

kommunikation, och därför skiljer sig åt mellan samhällen och livsmiljöer.25 

Konsekvensen av denna teoribildning får stor inverkan på synen av individens progress 
och mål. I motsats till Piagets konstruktivistiska perspektiv, där alla individer utvecklas 
mot samma mål, betonar ett sociokulturellt perspektiv hur individernas utveckling 
skiljer sig åt i hög grad beroende på vilken miljö de vistas i. Den ryska psykologen 
Vygotsky är central inom det sociokulturella perspektivet som tillskriver språket en 
fundamental roll i hur individer förstår världen. Språket är ett redskap som förmedlar, 
medierar, mening till individen om sin omvärld. Medieringen kan förenklat liknas vid 
ett tolkningsmellanrum som omger varje individ då människan inte står i direkt kontakt 
med världen26. Enligt Vygotsky har språket och tänkandet skilda genetiska rötter, följer 

                                                
22 Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken. Sidan 56. 

23 Linell, Per (1982) Människans språk. Sidorna 69-71. 

24 Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken. Sidorna 62-66. 

25 Ibid. Sidan 68. 

26 Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken.. Sidorna 68-69. 
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skilda linjer oberoende av varandra och att det finns en förspråklig fas i den 
intellektuella utveckling samt en förintellektuell fas i den språkliga utvecklingen. Han 
slår vidare fast att tänkandet och språket tillfälligtvis skär varandras linjer, detta sker 
från det att barnet aktivt börjar utvidga sitt ordförråd i kombination med en mycket 
snabb utvidgning av ordförrådet, men aldrig sammansmälter, inte heller hos den 
vuxne27. Vygotskys förklaringsmodell över människans lärande, zone of proximal 
development (ZPD), utgår från en individs uppvisade kompetens och potentiell 
utveckling under ledning av en mer erfaren individ. Genom en ojämlikhet i individernas 
kunskap och förutsättningar kan den mer erfarna vägleda den andra individen och i 
kombination med miljö och redskap i form av språk och andra artefakter28. Säljö 
redogör för fyra faser till behärskandet av redskap: avsaknad av förtrogenhet, 
användande under handledning, ökande autonomi och bedömningsförmåga samt 
slutligen självständigt behärskande. Jag instämmer i kritiken mot främst tre aspekter av 
Vygotsky teori, hans förklaring till språkutveckling är långt ifrån heltäckande, Piagets 
teori redogör på ett mer koherent sätt för detta29. Dessutom finns det en stark fokusering 
på individens begreppsutveckling och slutligen en problematisk och delvis 
passiviserande syn på elevens roll i förklaringsmodellen ZPD, här kan teorier kring 
intersubjektivitet användas för att utveckla och nyansera synen på den lärande 
individen. Jag omfattar till stora delar det sociokulturella perspektivet men menar att 
framförallt handledningssituationens kvalité bör utvecklas och förklaras med Meads 
intersubjektivistiskt teori. 

Intersubjektivitet 

Med utgångspunkt i ett relationellt perspektiv på subjektivitet, där människan inte är 
möjlig att avskilja eller fastställa utan hela tiden framträder på nytt i mötet med andra 
individer, söker Wright förklara de pedagogiska implikationerna av Meads teori om 
intersubjektivitet30. Wright utpekar ett antal perspektivskiften som viktiga: 

1. Frångå synen på imitation som ett kopierande för inlärandet, istället förklaras 
imitation som en rekonstruktiv process som präglas av fantasi, en förmåga att ta 
den andras perspektiv och genom detta ana den andres handling. I ett socialt 
handlande benämns ett inledande för gest och den svarande individen bemöter 
innebörden av gesten, inte gesten i sig själv. Social mening konstrueras genom 
att individen blir medveten om sin egen respons, som svar på andras gester. 

2. Att se på medvetande, inte som individuellt och lokaliserat i rummet, utan ett 
intersubjektivt progressivt meningsskapande som situerat i tiden. Genom 
deltagande i socialt handlande konfronteras individen med problem som 
förutsätter reflektivt tänkande och utgör ett utmanande av vanan. 

3. Övergången från det förutsägbara till det oväntade genom att förklara individens 
själv som tvådelat; där me utgör en social komponent som individen kan 

                                                
27 Vygotskij, Lev S. (2001) Tänkande och språk. Sidorna 129-166. 

28 Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken. Sidorna 119-125 

29 Linell, Per (1982) Människans språk. Sidan 82. 

30 Wright, Moira von (2000) Vad eller vem? Sidorna 32-33. 
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reflektera och distansera sig till medan I är subjektivt. I utgör en oförutsägbar 
del av självet och tillför därigenom en kreativ handlingskapacitet i sociala 
situationer. 

Genom sitt handlande skapar individen sig själv som varande unik, där skapas både 
skillnader och gemenskap. En följd av detta blir att om möjligheten till handlande 
reduceras återstår endast ett beteende med följden att människorna slutar att vara unika 
och oförutsägbara. Ur ett pedagogiskt perspektiv framträder då vikten av det sociala 
samspelets kvalité i undervisningssituationen, att eleven rekonstruerar mening samt att 
pedagogen måste vara öppen för det oförutsägbara genom att skapa utrymme för 
handlande och inte reducera situationen till en miljö enbart för beteende. Wrights 
tolkning av Mead anser jag kompletterar det moderna sociokulturella perspektivets 
viktigaste problematik; relationen mellan den unika individen och miljön31, där 
individen ibland framstår som fullständigt distribuerad, genom att förklara hur individen 
skapas i det sociala handlandet. Jag har också valt att redogöra för några 
verksamhetsnära modeller för språkligt medvetenhet av didaktisk karaktär i nästa 
avsnitt. 

Språklig medvetenhet och språkstimulering  

Redogörelsen utgörs inte av ett koherent system utan jag har gjort urvalet för att 
problematisera och beskriva särskiljande men också kompletterande sammanställningar 
med förklaringsvärde för språkutvecklingsarbete i förskolan. Språklig medvetenhet är 
ett begrepp som innefattar flera olika kategoriseringar. Hagtvet definierar begreppet som 
en förmåga att förhålla sig till språket på en metanivå, att kunna prata om språket. 
Utvecklingen av språklig medvetenhet kan enligt Hagtvet delas upp i fyra steg: 
reglering av eget pågående tal, bedömning av tillräcklig information i en utsaga, 
använda regler i nya sammanhang samt reflektera över delarna i talat språk32. I kontrast 
till detta gör Svensson en möjlig lingvistisk uppdelning: fonologisk, morfologisk, 
syntaktisk, semantisk samt pragmatisk medvetenhet33. Fairclough menar att språkliga 
medvetenhetsmodeller hittills inte uppmärksammat makt, diskurs och språkförändringar 
tillräckligt. Hans utveckling som svar på detta kallas critical language study (CLS) 34 
och består av teoretiska förslag i kombination med ett ramverk för kritisk diskursanalys. 
Fairclough menar att: 

1. Språkanvändning (diskurs) formas av samhället men formar också samhället. 
2. Diskurser konstituerar och förändrar kunskap, sociala relationer och social 

identitet. 
3. Diskurser formas av maktrelationer och ideologiska investeringar. 
4. Diskursutformning är en del av en maktkamp. 

Analysen av diskurser bygger på antagandet att varje diskurs har tre hierarkiskt ordnade 
områden: en text (tal eller skriftspråk) som används i interaktion mellan individer som 

                                                
31 Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken. Sidorna 105-107 samt 150-152. 

32 Hagtvet, Bente Eriksen (2006) Språkstimulering. Sidorna 50-68. 

33 Svensson, Ann-Katrin (1998) Barnet, språket och miljön.  

34 Fairclough, Norman (1992) Critical language awareness. Sidorna 1-29. 
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är en del av ett socialt handlande. Analysen är i sin tur tredelad: först äger 
beskrivningen av texten rum sedan tolkas både texten och interaktionen mellan 
individerna, slutligen förklaras både interaktionen och det sociala handlandet35. Trots 
att dessa tre perspektiv definierar och förklarar språklig medvetenhet på delvis olika sätt 
anser jag att de tillför förklaringsvärde då de ligger nära verksamheten. 
 
Hagtvet presenterar tre pedagogiska nyckelområden för verbal språkutveckling där 
språklig medvetenhet är ett (definierat ovan), de två andra utgörs av allmän 
språkfärdighet och situationsoberoende språk. Allmän språkfärdighet består i ”här-och-
nu-dialoger” i kombination med tid, vuxenuppmärksamhet, begreppsstimulering, 
gruppsamtal, förstahandserfarenheter och aktivt lyssnande. Det situationsoberoende 
språket utvecklas genom en mottagarmedvetenhet, möjlighet till identifikation och 
perspektivskifte samt återberättande med stödfrågor36. 

Utvecklingsekologiskt perspektiv 37 

Bronfenbrenners teori berör interaktionen mellan individen och dess miljö. Teorin söker 
förklara utvecklingen genom att studera anpassningen mellan en aktiv och växande 
individ och de kontinuerligt förändrade egenskaperna i närmiljöerna. Denna process 
påverkas också av relationerna mellan olika närmiljöer och större kontexter som 
innefattar dessa närmiljöer. Teorin omfattar fyra hieratiskt ordnade system: micro, 
meso, exo och macro. Utveckling kännetecknas av en ömsesidig dynamisk progression 
där inte endast individen tar intryck av miljön utan individen även påverkar sin 
närmiljö. Individens utveckling är inte begränsad till deltagande i en närmiljö utan 
utgörs av deltagande i flera närmiljöer. Ett microsystem består av en uppsättning 
aktiviteter, roller och interpersonella relationer som de erfars av den utvecklande 
individen i en bestämd fysisk miljö. Ett mesosystem består av flera sammankopplade 
microsystem, där kopplingen utgörs av deltagandet av den utvecklande individen. En 
ekologisk övergång äger rum när en individs position förändras i det ekologiska 
systemet genom byte av roll eller fysisk miljö. En molar aktivitet kännetecknas av en 
längre process i en fysisk miljö som är meningsfull för dess deltagare. En relation 
uppstår då en individ i en fysisk miljö uppmärksammar eller deltar i en annans aktivitet, 
är uppmärksamheten ömsesidig uppstår en dyad. Dyader kan utvecklas över tiden, där 
viktiga komponenter utgörs av ömsesidighet, makt och känslor. En roll är en 
uppsättning aktiviteter och relationer som förväntas av en person; dessa förväntningar 
förstärks när rollen är väletablerad och det råder stark social konsensus om dessa 
förväntningar. Olika fysiska miljöer ger upphov till specifika mönster av roller, 
aktiviteter och relationer för de individer som deltar. Detta innebär att 
utvecklingspotentialen hos en fysisk miljö för en individ ökar med deltagande i ett 
stigande antal dyader av hög kvalité, som inte motverkar den ursprungliga dyaden, i 
vilka individen deltar i molara aktiviteter som kännetecknas av progressiv komplexitet. 
Ett citat skall i sin tur påvisa det överordnande mesosystemets påverkan: 

                                                
35 Fairclough, Norman (1992) Critical language awareness. Sidorna 8-11. 

36 Hagtvet, Bente Eriksen (2006) Språkstimulering. Sidorna 10-44. 

37 Bronfenbrenner, Urie (1979) The ecology of human development. Sidorna 21-212. 
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The development potential of settings in a mesosystem is enhanced if the role demands in the 

different settings are compatible and If the roles, activities, and dyads in which the developing 

person engages encourage the development of mutual trust, a positive orientation, goal 

consensus between settings, and an evolving balance of power in favor of the developing 

person.38 

Bronfenbrenners teori omfattar inte språkutveckling specifikt men jag kommer använda den 
för att argumentera och problematisera kring arbetssätt och villkor för språkutveckling 
utifrån interpersonella förhållanden i aspekter av makt-, grupp- och miljöperspektiv som de 
övriga teoretiska perspektiven varken tar hänsyn till eller omfattar. 

Centrala begrepp 
Under detta avsnitt skall jag definiera ett urval av teoretiskt centrala och analytiska 
begrepp i syfte att förtydliga den begreppsapparat som jag avser använda vid analysen 
av pedagogernas beskrivningar om gynnsamma villkor för språkutveckling och sitt 
arbete med detta. 

Teoretiska centrala begrepp  

Intersubjektivitet - beskriver samordning av flera individers subjektiva uppfattningar 
inom ett avgränsat område, inom analysen i detta arbete skall intersubjektivitet 
dessutom förstås som varande en kommunikativ process. 

Microsystem - utgör den minsta analysenheten i Bronfenbrenners utvecklingsekologisk 
teori; består av aktiviteter, roller och interpersonella relationer som beskriver de 
ingående individerna och som sammantaget definierar utvecklingspotentialen i en miljö 
med utgångspunkt i en specifik individ. 

Proximal utvecklingszon - skillnaden i utvecklingspotential mellan en individs enskilda 
förmåga att ensam lösa problem kontra samma individs förmåga att under handledning 
av en annan, mer kompetent individ. 

Analytiska begrepp  

Språklig medvetenhet - kännetecknas av individens förmåga till att distansera sig till 
sina egna verbala utsagor, bedöma informationsbehovet hos mottagaren, reglera eget 
pågående tal i kombination med ett reflekterande över språkets delar. 

Situationsoberoende språk - karakteriseras av en medvetenhet om mottagarens 
förståelse och behov och förmågan till byte av perspektiv. 

Dialog - utmärks av deltagarnas vilja till samtal i kombination med en ömsesidighet 
med avseende på att förstå den andra. 

 

Därmed har jag redogjort för den teoretiska granskningen och begreppsapparaten för 
analys och arbetet skall fortsätta till frågan om metod. 

                                                
38 Bronfenbrenner, Urie (1979) The ecology of human development. Sidan 212. 



 13 

Metod 

Med utgångspunkt i de genomförda intervjuerna skall studien analytiskt söka 
kategorisera hur pedagogerna beskriver gynnsamma villkor för språkutveckling och hur 
de beskriver sitt arbete med detta i praktiken. Genom att analysera intervjuerna med 
hjälp av teori respektive tidigare forskning med relevans för språkutveckling skall 
arbetet argumentera och reflektera pedagogernas val i arbetet med att stödja 
språkutvecklingen i förskolan. Betydelsefulla aspekter från intervjuanalyserna skall 
sedan användas i syfte att presentera egna idéer för språkutveckling med teoretisk och 
empirisk förankring i arbetets avslutande del. 

 

Jag valde bort materialinsamling genom enkätundersökning eller observationer. Det 
första sättet försvårade möjligheten till följdfrågor i syfte att förtydliga eventuella 
oklarheter som uppstått vid uttolkandet av svaren. Att istället utforma en enkät endast 
baserat på färdiga svarsalternativ, för att undvika det första dilemmat, gör det istället 
svårt att fånga en så pass komplex fråga som pedagogers uppfattningar avseende språk 
och språkutveckling. Observationer, oavsett form, fångar med sannolikhet inte heller 
pedagogens uppfattningar kring språk och språkutveckling men skulle kunna användas 
för att undersöka val av metod och arbetssätt för att motivera och stimulera ett lärande 
inom dessa områden. Eftersom arbetet avser undersöka pedagogers beskrivningar 
framstår intervjuer som det lämpligaste förfarandet. 

Urval av informanter 
Mitt urval påverkades initialt av två erfarenheter under min utbildning. Den första 
bestod av mina försök att få tid för intervjuer genom att kontakta pedagoger i samband 
med ett kort undersökande arbete under min första termin på Lärarhögskolan i 
Stockholm. Det visade sig vara svårt att få intervjutid med pedagoger som inte visste 
vem jag var. Denna insikt gjorde att jag under hela min utbildning sökte upprätthålla 
kontakten med de pedagoger vars verksamheter jag deltagit i. Den andra erfarenheten 
utgjordes av den kurs i etik, kommunikation och konflikthantering som jag deltog i 
under vårterminen 2006. Kursen ökade mitt intresse kommunikation och gjorde att jag 
bestämde mig för att mitt examensarbete skulle förläggas inom detta område. Under 
senare delen av höstterminen 2006 fokuserades mitt undersökningsområde till att gälla 
språkutveckling. I samband med beslutet att undersöka hur pedagoger berättar om sitt 
arbete med språk tog jag kontakt med de pedagoger som jag sedan tidigare stod i 
förbindelse med. Urvalet av dessa baserades primärt på två kriterier: erfarenhet och 
utbildning. Jag ansåg att ett minimum av tio års arbetslivserfarenhet i pedagogisk miljö i 
kombination med akademisk utbildning motsvarande förskollärare var nödvändigt för 
att den intervjuade skulle kunna göra bedömningar inom undersökningsområdet av vikt 
för examensarbetet. Fem pedagoger tillfrågades och indikerade ett initialt interesse att 
medverka. Tre av dessa är verksamma inom förskolans äldre åldrar (tre till fem år) och 
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två av dem arbetar i en förskoleklass som är integrerad med en förskola. Alla 
pedagogerna är verksamma inom Stockholm med kranskommuner vilket är samma 
region som jag avser arbeta inom, denna geografiska aspekt var därför också en faktor 
för urvalet. 

 

Då andelen män inom enskild och kommunal förskola39 utgjorde 2.65 % av de anställda 
i oktober år 2005 framstod underlaget, som bestod av fem kvinnliga pedagoger, inte 
som problematiskt ur ett genusperspektiv. Att undersöka om det finns skillnader i 
arbetet med språkutveckling inom förskolan beroende på pedagogens kön ligger inte 
inom ramen för detta examensarbete. 

Uppläggning och genomförande 
Under planeringen inför genomförandet använde jag mig av två böcker för att utvidga 
min förståelse av vetenskapsteori och metod: Kunskapens former40 och Kvalitativ metod 
och vetenskapsteori41. Detta gjorde mig medveten om för- och nackdelar med olika 
metoder, synliggjorde validitet, reliabilitet och kvalitetsaspekter samt visade på de 
konflikter som kan uppstå i tillämpnings- och etikfrågor. Arbetet med intervjuerna är i 
stora delar inspirerat från boken Den kvalitativa forskningsintervjun42 som min 
handledare rekommenderade och lånade ut till mig. De två första veckorna av 
examensarbetet nyttjades till föreläsningar, handledarträff samt litteraturstudier av 
vetenskaplig metod och språkutveckling. 

 

Pedagogerna kontaktades per telefon under andra veckan och vi bokade in tider för ett 
första informationsbesök till veckan efter. Under den tredje veckan besökte jag så 
pedagogerna och bokade tider för varje enskild intervju, de fick även skriftlig 
information om arbetets syfte och ombads skriva under ett samtycke, se avsnittet om 
etiska aspekter. I övriga användes den tredje veckan till att utforma den guide43 som 
användes under intervjuerna samt till vidare litteraturstudier. Alla fem intervjuerna 
genomfördes och transkriberades under den fjärde veckan, se vidare under stycket om 
materialbearbetning. Varje intervju genomfördes och spelades in på respektive 
pedagogs förskola i ett enskilt rum för ett minimum av avbrott. Varje intervju inleddes 
med en orientering och sedan ställde jag en övergripande fråga om pedagogen syn på 
språket för att därifrån, i en öppen intervjuform, närma oss arbetssätt och metod. 
Intervjuguiden var ett stöd för att inrikta samtalet och skapa underlag för vidare frågor. 
Jag använde aldrig nedskrivna frågor. Under intervjuerna användes penna och papper 

                                                
39 Skolverket (2006-12-18) Personal i förskolan 15 oktober 2005 / uppgifter på riksnivå. 

40 Sohlberg, Peter & Britt-Marie (2001) Kunskapens former. 

41 Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (1994) Kvalitativ metod och vetenskapsteori. 

42 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. 

43 Bilaga 3 - Intervjuguide. 
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för att teckna ner stödord för att möjliggöra återkoppling och utvidgning under ett 
senare skede samt för att komplettera transkriptionerna med eventuellt kroppsspråk. 
Den femte veckan påbörjade jag analys och kategorisering av intervjudata, i mitten av 
veckan träffade jag min handledare och vi kom överens om att jag skulle utarbeta ett 
första utkast över resultat och analysdelen till i slutet av vecka sex. Jag skickade ut 
transkriptioner till de pedagoger som angivit att de ville ta del av sin egen intervju. 
Resten av vecka fem och hela vecka sex ägnades åt föreläsning, ytterligare analys och 
skrivande. Under skrivandet har Hartmans Skrivhandledning44 i kombination med 
Svenska språknämndens Svenska skrivregler45 varit vägledande i utformningen av 
språket. Jag träffade min handledare i början av vecka sju och fick konstruktiv 
återkoppling och förslag på områden att utveckla. Vi bestämde att nästa del av arbetet, 
över tidigare forskning och teoretiskt perspektiv skulle skickas till min handledare under 
tisdagen i vecka åtta. Under resten av veckan arbetade jag med att söka efter tidigare 
forskning och ytterligare litteratur avseende språkutveckling, se kapitlet om tidigare 
forskning - teoretiskt perspektiv, samt skrivande. I mitten av vecka åtta mötte jag min 
handledare för att dra upp riktlinjer för att färdigställa den slutliga versionen av arbetet. 

Materialbearbetning 
Jag menar att bearbetning av ett intervjumaterial förändrar det i förhållande till den 
ursprungliga intervjun. Syftet med avsnittet kring materialbearbetningen har därför varit 
att söka redogöra så transparent som möjligt för arbetet med bearbetningen. Efter 
intervjuerna var genomförda transkriberade jag dem. Jag använde mig av Audacity, som 
är ett datorprogram för digital ljudredigering, till redigering och konvertering av 
inspelningarna. Under själva transkriptionen spelade jag upp intervjuerna i 
datorprogrammet Media Player Classic som gav möjlighet att förflytta sig fram och 
tillbaka i intervjun med ett valbart antal tidsenheter. Jag kombinerade lyssnandet med 
skrivande i Microsoft Word. Följande regler användes vid transkriberingen: 

• Strukturer i talet av bekräftande, nekande eller dialogpådrivande karaktär togs 
bort för att öka läsbarheten i texten. Exempel på sådana ord: jakanden eller 
nekanden (ja/jaa eller nej/neej), precis, absolut samt hmm. Transkriptionen 
genomfördes helt utan ett markerande av pauser. 

• Talspråket gjordes om till skriftspråk i den mån det ökade läsbarheten utan att 
reducera innehållet i uttalandet. Talspråkets dom skrevs konsekvent om till 
motsvarigheten i skriftspråket. Utfyllnadsorden ju och liksom togs bort, likaså 
meningsöverbryggande eller inledande och. Stamning eller upprepningar som 
gav upphov till redundanta ordföljder ersattes av ett ord eller en ordföljd. 

• När intervjupersonen eller intervjuaren uttryckte en frågande fras för sig själv 
eller tredjeperson kursiverades eller markerades denna med ett replikstreck –. 

• I syfte att anonymisera de intervjuade pedagogerna tilldelades dessa ett nummer 
mellan ett och fem. Pedagoger eller barn som, ur annat syfte än möjligheten att 

                                                
44 Hartman, Sven (2003) Skrivhandledning. 

45 Svenska språknämnden (2000) Svenska skrivregler. 
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korreleras mellan intervjuerna, var irrelevanta tilldelades en alfabetiserad, och 
över intervjuerna koherent, bokstav med början från A. 

Regeltillämpningen syftade i förlängningen till att underlätta analysen av innehållet i 
intervjuerna. Det signifikanta i pedagogernas berättelser var av semantisk karaktär, 
pragmatisk talspråkshantering i dialogen mellan intervjuare och pedagog var inte 
betydelsefullt för examensarbetet. 

 

När transkriptionen av intervjuerna var avslutad skrev jag ut och läste igenom dem 
översiktligt. Därefter läste jag varje intervju noggrant och strök över segment av 
betydelse för gynnsamma villkor och arbetssätt. När jag gjort detta läste jag intervjuerna 
igen, denna gång försökte jag i marginalen till varje understrykning sammanfatta den 
med maximalt tre ord. Därefter sammanställdes dessa nyckelord i två tankekartor och 
viktades baserat på förekomstfrekvens. Med utgångspunkt i detta material valde jag ut 
de vanligast förekommande aspekterna för villkor respektive arbetssätt. För vart och ett 
av dessa skapade jag ett underlag som omfattade en A4-sida där jag tecknade ner alla 
förekomster av detta begrepp genom ett kod baserat på intervju och sida (exempelvis 
fick en förekomst på sida sju i intervjun med pedagog två koden p2s7). Genom 
kodningen underlättades det slutliga underlagen då jag gick tillbaka till varje förekomst 
av respektive aspekt och beskrev denna mer utförligt.  

Tillförlitlighetsfrågor 
Den kunskap som detta arbete ämnar skapa kan verifieras ur tre aspekter: reliabilitet, 
validitet och generaliserbarhet. Jag kommer använda begreppen i den kontext som 
Kvale redogör för i Den kvalitativa forskningsintervjun 46. 

Reliabilitet som frågan om resultatkonsistens 

Under intervjuerna var min ansats att undvika ledande frågor, vad som är en ledande 
fråga är mycket svårt att definiera då det är en fråga om hur både intervjuaren och den 
intervjuade uppfattar frågan. För att minska risken på grund av ledande frågor har jag 
under arbetet med resultatredovisning och analys strävat efter att inte dra slutsatser eller 
söka påvisa fenomen genom ett enskilt bekräftande eller nekande svar på en direkt 
fråga. För att understödja mina resonemang och analysen i stort har jag utgått från 
pedagogernas fria berättande i möjligaste mån. Felkällor rörande intersubjektiv 
överensstämmelse i analys, transkribering och kategorisering har reducerats då jag 
genomfört arbetet ensam, samtidigt kan frånvaron av medforskare ha bidragit till en 
minskad kreativitet. 

Validitet som strävan efter hög kvalité i forskning sprocessen 

Det första steget i arbetet med validitet har för mig varit att söka dokumentera 
forskningsprocessen så transparent som möjligt. Genom att redogöra för så många 
signifikanta beslut och ställningstaganden som möjligt eftersträvar jag att visa på den 

                                                
46 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Sidorna 207-228. 
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kontroll och de ifrågasättanden som jag gjort under arbetets gång. Det andra steget har 
påbörjats i och med att min handledare läst och kommenterat mina utkast, personer i 
min omgivning korrekturläser mitt arbete samt då opponeringen äger rum under 
ventilationsseminariet. Att pröva sitt arbetes slutsatser i dialog med andra, exempelvis 
de medverkande pedagogerna, utgör den process som just tagit sin början. 

Möjligheten till generaliserbara resultat 

Möjligheten att generalisera arbetes resultat ur ett statistiskt perspektiv är svårt. Fyra av 
de intervjuade pedagogerna har jag arbetat med tidigare, två av dessa under längre 
perioder, med detta avses sammanlagt fyrtio dagars verksamhetsförlagd utbildning där i 
genomsnitt sex timmar per dag spenderades i verksamheten. Mycket få samtal fördes 
med inriktning på språkutveckling under dessa perioder. Därför finns det ringa skäl att 
anta att någon av pedagogerna utelämnat redan kända förhållanden avseende deras 
inställning till språkutveckling i intervjun med mig. Ett uttalat syfte med arbetet är 
däremot att skapa analytisk generalisering, resultatens förmåga att säga något om andra 
(liknande) situationer, genom att besvara arbetes fjärde frågeställning rörande egna 
idéer för teoretiskt hållbara och empiriskt förankrade arbetssätt. 

Etiska aspekter 
Arbetets ansats har varit att strikt följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer47 
gällande de fyra huvudkraven: information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 
För att åstadkomma detta informerades pedagogerna först om syftet med deras 
deltagande. Jag delade ut ett informationsbrev48 till varje pedagog i samband med mitt 
initiala besök där jag även informerade muntligt kring förutsättningarna. Vid samma 
besök delade jag ut ett samtycke som beskrev hur deras uppgifter skulle användas i mitt 
arbete, att de när som helst kunde avbryta sin medverkan samt begära att den 
information de lämnat skulle förstöras. Detta samtycke49 upprättades i två exemplar där 
varje pedagog undertecknade och godkände mitt användande av deras uppgifter. För att 
tillgodose kravet på konfidentialitet har all information som är möjlig att identifiera 
förvarats i krypterad form under hela processen. Det har inte under något tillfälle varit 
möjligt för utomstående att ta del av materialet. Ett år efter avslutat arbete kommer 
denna information slutgiltigt destrueras. Genom detta förfarande anser jag mig 
tillgodosett Vetenskapsrådets fyra huvudkrav, alla åtta regler samt båda dess 
rekommendationer. Regel fem är inte tillämpbar då jag är ensam i undersökningen och 
följaktligen inte behöver säkerställa andra deltagares tystnadsplikt. 

 

När så redogörelserna för valet av metod och teoretiskt perspektiv avhandlats övergår 
arbetet till kapitlet avseende resultat och analys av pedagogernas berättelser. 

                                                
47 Vetenskapsrådet (antagna mars 1990) Forskningsetiska principer. 

48 Bilaga 1 - Brev till intervjupersoner. 

49 Bilaga 2 - Samtycke kring nyttjande av intervjumaterial. 
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Resultat och analys 

Detta avsnitt kombinerar redovisning och analys av pedagogernas intervjuer; första 
delen avhandlar gynnsamma villkor och andra delen arbetssätt, för språkutveckling. I 
analysen kommer jag tillämpa den begreppsapparat, teoribildning och tidigare forskning 
av språk och språkutveckling som tidigare i arbetet beskrivits och granskats. Jag skall 
parallellt söka efter strukturer i analysen av pedagogernas berättelser och 
teoribildningen som kan stödja arbetets avslutande diskussion avseende idéer för 
teoretiskt hållbara och empiriskt förankrade arbetssätt. Citat från intervjuer refereras 
genom den kodning som beskrivs under avsnittet kring materialbearbetning. 

Ett urval av gynnsamma villkor 
Urvalet av gynnsamma villkor för språkutveckling är genomförd med hänsyn taget till 
uppvisad frekvens samt möjligheten att generalisera förekomsten hos de intervjuade 
pedagogerna. Dessa representeras av: tid, dialog, hem, trygghet samt krav. 

Språkutveckling i beroende av tid 

Att tid är en vital faktor vittnar alla pedagogerna om. Det kan tyckas vara en självklarhet 
men i följande avsnitt skall arbetet beskriva förklaringar till vad som döljer sig bakom 
detta villkor. I intervjuerna ger pedagogerna uttryck för olika orsaker som grund för 
tiden som komponent i språkutvecklingen och arbetet med densamma. 

 

Grundläggande är att alla uttryck går att relatera till de tre kategorier av individer som 
deltar i förskolan: pedagoger, barn och deras föräldrar. Relationerna som berörs är de 
två mellan pedagog och barn samt förälder och barn. Pedagogerna berättar också om tre 
områden där deras egen tid inte upplevs som tillräcklig: pedagogisk reflektion, 
planerande förberedelser samt utvärdering. Följande citat återspeglar bristen på tid 
avseende reflektion under pågående arbete: 

[...] ofta flyter saker och ting bara på [...] det är inte så att jag hela tiden funderar på varför gör 

jag det här och det här utan vi gör det mer på rutin. Sedan utvärderar vi, vad har vi gjort, vad 

var bra, vad var dåligt, vad kan vi fokusera på mer. (p1s7-8) 

Att planera inför genomföranden är en aktivitet som kräver tid vilket pedagogerna ger 
uttryck för att de inte alltid disponerar i den utsträckning som krävs: 

Det är tiden. [...] Jag har så mycket idéer som jag aldrig hinner förverkliga [...] man kunna vidga 

hur mycket som helst men det finns inte den tiden. (p3s8) 

I relationen mellan föräldrar och deras barn upplever pedagogerna att det finns 
tendenser som tyder på att föräldrarna spenderar mindre tid med sina barn. Detta 
uppfattas ibland få återverkningar på den pedagogiska verksamheten: 
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[...] det jag kan se är att föräldrar har mindre och mindre tid för barnen vilket gör att man måste 

lägga mer fokus på att den sociala kompetensen, lekens betydelse, att barn kan leka. (p1s8) 

Samtidigt upplever pedagogerna själva att relationen med barnen begränsas av 
tillgången av tid. Detta är något som delvis hindrar pedagogerna från att alltid utforma 
språkutvecklande pedagogisk verksamhet på det sätt de helst önskar men bidrar med en 
medvetenhet kring hur man använder tiden tillsammans med barnen på ett 
språkstimulerande vis. Pedagogerna tycks vara medvetna om att de trots allt tillbringar 
mycket tid med barnen och att detta är något som hjälper dem i deras bedömning av 
barnens språkliga utveckling: 

Man lever med barnen, jag lever med dem hela dagarna. Jag har barn vid mitt matbord. Man 

får en ganska bra bild utav barnen. Vad de står och vad de klarar av [...] (p2s8) 

Då en relativt liten del av tiden tillsammans med barnen ägnas åt direkta 
språkstimulerande pedagogiska aktiviteter ger pedagogerna uttryck för hur ett medvetet 
förhållningssätt i vardagliga situationer möjliggör att arbeta språkligt med tiden som 
villkor. Genom att begränsa enskilda barn med stor talproduktion så att de inte tar över 
helt och hållet på andra barns bekostnad så styr pedagogen hur talutrymmet utnyttjas. 
Att fokusera särskilt på ett barn som behöver utvecklas inom ett specifikt språkligt 
område under en period är en lösning som förordas. Om man tillvaratar de stunder då 
pedagogen har mindre grupper för att höja koncentrationen avseende de språkliga 
aspekterna är det möjligt att skapa språkutvecklande situationer där barnen får både 
berätta för och lyssna på varandra. 

 

Tidens existens som en fjärde dimension utöver rummets tre är en given parameter i alla 
språkutvecklingsteorier och verkar som en övergripande men nästan osynlig progressiv 
kraft framåt, mot en förhoppningsvis mer språkligt utvecklad individ. Jag kan dra 
paralleller till Faircloughs idéer om makt som en faktor som delvis också försummats 
inom språkutveckling. Piaget använde tiden i ett mer segmenterat perspektiv genom sin 
stadieteori men denna har kritiserats starkt och tillskrivs inte längre samma 
förklaringsvärde. Dessutom använde Piaget fortfarande tiden i perspektivet av månader 
och år snarare än exempelvis den för dialogen så viktiga sekunden. Det är möjligt att se 
ett teoretiskt mellanrum i språkutvecklingsteorier som blir intressant för mig att 
utveckla vidare under den avslutande diskussionen där det kan vara av betydelse för 
egna idéer för teoretiskt hållbara och empiriskt förankrade arbetssätt. Jag menar att 
förskolans didaktiska verksamhet är fylld av olika perspektiv på tiden som en högst reell 
aspekt som arbetet med språkutveckling måste ta hänsyn till. I Bronfenbrenners teori 
om utvecklingsekologi utgör tiden en förutsättning för utvecklandet av molar aktivitet 
och kvaliteten i dessa, när pedagoger beskriver brist på tid i interaktionen med barnen 
kan detta tolkas som ett uttryck för mindre gynnsam utvecklingspotential för individen i 
den miljön. Jag har initialt sökt problematisera tidsbegreppet som villkor för 
gynnsamheten i språkutveckling, låt oss därför ta steget till att undersöka dialogen. 

Dialogens betydelse för samtal och lärande 

Att kommunikationen mellan människor rymmer något mera än att föra över ett 
meddelande från en individ till en annan framstår ofta som självklart för oss.  
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När pedagoger berättar om villkor för språkutveckling framträder en bild där det är 
viktigt att en mer kvalitativ medvetenhet om kommunikation utvecklas hos barnen. I 
pedagogernas beskrivningar av språkets form och innehåll som det tar sig uttryck i 
dialogen mellan människor framträder dialogen som grundläggande för utvecklingen av 
barnens språkliga förmåga. Ett inledande citat får belysa vad som tycks vara kärnan i 
pedagogernas berättelser om dialogen: 

[...] det är viktigt att man pratar med barnen, inte bara säger till dem [...] Men prata med, och då 

har vi igen det att om jag pratar med dig då pratar vi med varandra egentligen. Då hoppas man 

att man ger någon signal att du vågar, att börja prata, säga tillbaka. (p4s4-5) 

Dessa meningar ger uttryck för vad alla pedagogerna berättar i olika former som 
varande ett gynnsamt villkor för språklig utveckling. Pedagogerna arbetar med att 
barnen blir delaktiga i samtalet. De pekar på hur viktigt det är att inte bara berätta utan 
också lyssna på andras berättelser, att visa hur en grundläggande dialog konstrueras 
mellan två eller flera individer. De säger att detta språkliga samspel utvecklas genom att 
de inte nöjer sig med enkla svar och att de bemöter barnen som individer värda att 
lyssna till. Genom en egen språklig medvetenhet om vad dialogen kräver visar 
pedagogen på dennas betydelse och hur angeläget det är att kunna tala med varandra. 
Sammantaget utvecklar pedagogerna en bild där det i dialogen med barnet sker en 
växelverkan mellan form och innehåll för att skapa en helhet där innehållet delvis 
används som drivkraft för att barnet skall fortsätta att vara intresserad av att samtala. 
Pedagogerna pekar på att formen utgör den språkliga struktur som anger regler för hur 
man samtalar med varandra. I dialogen måste deltagarna använda lyssnande och tal i ett 
sampel, denna praktiska sida av dialogen försöker pedagogerna också skapa utveckling 
inom, då främst i samspel med dem själva: 

Så utav en prata till så har det blivit, slut, kan det sluta med att prata med. Vi för en dialog med 

varandra och utav det kan det bli något väldigt positivt. (p4s11) 

 
I pedagogernas uttalanden om dialogen ryms mycket som jag menar att det är möjligt 
att utvidga och förstå genom Wrights tolkning av Meads teori om intersubjektivitet. 
Dialogen kan vara ett exempel på situationer för socialt handlande. Genom pedagogens 
initiala gest, inbjudan till dialog, som i citatet ovan, får barnet möjlighet att svara på 
något mer än en språklig förfrågan, barnet kan bli medveten om hur det responderar i 
olika språkliga situationer. Om dialogen utvecklas möjliggörs för barnet att delta i ett 
socialt handlande, detta kan innebära en övergång från beteende till handling med 
begynnande problemkonfrontation och reflektivt tänkande som möjligt följd. Jag menar 
att det finns flera didaktiskt nära beskrivningar som i språkutvecklingssammanhang ger 
uttryck för när denna övergång är lyckad och alltmer frekvent förekommande; språklig 
medvetenhet och det kompetenta barnet50 är två sådana beteckningar som rymmer dessa 
aspekter. Med Faircloughs CLS teori är det möjligt att beskriva dialogen som en diskurs 
där barnet får utöva makt i relation till den vuxne, barnet har också möjlighet till att 

                                                
50 Se exempelvis ”Det kompetenta barnet: varför behöver vi ett kompetent barn just nu, i vår tid och i vårt 

samhälle” av Bodil Halvars-Franzeń. 
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undersöka egna förändringar av språket gentemot den vuxne. Utifrån pedagogernas 
berättelser kan jag se hur pedagogerna utövar sin makt i dialogen genom styrning för att 
åstadkomma språkligt utveckling. Jag tolkar det som ett tecken på barnens försök att 
använda makt när ett barn försöker prata väldigt länge och pedagogen går in och 
avbryter. I takt med att barnens språkutveckling fortskrider kan man med 
Bronfenbrenners teori synliggöra att en maktförskjutning, här representerad av en 
ökande språklig förmåga, genom bildandet av dyader med pedagogen eller andra vuxna 
utgör ökad utvecklingspotential. Jag anser att pedagogernas beskrivningar om hur 
arbetet med att få barnen att känna sig delaktiga i samtalet är pedagogernas inbjudan till 
en maktförskjutning till barnets sida, allteftersom barnets språkliga utveckling tillåter 
kan barnet delta i samtalet på allt mer lika villkor och med allt mindre vägledning av 
den vuxne. Låt oss nu se på relationen mellan förskola och hem som ett villkor för 
barnets språkliga utveckling. 

Dynamiken mellan förskola och hem 

Alla pedagogerna berättar i intervjuerna om hemmets betydelse för barnets 
språkutveckling. Två kategorier är möjliga att urskilja i deras uttalanden: hemmet som 
språkmiljö och hemmets individer där pedagogerna menar att båda är viktiga ur en 
språkutvecklingsaspekt. Pedagogerna uttrycker en medvetenhet som indikerar att 
hemmiljöns inverkan på barnet språkutveckling är stor. Deras erfarenhet är av både 
positiv och negativ karaktär där bilden tycks vara att de barn som stimuleras språkligt i 
hög utsträckning hemma också i hög utsträckning har en gynnsam språkutveckling i 
förskolan, detsamma tycks vara fallet även med omvända förhållanden. Detta 
kombineras med pedagogernas medvetenhet om deras begränsade möjligheter att 
inverka på barnens hemförhållanden. Följande citat beskriver vad en pedagog ger 
uttryck för i detta avseende: 

[...] vi kan inte uppfostra 19 föräldrapar utan man, man får försöka ge förutsättningarna för en 

bra språkutveckling här och sedan kan jag ge signaler till föräldrarna att det här ser vi [...] 

språket är jätteviktigt för mig men det är det inte för alla. (p3s3) 

Samtidigt formuleras synen på föräldrar, oavsett deras språkliga medvetenhet gentemot 
barnen, som varande de språkliga förebilder varmed barnen identifierar sig. En följd blir 
att pedagogerna beskriver samarbetet med föräldrarna om angeläget. Denna samverkan 
mellan förskola och hem involverar ett pågående samtal kring barnets språkutveckling. 
Detta bör enligt pedagogerna kännetecknas av en dialog där föräldrarnas syn på det 
egna barnet kompletterar och berikar förskolans bild: 

[...] det är inte så svårt och diskutera barnens språk och kommunikation med föräldrarna. Om 

man bara är medveten själv om hur situationen är och man lyssnar på föräldrarna om hur 

situationen ser ut och inte är så låst vid sin egen ståndpunkt. Man möts [...] (p5s14) 

Genom att pedagogerna tillskriver föräldrarna en roll i arbetet med språkutvecklingen 
samt de även kan vara delaktiga och påverka menar flera av pedagogerna att det finns 
möjlighet att bygga upp ett förtroende mellan hemmet och förskolan. Några pedagoger 
beskriver hur detta förtroende är en viktig utgångspunkt i den fortsatta dialogen mellan 
hemmet och förskolan särskilt om barnen behöver stöd i någon del av sin språkliga 
utveckling. 
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Min uppfattning av de språkutvecklingsteorier som jag granskat är att de generellt inte 
intresserar sig för kvalitativa aspekter på interpersonella relationer. Ur ett sociokulturellt 
perspektiv kan förskolan vara en lika viktig språkutvecklingsmiljö som hemmet, det 
beror på hur den sociala miljön stödjer individen. Jag uppfattar detta som en markant 
brist och anser det vara av vikt att komplettera analysen med ett relationsperspektiv, jag 
tar min utgångspunkt i Bronfenbrenners teori. Där utgör familjen det viktigaste 
microsystemet och de aktiviteter och relationer som uppstår där har mycket starkt 
påverkan på den potentiella utvecklingen hos individen, det pekar enligt mig på att det i 
de allra flesta fall är i familjen som individens roll som talande person grundläggs. Den 
utvecklingsekologiska teorin förklarar även vikten av likartade förväntningar på 
individen i olika microsystem, vilket jag anser styrks av pedagogernas beskrivningar av 
barn med gynnsam språkutveckling. De barn som har ett välutvecklat språk förväntas 
också av pedagogerna att fortsätta utvecklas språkligt enligt detta gynnsamma 
utgångsläge, det kan möjligtvis förklara hur en godartat språkutvecklingsspiral leder till 
att många barn aldrig upplever att de har svårt att kommunicera. Förväntningar och 
utmaningar anpassas hela tiden av omgivningen i kombination med en positiv tilltro till 
barnets förmåga. 

För att våga utvecklas och lära finns behov av tryg ghet 

Jag menar att trygghet och krav till viss del kompletterar varandra men de utgör 
samtidigt dualiteter i den komplexa process som språkutvecklingen utgör. Pedagogernas 
syn på trygghet kommer till uttryck genom de olika beskrivningar av detta som en 
viktig faktor i det språkutvecklande arbetet. 

 

En pedagogs utgångspunkt är att förskolan är en trygg institution med relativt hög 
personaltäthet: 

[...] här är ändå en liten skyddad verkstad. [...] Det är många vuxna och man har hela tiden 

uppbackning från alla håll och kanter. När man kommer till skolan då står man ganska ensam 

många gånger och kan man då inte föra sin talan kan det blir lite problematiskt. (p4s2) 

Pedagogerna berättar om en medvetenhet kring tryggheten som ett villkor och att de 
drar nytta av denna organisatoriska aspekt i arbetet med barnen. En pedagog beskriver 
att det i arbetet med språket är viktigt med ett förhållningssätt som gör att: 

Barnen känner en trygghet, att de känner att vi vill förmedla något gott, vi förmedlar någonting 

bra till dem. (p1s10) 

Flera pedagoger menar att de inte vill utsätta barnet för alltför hög press och att de 
undviker att skapa situationer där barnet misslyckas för att på så sätt stärka det språkliga 
självförtroendet. Flera av pedagogerna är överens om att individen med tiden och ökad 
ålder kommer att använda språket i allt flera olika situationer och det är därför viktigt att 
grundlägga en tillit på individens egna språkliga förmågan. I förskolan är det möjligt för 
barnet att pröva och våga använda denna förmåga i olika situationer med varierande 
gruppstorlek. 
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Ur ett sociokulturellt perspektiv kan den proximala utvecklingszonen (ZPD) i 
kombination med ett ökat behärskande av redskap, här representerat av språket, delvis 
förklara behovet av trygghet. Genom att möta barnet på den förtrogenhetsnivå som det 
för tillfället besitter i språket och utmana i en utsträckning som är möjlig för barnet att 
klara kan en större språklig utveckling äga rum än om barnet hade försökt göra detta på 
egen hand. ZPD avhandlar inte trygghet som en faktor men implicit menar jag att det är 
en komponent av hur gynnsam handledningssituationen framstår för barnet. Att känna 
trygghet och att lyckas är aspekter som pedagogerna anser som viktiga. Ur ett 
intersubjektivitetsperspektiv framstår trygghet också som en outtalad faktor, innebörden 
i den inledande gesten, inte gesten i sig självt, är vad barnet bemöter i ett socialt 
handlande. Om inte barnet känner trygghet till pedagogens gest i kommunikationen 
kommer inte barnet handla socialt, risken är att barnet reducerar sin kommunikation till 
ett mekaniskt beteende. Jag menar att det är negativt ur ett språkutvecklingsperspektiv 
eftersom, om barnet istället svarade på gestens innebörd så skulle individen övergå till 
ett socialt handlande. Där skulle barnet söka bemöta problematik med ett reflektivt 
tänkande och detta skulle i sin tur utmanade det vanemässiga, allt detta med vikt för det 
sociala samspelet och i förlängningen även språkutvecklingen. Jag skall fortsätta 
utveckla denna idé under den avslutande diskussionen. Nu skall jag gå vidare till 
trygghetens komplement: kravet. 

Att ställa krav är att bry sig om 

Jag har valt att beteckna det femte villkoret som krav men det är också möjligt att 
beskriva det som utmaning, det används för att balansera det fjärde villkoret trygghet. 
Kraven från pedagogerna riktas mot två olika grupper: barnen och pedagogerna själva. 
Det finns en medvetenhet över att det också riktas krav på dessa två grupper från 
omgivningen och då särskilt från de verksamhetsformer som barnen skall gå vidare till.  

 

För barnen tar sig kraven delvis olika uttryck men centralt är att allteftersom 
språkutvecklingen fortskrider tycks det enligt pedagogerna vara viktigt att ständigt 
anpassa förväntningarna på kvaliteten i barnens språkliga förmåga. De anser att en hög 
talproduktion inte endast är något positivt, dels är det angeläget att se huruvida det finns 
en förståelse hos barnet av innehållet i det som sägs men också, som tidigare nämnts 
under avsnittet om tid, att kunna begränsa barn som i alltför hög utsträckning tar 
talutrymme från andra barn. Genom förståelse för det enskilda barnets språkliga nivå 
beskriver pedagogerna hur de försöker utmana barnet, primärt genom frågeställningar 
som medför att barnet måste fortsätta den påbörjade kommunikationen, en övergång 
från monolog till dialog. Barnet måste också ta ansvar för sitt språk då pedagogen 
genom frågorna visar att de måste använda språket för att förmedla sina tankar, om det 
som samtalet rör, till den andra individen: 

[...] vi har alltid frågat vidare [...] Så man för ett samtal med barnen och till slut är det helt 

naturligt för dem att ge hela bilden. (p3s3) 

Perspektiv på barnets språkliga ansvar som en del av uppfostringen och i förlängningen 
som social kompetens uppmärksammas och bearbetas också, två olika pedagoger ger 
varsin beskrivning av detta: 
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Vad vi säger och hur vi bemöter andra människor, vad barnen säger till varandra, vad är 

accepterat [...] (p1s11) 

Vi måste vara medhjälpare på något sätt i deras kommunikation med varandra. [...] vi måste 

vara med och lyssna hela tiden och vara förebilder. I språket och hur man är mot varandra. 

(p5s5) 

Pedagogerna ställer dessutom krav på sitt eget språkbruk, det är viktigt för dem att de 
använder ett vårdat språk där den primära indikering för detta anges som frånvaro av 
svordomar. Pedagogerna berättar i olika situationer om deras syn på skolans krav på 
språk och förmåga att uttrycka sig i grupp: 

Man har en aning om att det här barnet kommer hamna i en ganska stor grupp och vad de 

behöver då. För att kunna klara den här språkliga tillvaron på något sätt i gruppen. (p5s4) 

 

Det framträder en bild där dialogen med barnen präglas av en språklig medvetenhet och 
förväntningar som inte endast används under de didaktiskt och pedagogiskt utformade 
genomförandena, som syftar till språkutveckling, utan även omfattar hela det vardagliga 
verbala umgänget. Mercers teori om vägledd konstruktion av kunskap befäster enligt 
mig pedagogernas beskrivningar på flera punkter. Att barnen görs ansvariga för deras 
språk, dels att använda språket men också att denna användning sker på ett ansvarfullt 
sätt gentemot andra framstår i samtalen med pedagogerna som något man arbetar aktivt 
med. Det andra citatet menar jag ger en beskrivning den övergång från educational 
discourse till educated discourse som Mercer teori avhandlar. Om pedagogen lyckas 
skapa språkliga diskurser som stödjer och kräver exempelvis dekontextualiserad 
berättande anser jag att det är positivt ur ett språkutvecklingsperspektiv. I jämförelse 
med Mroz undersökning om engelska pedagogers språkliga kompetens utmålar 
pedagogerna i sina intervjusvar en delvis annan kravbild på sig själva, de berättar om 
sin kompetens att bedöma språkutveckling men ger samtidigt uttryck för att de inte 
alltid är säkra i sina bedömningar och att de då frågar andra i arbetslaget eller någon mer 
erfaren kollega. På detta sätt använder de sig av arbetslaget som resurs för att nyansera 
bilden av barnet. Denna medvetenhet om den egna kapaciteten tror jag är signifikant för 
att ställa rätt krav i rätt situation på barnen. Därmed är den första delen i resultat och 
analys av gynnsamma villkor för språkutveckling slut och nu skall arbetet gå in på 
arbetssätt. 

Olika sätt att arbeta med språket 
Analysen av pedagogernas beskrivningar med avseende på arbetssätt för 
språkutveckling genomfördes med samma premisser för urval som under avsnittet om 
villkor: uppvisad frekvens och generaliserbarhet. Avsnittet kommer inte att beröra 
specifika uttrycksformer såsom rim, ramsor, teater, sång, rytmik, lekar, rörelse och 
andra liknande praktiska tillämpningar av språkutvecklande övningar. Syftet är istället 
att visa på aspekter i arbetet med språkutvecklingen som är möjliga att generalisera, 
oavsett vilken praktisk uttrycksform det används inom. 
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Medvetet användande av gruppen 

Att jag tagit upp en arbetsform som en av aspekterna under stycket om arbetssätt är 
avsiktligt därför att många av pedagogernas val av arbetssätt har sitt ursprung i ett 
didaktiskt ställningstagande som är direkt beroende av och präglade genom denna 
arbetsform. 

 

En utgångspunkt för arbetet med gruppen som en pedagog berättar om, är insikten kring 
att varje grupp är unik eftersom de är sammansatta av olika barn och att denna 
kombination varierar över tiden. Pedagogerna beskriver hur viktigt det är att lära känna 
barnen i gruppen som ett steg i arbetet med att förstå de specifika förutsättningarna för 
dessa barn: 

Och alla barngrupper ser olika ut 

– – – 

Och det är naturligtvis en utmaning för varje år som vi får en ny barngrupp så har vi oftast 

luskat oss för lite, vi går på lite utflykter och vi försöker lära känna de här barnen. (p1s8) 

Flera pedagoger ger uttryck för nödvändigheten av att lära känna barnen, det blir då i 
förlängningen möjligt att kontinuerligt bedöma gruppens behov inom 
språkutvecklingsområdet. Detta behov styr sedan gruppens indelning där alla pedagoger 
beskriver att kvalitativ språkutveckling, där man söker möta varje enskilt barn i dess 
behov, bör äga rum först sedan man delat upp den stora gruppen i flera mindre grupper. 

[...] det att det är helt meningslöst att samla dem i en stor grupp och försöka lära ut, om du 

tänker språket. [...] det kan vara så här att i en grupp kan vara fem barn men det kanske bara 

är två barn i en annan grupp. (p4s9-10) 

Indelningen sker, enligt flera pedagoger, främst med hänsyn till de enskilda individernas 
behov av och möjlighet till talutrymme samt med vilken hastighet pedagogen bedömer 
att genomförandet bör utföras. 

Jag tycker alltid att det är tydligt i gruppen att en del barn behöver kanske mer än de andra och 

en del behöver, ja kanske lite lugnare tempo. Att alla behöver sitt på sin nivå. (p5s4) 

Pedagogernas beskrivningar som direkt eller indirekt talar om ledarrollen som de utövar 
i gruppen går i språkutvecklingsaspekter ofta ut på att begränsa barn med hög verbal 
kapacitet som tar stor del av talutrymmet till nackdel för andra barn. Dessutom berättar 
de om vikten att stödja barnens berättande med frågeställningar. Genom att pedagogen 
frågar de andra barnen i gruppen om detaljer i det berättande barnets utsaga menar 
pedagogen att det är möjligt att visa på vikten av lyssnandet. 

Det kan vara svårt i en samling för att jag är ledaren i samlingen. Så många barn tycker att de 

bara berättar för mig även fast det sitter många andra där [...] Att man återknyter till det någon 

har berättat, då förstår alla, att jag är med i det här sammanhanget. (p3s3) 

 

Jag menar att det är möjligt att utläsa, i samtliga pedagogers intervjusvar, hur de 
pedagogiska och didaktiska frågeställningarna delvis går att besvara genom medvetet 
användande av gruppen. De delar upp gruppen i mindre delar och använder olika 
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arbetssätt beroende på vilket innehåll som de arbetar med. Ur pedagogernas intervjusvar 
framträder en bild av förståelse för hur de didaktiska villkoren påverkas av både 
grupprocesser och ledarskap. Jag tolkar det som att de medvetet använder ledarskapet 
för att påverka gruppen, exempel på detta är att begränsa barn som pratar väldigt 
mycket eller ställa frågor för att visa på vikten av att lyssna. Medvetenheten kring de 
utmaningar som gruppen utgör i språkutvecklingssituationer balanseras genom 
ledarskapet till att skapa förutsättningar för en mer kvalitativ kommunikationskontext. 
Vygotskys teori för kapacitetsökningen vid handlett lärande kan användas för att 
förklara varför pedagogerna menar att det är viktigt för en mer språkligt kompetent 
pedagog att genom frågor stödja barnets berättande. Genom att medvetet stödja barnets 
språkliga problemlösande i exempelvis berättandet blir barnets kapacitet till att lära 
större än om barnet försökt på egen hand. 

Hur språkets struktur kommer till uttryck 

I arbetet med att utveckla språket ger pedagogerna många exempel på hur de använder 
vad som kan betecknas som strukturer för att göra barnen medvetna om olika sätt att 
använda språket. Att utveckla en förståelse för språkets pragmatiska sida kräver enligt 
pedagogerna att barnen blir eller är medvetna om språket: 

[...] barn är medvetna om vad de säger och hur de säger saker och ting. Och där kommer in 

väldigt mycket, just hur man hanterar språket. Och att det blir en kommunikation mellan, och 

dialog mellan barnen och oss hela tiden. Det går inte att säga hur man säger en mening till 

exempel, hur man pratar. (p1s1) 

Denna medvetenhet menar pedagogerna måste utvecklas hos barnen och för att främja 
framväxten pedagogiskt och didaktiskt tycks pedagogerna behöva vara språkligt 
medvetna själva. Pedagogen beskriver att de stödjer barnets berättande med 
frågeställningar som indikerar vilka kriterier det finns för att andra människor skall 
förstå: 

[...] när man frågar, att man kanske inte bara accepterar ett ord, alltså barn kan många gånger 

svara med - lekt, att man fortsätter - vad då? Vad lekte ni för någonting, med vilka, att man, det 

är någonting man måste tänka då, för att det är så lätt att anamma det här ordet, för jag förstår 

ungefär vad de menar om de kanske bara säger ett ord men att jag inte riktigt accepterar det. 

(p2s1) 

Pedagogerna beskriver också behovet av att utmana barnet, som i citatet ovan, de 
gånger då pedagogen inte varit närvarande själv. Då är det nödvändigt att barnet berättar 
om förutsättningarna för händelsen så det blir möjligt att förstå. Pedagogerna ger också 
olika exempel på hur det i samtalet mellan två individer kan uppstå ett samspel i vilket 
pedagogen har möjlighet att arbeta med att utveckla barnets förståelse kring ett 
turtagande som består av både lyssnande och berättande. Pedagogerna beskriver att de 
försöker visa barnen hur de exempelvis kan göra för att fråga om de får delta i en lek 
eller delta i ett skapande moment. Att återberätta händelser som redan ägt rum, för 
individer som inte närvarat, ställer krav på att situationsoberoende språk. Detta kan ta 
sin utgångspunkt i gemensamma upplevelser där både pedagogen och barnet deltagit 
men att andra åhörare inte varit närvarande. Pedagoger redogör för flera situationer då 
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de har haft möjlighet att hjälpa barnet med strukturen på berättelsen för att även de som 
inte varit närvarande skall förstå den. 

 

Stadler och Wards studie om att utveckla och stödja berättande hos barn bekräftas delvis 
genom pedagogernas beskrivningar av vikten att arbeta med barn berättande i olika 
former. Pedagogerna ger uttryck för att de arbetar med utpekande funktioner i 
berättandet och medvetenhet om hur händelser måste ordnas i en följd. Jag tolkar 
pedagogernas arbete med språklig struktur som en del av att barnen utvecklar en 
språklig medvetenhet, detta medför att de även arbetar att utveckla barnens 
situationsoberoende språk. De använder några av de metoder som Hagtvet lyfter fram: 
mottagarmedvetenhet, återberättande med stödfrågor och aktivt lyssnande. Genom att 
pedagogen inte deltagit i barnets händelse kan pedagogen på ett konstruktivt sätt arbeta 
med barnet kring medvetenheten kring mottagaren. Jag menar att pedagogen då på ett 
genuint sätt kan bemöta barnens berättelse och att det blir tydligt för barnet att 
pedagogens stödjande frågor är viktiga för att pedagogen skall förstå barnets berättelse. 
Pedagogerna använder även imperfektform som strategi för denna del av 
språkutvecklingen. Det aktiva lyssnandet kan användas genom att pedagogen visar sin 
uppmärksamhet på detaljer, ett exempel ur det andra citatet är att pedagogen inte bara 
frågar om leken utan även om vilka som var med. I arbetet med att med språkets 
strukturer kan Vygotskys teori om handledning (ZPD) användas för att beskriva den 
vägledning som den mer språkstrukturellt kompetenta pedagogen kan ge barnen genom 
att möta dem i deras förförståelse och nuvarande behärskande av det språkliga 
redskapet. Barnet kanske kan redogöra för en enklare situation på egen hand. Då 
pedagogen genom frågor och lyssnande handleder barnet i vad som behöver berättas för 
att pedagogen skall förstå blir det möjligt för barnet nå längre i sin språkliga utveckling 
än vad det skulle kunna ensam, utan stödjande frågestruktur. 

Förförståelse som utgångspunkt för vidare lärande 

Alla pedagogerna beskriver språket som något som utvecklas, en följd av detta blir att 
de på olika sätt berättar hur det är möjligt att anpassa språkutvecklingssituationer 
baserat på en bedömning av var barnen och gruppen befinner sig: 

Just, vad som är viktigt när man presenter språket, det är att man har, att det är en process. 

Det är först en presentation av ord, igenkänna, att barnen har förstått, deras ordförråd och 

sedan en talproduktion. Det kommer i etapper hela tiden och det är viktigt att man tänker på, 

hur och när och var. Så att, ja och som sagt utgå ifrån vad de kan och så bygga vidare på det 

här hela tiden. (p1s6) 

I arbetet med språkutveckling blir det enligt pedagogerna viktigt att förlägga 
svårighetsnivån något över barnens förförståelse, att anpassa innehållet till barnens 
behov på ett sätt som ligger över deras nivå och utmanar dem: 

[...] man får inte lägga ribban så lågt för barnen utan man kan ligga lite grann över [...]  att gå 

från det kända till det okända. Man måste börja någonstans där de känner igen sig och därifrån 

bygga ut språket. (p4s2) 

Språkutvecklingen kan också stödjas om den tar sin början i konkreta händelser för att 
sedan alltmer röra sig över till den mer abstrakta språkliga sfären: 
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[...] vi jobbar väldigt mycket skapande. När man kopplar det till språket så är det, ha en tanke, 

kanske få ner en bild eller en form, berätta att det här, det här visar jag med det här. 

--- 

En del kanske inte alls behöver den här biten, den här konkreta biten men jag tror jättemånga 

behöver den. (s3p7) 

Pedagogerna ger många exempel på skapande situationer där teater, lera, målning, 
högläsning eller sommarminnen utgör en konkret utgångspunkt som sedan används för 
att bygga upp språkutvecklingen kring. Genom att det abstrakta och konkreta får 
möjlighet att mötas uppstår situationer för språkutveckling: 

Det är olika med barn, en del har den verbala förmågan och andra är mindre uttrycksfulla men 

de kanske är väldigt uttrycksfulla när det gäller en bild. Kan man då koppla ihop, att säga att 

det ena sättet är inte bättre än det andra utan att det kan förstärka varandra [...] (p3s1) 

Den språkliga samvaron, oavsett situation, används kontinuerligt för att inventera 
barnens språkliga förförståelse, pedagogerna tycks ständigt reflektera över och revidera 
varje individs förutsättningar: 

Man lever med barnen, jag lever med dem hela dagarna. [...] Man får en ganska bra bild utav 

barnen. Vad de står och vad de klarar av [...] (p2s8) 

 

Jag tolkar det som att språkliga utvecklingsprocessen förefaller utgöras av en 
växelverkan mellan att möta enskilda barn i deras nuvarande förförståelse och 
fortlöpande skapa en uppfattning hur individen utvecklas för att sedan på nytt kunna 
utmana barnen på ett sätt som vidareutvecklar deras språk. Här anser jag att det 
sociokulturella perspektivet i hög grad närvarande, pedagogerna uttrycker med egna ord 
centrala aspekter i Vygotskys handledningsmodell för utveckling (ZPD). De beskriver 
olika sätt att inventera barnens förförståelse för att kunna utforma lärandesituationer och 
ger även uttryck för hur begreppsutveckling sker som skulle kunna relateras till 
Vygotskys teorier. Jag menar dock att ZPD-modellen bör utvidgas med Meads teori om 
intersubjektivitet och socialt handlande för att omfatta det som pedagogerna beskriver i 
anslutning till förförståelse och språkutveckling. Mead är kritisk mot synen på imitation 
som ett sätt att kopiera. Jag ansluter till denna och vill dessutom utvidga kritiken till 
ZPD-modellen, särskilt på det sätt som nyare sociokulturella teoretiker51 utvecklat den. 
Hos dessa är begreppet scaffold (engelska för byggnadsställning) centralt och används 
för att förklara hur handledaren bryter ner uppgiften i mindre bitar och på så sätt stöttar 
den utvecklande individen. Den utvecklande individen beskrivs i en sådan process på ett 
passivt sätt och det är problematiskt anser jag, i likhet med Mead menar jag att 
individens imitation är en rekonstruktiv process där fantasin utgör en viktig drivkraft. 
Barnens kreativa skapande i kombination med språkutveckling kan förklaras bättre som 
ett socialt handlande där kommunikationen mellan pedagogen och barnet utgör en 
rekonstruktiv process bestående av reflektivt tänkande. Om situationen utgörs av ett 
imiterande under handledning reduceras handlandet till beteende med följd att individen 

                                                
51 Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken. Sidorna 119-124. 
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upphör att vara unik. Jag skall vidareutveckla denna idé under den avslutande 
diskussionen. Jag övergår nu till hur intresset kan användas som arbetssätt. 

Med drivkraften hos en intresserad och entusiastisk  pedagog 

För att skapa goda förutsättningar för språkutveckling hos barn menar pedagogerna att 
arbetet med detta måste byggas på ett positivt förhållningssätt i relationen till barnen 
och språket. En nyckelkomponent i denna inställning uppges vara att pedagogen är 
intresserad av barnet och hela deras värld, att bemöta barnets berättande med intresse 
och ta deras uttalanden på allvar: 

De blir stolta de här barnen när de kan, själva kan berätta någonting väldigt viktigt och jag 

förstår det där och vi kan sitta här och föra en dialog. (p4s1) 

Intresset används som drivkraft i dialoger där pedagogerna ger utryck för ett 
förhållningssätt som språkligt avspeglar att personen är beredd att lyssna, visar 
entusiasm, inspirerar till berättande och tar emot barnets berättelse som varande viktig 
för mottagaren. Detta tycks vara en viktig faktor i det språkutvecklande arbetet eftersom 
det även involverar sociala aspekter. Intresset som pedagogerna ger uttryck för i 
dialogen tycks utgöra en struktur av språket som delvis medverkar till att skapa 
relationen mellan barnet och pedagogen. Pedagogerna använder också barnens intresse 
som utgångspunkt till språkutvecklande arbete av större eller mindre karaktär. Genom 
att utgå från något som väckt barnens nyfikenhet planerar pedagogen ibland vidare för 
att följa upp situationen då de tycks eniga i att barnen lär sig lättare om de är 
intresserade: 

[...] man möter barn, det blir mer intressant för barnet också, just för att det är aktuellt för dem 

just då. Lättare att lära in. (p5s2) 

Pedagogerna är medvetna om att de inte alltid har möjlighet att vara intresserade utan en 
del av arbetet med mellanmänskliga relationer innebär att de har stunder där de är 
mindre uppmärksam eller att någonting utför arbetet påverkar individen på ett sätt som 
inte är möjligt att bortse ifrån. Detta förhållande kombineras dock med vetskapen om 
vikten av ett positivt förhållningssätt vilket gör att pedagogernas strävan alltid är att 
bemöta barnen på ett positivt sätt. 

 

Odelfors avhandling pekar på bemötandet som det enskilt viktigaste villkoret för 
kommunikationen, pedagogernas redogörelser visar att intresset utgör en del av 
bemötandet som de anser vara viktig i deras arbete med språkutveckling. Jag menar att 
ett annat sätt att förklara intresse som en viktig faktor för arbetet med språkutveckling är 
möjlig genom att använda ett behavioristiskt perspektiv. En styrka med ett 
behavioristiskt perspektiv är att det på ett konkret och enkelt sätt kan förklara varför ett 
intresserat bemötande av barnet tal gynnar språkutvecklingen. Ur behavioristisk 
synvinkel är språket att betrakta som ett verbalt beteende, då barnet ger uttryck för 
något som pedagogen betraktar som önskvärt kan pedagogen välja att bemöta detta med 
intresse. Detta fungerar då som en positiv förstärkning av barnets språkliga beteende 
och skall enligt behaviorismen på sikt leda till en operant betingning, alltså att detta 
beteende blir permanent. Jag anser att det är en mekanisk syn på vad som händer men 
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behaviorismen är trots detta relevant för att förklara språkligt handlande mellan 
människor. 

Språklig distans genom metareflektion 

I avsnittet kring struktur var min ansats att arbetet skulle visa hur pedagogerna söker 
synliggöra språkliga strukturer, dessa kan i sin tur ligga till grund för ytterligare 
fördjupning i förståelse för språket och det skall det här avsnittet redogöra för.  

 

På motsvarande sätt som pedagogerna ger uttryck för att de själva behöver reflektera 
över arbetet med språkutveckling anser de också att barnens språkliga utveckling 
främjas genom arbetssätt som skapar tillfälle för barnen att reflektera över språket och 
dess tillämpning. Följande citat visar hur pedagogen berättar om sitt och barnets arbete 
kring ett konkret material, barnets egen teckning; hur ett nedtecknande i kombination 
med återuppläsande synliggör strukturen på barnets berättelse och den mycket viktiga 
reflektionen över resultatet: 

Att de försöker få in det här att det är de som berättar, det är inte jag som skall sätta ihop en 

mening - hur skall jag skriva? Skall jag skriva så här? Låter det, så läser man upp det, låter det 

bra om den här teckningen? Nej, nej. Precis, men hur skall vi då göra det, så att man inte 

accepterar. (p2s8) 

Pedagogen berättar om sitt användande av krav, genom att inte acceptera berättelsen om 
den inte uppfyller kriterierna för en struktur som är möjlig att förstå, för att möjliggöra 
en språklig utveckling. På ett likartat sätt beskriver en annan pedagog hur arbetet med 
dialogen kan utvecklas genom att medvetet växla mellan de olika delarna i samtalet för 
att åstadkomma tid för reflektion: 

[...] man arbetar mer medvetet med de största barnen. Att vänta på sin tur, att kunna lyssna, 

kunna berätta och lyssna, lyssna på någon annan. Reflektera, tänka efter. (p5s7) 

Utmaningen till reflektion kan också återfinnas i olika temaarbeten där barnen utmanas 
med frågor om hur och vad de skall göra för att lösa delar i processen. Flera pedagoger 
beskriver också hur de arbetar med språkets sociala dimension där möjligheten att 
reflektera över, i kombination med att beskriva sina känslor och upplevelser framstår 
som språkligt utvecklande: 

[...] att man ger ord till det mesta. Till känslor - ja, jag ser att du är arg nu och får du vara [...] 

(s3p2) 

Andra situationer som pedagogerna menar avhandlar språkets sociala dimension: hur 
barnen talar till varandra, hur de bemöter varandra med språket, där det ges möjlighet att 
reflektera över hur uttalanden kan uppfattas av andra individer och vad barnet kan göra 
för att utvecklas i användandet av språket. Flera pedagoger talar om att en del i denna 
språkliga utveckling är att barnen medvetandegörs om sitt eget språk, det är en 
utgångspunkt för att barnets själv skall kunna reflektera över sin talproduktion.  

 

Jag tolkar pedagogerna som att det finns en växelverkan mellan att medvetandegöra 
barnen om sitt eget språk och att få dem att påbörja reflektionen över detsamma. Analog 
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med hur inventeringen av förförståelse och användandet av denna kunskap växelverkar i 
pedagogens arbete med språkutvecklingen, som beskrivits i avsnittet om förförståelse, 
verkar medvetandegörandet om det egna språket och reflektionen utvecklas som 
parallella processer hos barnen. Pedagogerna använder sig av strategier som kan 
förklaras med Mercers teori om vägledd konstruktion av kunskap. När pedagogen 
synliggör gemensamma erfarenheter tillsammans med barnet, som det första citatet 
beskriver, kan detta användas som utgångspunkt för språklig utveckling. Pedagogen kan 
genom att dela berättelsen med barnet och tillsammans reflektera över den. En annan 
aspekt i reflektion uppstår då barnet blir ansvarig för sin egen lösning, i det här fallet sin 
berättelse. Pedagogen gör barnet ansvarig genom sin fråga – är det här bra? Genom att 
inte acceptera det första som barnet säger uppstår ett tillfälle för barnet att reflektera 
över sin berättelse. Det sista citatet kring känslor visar också på en delad upplevelse 
som ett möjligt tillfälle till reflektion, att veta hur det känns när man är arg eller ledsen. 

 

Därmed är genomgången av resultat och analyskapitlet fullbordat och jag skall nu gå 
vidare och föra en avslutande diskussion kring arbetets slutsatser och betydelser av 
dessa. 
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Diskussion 

Med utgångspunkt i betydelsefulla aspekter från föregående kapitels resultatredovisning 
och analys skall jag i arbetets sista del föra en diskussion kring studiens betydelse och 
slutsatser i syfte att utveckla teoretiskt och empiriskt förankrade pedagogiska idéer för 
språkutveckling. Begreppet empiri skall i detta arbete uttolkas som praktisk pedagogisk 
erfarenhet. I anslutning till denna diskussion skall jag också reflektera över 
forskningsprocessens villkor samt avsluta med ett urval av de frågor, för vidare 
forskning, som uppstått under arbetet. 

Slutsatser 
Arbetet har syftat till att skapa förståelse av språkutvecklingen inom svensk förskola 
genom analys som grundar sig i verksamma pedagogers beskrivningar av vad de anser 
vara gynnsamma villkor för språkutveckling och deras arbete med detta. Begreppet 
språkutveckling har på så sätt nyanserats genom intervjuer, tidigare forskning och teori 
med relevans för undersökningsområdet. Under detta avsnitt skall begreppet sättas 
samman igen med utgångspunkt i analysens olika delar. Genom detta skall arbetets 
första och andra frågeställning besvaras. 

 

Arbetet har visat att språkutveckling kan förstås i termer av en betydelsefull dialog med 
barnet och dess hem som kännetecknas av ett tryggt men utmanande förhållningssätt där 
tid i förskolans kontext utgör ett mångfacetterat och komplext villkor för kvalitén i den 
språkliga utvecklingen. Pedagogerna beskriver hur ett medvetet användande av gruppen 
i kombination med intresserade och lyssnande pedagoger används för att synliggöra 
språkliga strukturer med utgångspunkt i barnens förförståelse och reflektion över sitt 
eget språk och användningen av det. 

 

Tiden och användandet av gruppen framstår som två klart begränsade faktorer med 
avseende på vad som är möjligt att åstadkomma inom språkutvecklingen. Pedagogerna 
upplever en brist på tid i flera olika verksamhetsmoment. Detta tar sig många olika 
uttryck där planering, utvärdering, reflektion samt språkstimulerande aktiviteter 
begränsas med hänvisning till bristen på tid. Gruppens storlek är avgörande för vilka 
arbetssätt som kan användas och styrs i många fall av de enskilda barnens behov. 
Gruppen ställer också krav på ledarskap och pedagogerna ger uttryck för ett aktivt och 
medvetet användande av ledarskapet i arbetet med språkutvecklingen. Samtidigt berättar 
pedagogerna att det är möjligt att utnyttja tiden i långa moment av rutiner i vardagen för 
att utveckla barnens språk. Det finns en dualitet i synen på tiden där verksamhetens 
obligatoriska praktiska inslag upptar stor del av arbetsdagen och spontana eller 
oplanerade aktiviteter i relativt hög utsträckning måste anpassa sig. 
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Dialogen används av pedagogerna som utgångspunkt för både lärande och 
språkutveckling. Genom ett medvetet användande av form och innehåll söker 
pedagogerna i samtalet att synliggöra språkliga strukturer som stödjer barnens 
pragmatiska och semantiska användande av språket. För att åstadkomma en 
medvetenhet om språket använder de frågeställningar och ett aktivt lyssnande för att 
barnen skall utmanas att distansera sig till sitt eget språk och därmed börja reflektera 
över det. Arbetet med detta sker anpassat till individen och gruppen i förhållande till 
nuvarande förförståelse. En fråga är om förskolans innehåll och språkliga strukturer är 
lika relevanta för samtliga barn i förskolan. Klass och etnicitet utgör två faktorer med 
relevans för språkliga miljöer och frågan är hur förskolans verksamhet skapar 
gynnsamma villkor för alla barn att utveckla språket med hänsyn till deras övriga 
språkliga miljöer. Det kan vara av signifikans för språkutveckling hur pedagogerna 
förstår och bedömer barnets förförståelse med hänsyn till dessa två faktorer. 

 

Pedagogens entusiasm och intresse utgör en viktig del av bemötandet av barnen. I dialogen 
används intresset för att motivera barnen till att använda språket för att på så sätt utvecklas 
språkligt. Barnens intresse bemöts och används delvis för vidare pedagogisk verksamhet. 
Att tillskriva intresse en sådan vikt väcker frågan om vad som händer då pedagoger under 
längre perioder upplever stress eller andra personligt relaterade faktorer som påverkar deras 
möjlighet till gott bemötande. Huruvida barnens språkliga utveckling påverkas negativt av 
detta blir en relevant frågeställning om verksamheten påverkas negativt eller individer 
drabbas av svårigheter. Relationen till hemmet och dess påverkan över barnets 
förutsättningar till språklig utveckling beskrivs som viktig. Pedagogerna är angelägna om 
att upprätthålla en god relation och föräldrarnas förtroende framställs som en förutsättning 
för en kontinuerlig dialog om barnets språkutveckling. Ett dilemma för pedagogerna är att 
de inte har möjlighet att påverka föräldrarna i något större utsträckning. Detta blir en 
nackdel i de fall då pedagogerna anser att en förändring avseende språkets utveckling skulle 
behövas men inte kan påverka hemmet i detta avseende. 

 

Trygghet används i stor utsträckning i arbetet med språkets utveckling. Att bygga upp ett 
förtroende hos barnen är viktigt för att barnet i olika situationer skall våga göra saker som 
utvecklar deras språk, att tala inför grupp och argumentera för sin lösning utgör två 
aspekter av detta. Förskolan betraktas som en trygg miljö där pedagogerna anstränger sig 
för att undvika att barn pressas till att misslyckas. Samtidigt används utmaningar och krav 
för att balansera tryggheten och möjliggöra språklig utveckling. Genom frågeställningar 
och krav på ansvarstagande för hur barnet använder sitt eget språk arbetar pedagogerna 
för att utveckla en språklig medvetenhet hos barnen. Krav, utmaningar, trygghet och 
ledarskap innehåller aspekter av makt. Att förskolan inte diskuterar och problematiserar 
sin kontext mer ur ett maktperspektiv framstår som en brist. Förhållandet mellan barn 
under sju år och vuxna är asymmetriskt till fördel för pedagogen ur alla aspekter och 
särskilt med avseende på språklig förmåga. Aspekter av språkutvecklingen hos barnet kan 
och bör förklaras med hjälp av makt. Syftet med detta bör vara att synliggöra områden där 
förhållandet mellan barn och vuxna inte gynnar språklig utveckling. 
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Pedagogiska idéer för språkutveckling 
Jag skall under detta avsnitt presentera egna idéer för teoretiskt hållbara och empiriskt 
förankrade arbetssätt i syfte att besvara arbetets fjärde och sista frågeställning. 

 

Jag menar att det sociokulturella perspektivet med utgångspunkt i Vygotskys teorier om 
språkets som ett medierande redskap och ZPD-modellen som förklaring på hur 
utveckling äger rum i interaktion med andra måste vidareutvecklas. För att äga relevans 
på att förklara språkutveckling i förskolan måste hänsyn tas till hur aspekter av makt, tid 
och intersubjektivitet påverkar arbetet med detta. Med utgångspunkt i Meads kritik av 
synen på imitation som ett kopierande anser jag att det sociokulturella perspektivets 
förklaring på individens utvecklingspotential under handledning måste revideras. 
Genom att förklara interaktionen mellan pedagog och individ som handlande ur ett 
intersubjektivt perspektiv är det möjligt att på ett mer konstruktivt sätt förklara 
utvecklingspotentialen i situationen. Imitationen som äger rum bör istället förklaras som 
att den innehåller en potential till en kreativ rekonstruktiv process som påverkas av 
barnets fantasi. För att imitationen inte skall reduceras till ett kopierande av en mer 
erfaren pedagog måste pedagogen underlätta för barnet att handla socialt. Genom att 
barnet får möjlighet att svara på innebörden av pedagogens inledande gest och 
därigenom kan blir medveten om sin egen respons konstrueras social mening. Genom 
att barnet deltar i socialt handlande utmanas vanemässighet och barnet konfronteras 
med problem som kräver reflektivt tänkande. Om situationen inte tillåter barnet att 
handla socialt kommer barnets handlande endast vara ett beteende med lägre potential 
för språkutveckling. 

 

Makt utgör ytterligare en aspekt med förklaringsvärde för interpersonella relationer med 
relevans för barnets språkutveckling. Ett första steg är att bli medveten om hur jag som 
pedagog använder makt i mina relationer till barnen i språkutvecklande situationer. 
Därefter kan jag medvetet arbeta med att göra barnen ansvarig för sitt språk genom att 
förskjuta makten i dialogen i ökande utsträckning till deras fördel. 

 

Den sista aspekten utgörs av tid. I språkutvecklingsteorier tas tiden för givet men 
tillskrivs sedan inte något förklaringsvärde i de språkliga handlingar som äger rum 
under de sekunder och minuter som utgör individens faktiska språkliga utveckling. 
Därmed möjliggörs synen på språkutveckling som en mycket lång process. Denna 
uppfattning måste balanseras genom att tillskriva vardagens samtal större vikt. 

 

Ett arbetssätt med utgångspunkt i det jag beskrivit ovan kräver förändringar. Den mest 
signifikanta ändringen av förskolans vardag utgörs av förändringen i fokusering på 
rutiner. Det är min uppfattning att bristen på tid delvis kan förklaras med den 
rutininrutning av dagen som uppstått som ett stöd för pedagogerna men också orsakar 
inlåsningseffekter i form av minskat utrymme för spontana aktiviteter och dialog. Att 
minska på antalet fasta inslag under dagen i kombination med en fokusering på kvalité i 
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den språkliga samvaron är en möjlig utveckling. I många av förskolans skapande 
aktiviteter anser jag att makten och därmed pedagogens tolkningsföreträde måste 
uppmärksammas och problematiseras. För att barnens aktiviteter skall leda till socialt 
handlande måste barnen uppfatta aktiviteten som meningsfull. Aktiviteter av kopierande 
imitativ karaktär skall reduceras till förmån för situationer där barnen äger sitt handlade 
i aktiviteten. Leken utgör en sådan aktivitet. Det finns ingen motsättning i att pedagogen 
skapar ramar för språkutvecklande situationer där barnen sedan har stor frihet till form 
och innehåll. Jag anser att ett språkligt förhållningssätt gentemot barnen måste präglas 
av ett intresse för barnens tankar och deras värld. Detta är naturligtvis bara ord och de 
blir tomma och meningslösa om jag, som pedagog i förskolans verksamhet, inte 
förmedlar en känsla i samvaron med barnen som stämmer överens med detta. 

 

Jag menar att signifikansen av mitt förslag ligger i att detta arbetssätt inte är utopiskt 
präglat utan tvärtom möjligt att realisera i liten skala, i ett arbetslag, om det finns en 
samsyn mellan pedagogerna på de aspekter jag redogjort för. 

Reflektion över forskningsprocessen 
Mitt beslut att genomföra examensarbetet ensam är med stor sannolikhet orsaken till det 
största antalet reflektioner under arbetet med uppsatsen. Det initiala beslutet baserade 
sig på den höga ambition som jag hade med avseende på arbetets kvalité. Jag har 
tidigare erfarenheter av gemensamt skrivande där diskussioner om språkets utformning, 
val av begrepp och ambitionsnivå tagit en mycket stor del av skapandeprocessen i 
anspråk. Att under de åtta veckor som examensarbetet skulle genomföras riskera att 
investera energi på att förhandla om skriftspråkliga teknikaliteter och eventuellt olika 
ambitionsnivå med avseende på arbetet som helhet var den avgörande faktorn i beslutet 
av genomföra arbetet ensam. Inledningsvis gjorde beslutet att jag hade korta ledtider 
avseende beslutsfattande i kombination med hög flexibilitet att disponera arbetsdagarna. 
Under transkription och analys upplevde jag också att det var fördelaktigt att arbeta 
ensam, speciellt med avseende på de aspekter jag redogjort för under avsnittet om 
tillförlitlighet i metodkapitlet. Nackdelarna uppstod under arbetet med resultatanalys, 
slutsatser och betydelse där jag tror att det skulle ha varit fördelaktigt om två personer 
bearbetat materialet. Kanske hade en mer nyanserat och också mer mångfacetterad 
analys varit möjlig. 

 

Jag är nöjd med processen kring intervjuerna men det skulle ha varit främjande för 
generaliserbarheten i arbetet om jag intervjuat fler pedagoger. Nu fanns det inte möjligt 
att göra fler intervjuer och med tanke på att transkriptionen av intervjuerna tog 34 
timmar i anspråk hade det förmodligen inte varit möjlig med avseende på hur stor del av 
forskningsprocessen som bör ägnas åt insamling kontra de andra delarna i arbetet. 

 

En sista reflektion får spegla mitt eget tvivel men kanske också visa på svårigheterna 
med en induktiv analys av kvalitativa intervjuer; under analysen har jag upplevt många 
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och snabba växlingar av tilltro till resultatet.  Från en hög tilltro till det resultat som var 
möjligt att redovisa till ett kraftigt tvivel på framför allt validitet och reliabilitet. Detta 
tvivel har under kortare perioder påverkat mina möjligheter till kreativt tänkande och 
konstruktivt skrivande. Min förhoppning är att slutresultatet återspeglar en balanserad 
hållning med tyngdpunkten i den första kategorin. 

Frågor för vidare forskning 
Under arbetets gång väcktes nya frågeställningar som inte rymdes inom 
undersökningsområdet. Många gånger uppstod de ur konsekvenserna av överväganden i 
olika valsituationer eller under analysen av intervjuerna. Jag skall här redogöra för och 
kort beskriva ett urval av dessa: 

1. Genusfrågor ur ett kommunikativt perspektiv. Undersöka vad medvetet språkligt 
bemötande av barnen baserat på kön kan betyda för språkutveckling? 

 
2. Kommunikation ur ett diskursperspektiv. Hur används språket i förskolan med 

avseende på möjlighet till och validitet för återanvändning i andra kontexter? 
Vilka språkliga strategier utvecklar barnen i förskolan med relevans för andra 
sociala arenor i samhället? 

 
3. Hur kan förskolans uppdrag om kulturell mångfald uttolkas? Vilka kulturella 

aspekter på språkutvecklande material är möjliga att undersöka och förklara? 
 
4. Hur kan de specifika villkoren som antas gälla för språkutveckling i en 

skolkontext undersökas i ljuset av de generella språkutvecklingsvillkor som 
återfinns i teorier om språkutveckling? 

 

Med dessa frågeställningar avslutas mitt examensarbete med förhoppningen om att fler 
studenter skall fortsätta forskningsprocessen kring språk och barnens användning av det. 
Det är väsentligt att fortsätta synliggöra verksamhetsnära praktik ur teoretiska 
perspektiv i syfte att driva professionaliseringen vidare. Ett citat av okänt ursprung men 
som jag anser har hög relevans för både forskning och språkets betydelse får avsluta: 

 

Det är sökandet efter och ifrågasättandet av sanningen som tilldelar den dess värde. 
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Bilagor 

Följande bilagor utgör de dokument som jag använt mig av för att skriftligt 
dokumentera min ansats att följa och kommunicera de forskningsetiska52 principerna, 
som styrt mina avväganden i arbetet med denna uppsats, till deltagarna i de intervjuer 
jag genomfört. 

 

Bilaga ett är det initiala brev som varje intervjuperson erhållit i samband med kontakten 
avseende förfrågan om deltagande som intervjuperson. För mig har det varit viktigt med 
ett så stort mått av transparens som möjligt avseende syfte och användning av 
intervjumaterialet. I denna bilaga har jag av integritetsskäl redigerat bort mina 
kontaktuppgifter. 

 

Bilaga två utgör en förlängning av det initiala brevet där ett samtycke eller om man så 
vill, avtal, upprättas mellan intervjupersonen och mig. 

 

I båda nedanstående bilagor har textstorleken förändrats jämfört med originalen för att 
dokumenten fortfarande skall rymmas på en A4 sida vardera, så som de ursprungliga 
texterna gjorde. Detta för att öka framförallt översikt men även läsbarhet. 

                                                
52 Vetenskapsrådet (antagna mars 1990) Forskningsetiska principer. 
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Bilaga 1 - Brev till intervjupersoner 
Årsta 

2007-04-09 

Intervju om språkutveckling 

 

Jag heter Anders Pettersson och läser min sjunde och sista termin på Lärarhögskolan i Stockholm. Jag 

utbildar mig till förskollärare med inriktning mot förskolans äldre åldrar. Jag arbetar under tio veckor med 

mitt examensarbete som avhandlar språkutveckling. Det tar sin utgångspunkt i pedagogers beskrivningar 

av språkutveckling och det praktiska arbetet med detta. För precisera arbetet har jag formulerat följande 

syfte och frågeställningar: 

 

Arbetet syftar till att undersöka hur pedagoger beskriver gynnsamma villkor för språkutveckling och 

pedagogernas beskrivningar av sitt arbete med detta i praktiken. Jag avser dessutom att analysera 

undersökningsmaterialet i relation till teorier kring språk och språkutveckling. 

 
• Hur beskriver pedagoger gynnsamma villkor för språkutveckling? 
• Hur beskriver pedagogerna att de arbetar i praktiken med språkutveckling? 
• Hur kan teoribildning och tidigare forskning av språk och språkutveckling granskas i syfte att 

utveckla en begreppsapparat för analys av undersökningsområdet? 
• Vilka egna idéer för teoretiskt hållbara och empiriskt förankrade arbetssätt är möjliga att 

presentera efter arbetets genomförande? 

 

Min förhoppning är att du vill hjälpa mig med mina första två frågor genom att medverka i en intervju där 

du genom att svara på mina frågor i kombination med fritt berättande beskriver din syn på vad som är 

viktigt för en god språkutveckling och hur du väljer att arbeta praktiskt med detta. Intervjutillfället 

beräknas att ta cirka 45 till 60 minuter i anspråk. Jag avser att spela in hela intervjun för att sedan kunna 

sammanställa materialet skriftligt för vidare bearbetning och analys. Jag hoppas intervjun kan genomföras 

avskilt och utan avbrott. 

 

Hela intervjumaterialet, oavsett form, kommer att behandlas konfidentiellt och varje intervjuperson 

kommer avidentifieras i det skriftliga materialet. Jag kommer att använda materialet för att försöka 

synliggöra mönster i det som pedagogerna beskriver som viktiga för att utveckla ett språk. Genom att 

analysera intervjuerna med hjälp av olika teorier hoppas jag kunna utveckla nya tankar om 

språkutveckling och arbetet med detta. Jag tycker att det är viktigt att klargöra att mitt arbete inte handlar 

om att försöka ställa praktik mot teori - min avsikt är att hitta ny kunskap genom att korsbefrukta 

verksamma pedagogers erfarenhet med teorier kring språkutveckling. 

 

Jag skulle vara mycket tacksam om du genom din medverkan vill hjälpa mig med detta. 

 

  

Anders Pettersson, Årsta 2007-04-09  

Anders Pettersson 

XXXXvägen X, Xtr 

XXXX Årsta 

Telefon: 08-XXXX 

E-post: anders.pettersson@XXXX 
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Bilaga 2 - Samtycke kring nyttjande av 
intervjumaterial 
Samtycke kring nyttjande av intervjumaterial  

Jag är införstådd med och samtycker till att Anders Pettersson inom ramen för sitt examensarbete kommer 

att intervjua mig avseende mina beskrivningar för gynnsamma villkor för språkutveckling och mitt 

praktiska arbete med detta. Intervjun kommer sedan transkriberas, nedtecknas i elektroniskt format, för att 

utgöra underlag för vidare bearbetning och analys. I samband med detta kommer intervjupersonen och 

eventuella personer i intervjun att avidentifieras. Allt intervjumaterial kommer att förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte skall kunna ta del av informationen. Ett år efter examensarbetes avslut kommer allt 

intervjumaterial förstöras på ett sådant sätt att det inte är möjligt att återställa det. Under examensarbetet 

kommer endast Anders Pettersson ha tillgång till intervjumaterialet, skulle oklarheter avseende 

intervjuerna uppstå i samband med examinationen är det möjligt för Anders Petterssons handledare och 

även för hans examinator att begära ut det ursprungliga intervjumaterialet. De skulle då få ta del av de 

avidentifierade elektroniska utskrifterna men inte de ursprungliga inspelningarna av intervjuerna. 

 

Utvalda delar av det skriftliga, avidentifierade materialet kommer eventuellt att citeras i examensarbetet 

för att exemplifiera eller tydliggöra analys och tolkning. Detta kommer att göras med hänsyn taget till 

intervjupersonens integritet som främsta kriterium vid urval av citat. Sådana citat kommer inte överstiga 

en halv A4 sida i längd, mest troligt kommer det oftast inte röra sig om mer än ett par meningar. 

 

Mitt deltagande är frivilligt och jag kan när som helst avbryta det. Om jag dessutom vill att Anders 

Pettersson skall förstöra mitt intervjumaterial måste jag uttryckligen be om detta. Som ett steg i de etiska 

riktlinjerna med arbetet och valet till fortsatt deltagande har jag rätt att få en kopia av transkriberingen av 

den egna intervjun och jag kan även välja att få en kopia av examensarbetet innan det publiceras. Anders 

Pettersson ansvarar för att jag får dessa skickade till mig om jag väljer detta. 

 

Jag vill 

 

 
erhålla en kopia av transkriberingen av mitt eget intervjumaterial. 

 

 
erhålla en kopia av det färdiga examensarbetet. 

 

 

Detta samtycke har upprättats i två exemplar. 

 

Pedagogens underskrift: 

   

  Anders Pettersson, Årsta 2007-04-09 

Namnförtydligande och datum   
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

 



 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08-737 55 00 
www.lararhogskolan.se 

 


