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Sammanfattning
Studiens syfte var att öka förståelsen för verksamma pedagogers förhållningssätt till de minsta 
barnen med fokus på dess språkliga och kommunikativa förmåga. Syftet var även att ta reda 
på hur pedagoger arbetar för att stimulera och utmana de små barnens språkutveckling. 
Studien tar sin utgångspunkt från fem pedagogers egna uppfattningar, vilket har undersökts 
genom kvalitativa intervjuer som metod.

Undersökningens resultat visar att arbetet med barnens språkutveckling utifrån förskolans 
uppdrag är en tolkningsfråga, där de centrala begreppen språk och kommunikation har en 
komplex innebörd. Vidare framkommer att kroppsspråket är de minsta barnens främsta 
kommunikationsredskap, något som bör tas i beaktning i dess utvecklande mot ett talat språk.  

Pedagogernas generella uppfattning pekar på att det skett stora förändringar i synen på de 
minsta barnen över tid. Den rådande barnsynen präglas av en respekt och tilltro till barnet och 
dess förmågor. Ramfaktorer såsom stora barngrupper utgör dock hinder i pedagogernas arbete 
med de minsta barnens språkutveckling, med anledning av detta får det eftersträvansvärda 
förhållningssättet många gånger stå tillbaka i förskolans verksamhet. 

Nyckelord: de yngsta barnen, förskola, språkutveckling, kommunikation, ramfaktorer, 
barnsyn
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1. Inledning

Toddlarkroppen ser och kan bli sedd, hör och kan bli hörd, rör vid och blir berörd, och (så 
småningom) pratar och blir pratad om.
(Gunvor Løkken, 2005, s. 39)

 
Då samtliga av mina praktikperioder varit  förlagda vid en och samma förskola har jag haft 
förmånen att  följa flera barn och deras fantastiska utvecklingsresa. Från de första stapplande 
stegen och första orden till att hoppa, snurra och springa, och kunna föra invecklade dialoger. 
Då det har gått ett par terminer mellan varje period har jag tydligt blivit varse den snabba 
utveckling som sker under barnets första år. Jag har under utbildningens gång kommit att 
särskilt utveckla ett intresse för barns språk- och kommunikationsförmåga. Att  detta 
ämnesområde är särskilt tilltalande tror jag bottnar i att språket är den förmåga som utvecklas 
i snabbast takt  under barnets första år. Vilket även är förklaringen till att barns 
språkutveckling är ett vitt  utforskat forskningsområde världen över (Arnqvist, 1993). Att barn 
utvecklar ett nyanserat  språk är av stor vikt  för dess hela utveckling och lärande. Då förskolan 
många gånger utgör en stor del av barns liv medför detta att förskolans verksamhet har en 
betydande roll i barns utveckling. Jag tror dock att en risk med den språkliga förmågan är att 
den lätt tas för given. Språk och kommunikation är något som finns runtomkring oss hela 
tiden, vilket medför att man inte är medveten om dess vikt förrän ett barns språkutveckling 
avviker. För att underlätta barns språkutveckling bör man med andra ord arbeta förebyggande, 
och i läroplanen för förskolan står att läsa att förskollärare ska ansvara för att barnens språk- 
och kommunikationsutveckling stimuleras och utmanas (Skolverket, 2011). Hur detta 
språkutvecklande arbete bör utformas finns det däremot inga riktlinjer kring, varvid jag finner 
det intressant att studera ett antal pedagogers egna uppfattningar kring detta. Jag har vidare 
valt att begränsa mig till de yngsta barnens språkutveckling; med de yngsta barnen syftar jag i 
detta arbete på barn i åldern 1-2 år. Jag avser därför att  fokusera på pedagogers 
förhållningssätt och arbete kring de barn som befinner sig i början av sin verbala 
språkutveckling.

För att återkoppla till citatet i inledningen så har jag i min studie valt att använda mig av 
begreppet toddlare, då det på ett talande sätt beskriver de minsta barnens sätt att utforska och 
förstå världen nämligen genom kroppen som redskap. Benämningen toddlare är direkt hämtat 
från engelskans toddlers, som betyder ”den som tultar och går” och syftar därmed på barn i 
åldern 1-2 år (Løkken, Haugen & Röthle, 2005). 

1.1 Syfte och forskningsfrågor
Syftet med detta arbete är att öka förståelsen för pedagogers förhållningssätt till språk och 
språkutveckling hos toddlare. Syftet är även att ta reda på hur de arbetar språkstimulerande 
för dessa barn.
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Jag har utifrån mitt syfte med studien formulerat följande frågeställningar:

1. Vilken uppfattning har pedagoger kring toddlare och dess språkliga- och 
kommunikativa förmåga?

2. Hur menar pedagoger att  de arbetar för att stimulera och utmana språket  hos 
toddlare?

2. Områdesöversikt
I detta avsnitt  har jag valt att presentera tidigare forskning kring centrala områden i min 
studie. Som nämnts i inledningen kommer jag att använda mig av benämningen toddlare då 
jag skriver om de barn som studien inriktar sig mot; ett- och tvååringar. Andra benämningar 
kan dock också förekomma, såsom småbarn, de minsta barnen etc. Jag kommer i denna 
genomgång främst att presentera forskning kring små barn med betoning på dess språk- och 
kommunikationsutveckling. Jag vill dock inleda med att försöka bena ut  begreppen språk och 
kommunikation. Det känns i denna studie viktigt  att även belysa dessa begrepp utifrån 
läroplanen för förskolan, Lpfö98/rev. 2010 (Skolverket, 2011), samt jämföra den reviderade 
läroplanen med den ursprungliga Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 1998). Syftet  med detta 
är att studera begreppens betydelse i förskolans verksamhet samt hur språk- och 
kommunikationsarbetet har bearbetats i förskolans läroplan över tid. Utifrån detta samt 
tidigare forskning fördjupar jag mig i pedagogens roll i arbetet med toddlare och dess språk- 
och kommunikationsutveckling.

2.1 Språk och kommunikation som begrepp
Människans förmåga att kommunicera kan ta sig uttryck på en mängd olika sätt; genom dans 
och rörelse, bild och musik, bland mycket annat, kan vi utbyta olika former av kunskap och 
information. Det verbala språket är således bara ett av flera sätt att kommunicera med vår 
omgivning. Likt de övriga kommunikationsformerna är språkets främsta roll att förmedla 
budskap; genom språket kan människan därmed göra sig förstådd och förstå andra. Detta gör 
att  vår förmåga att kommunicera utgör en stor och betydelsefull del av människans utveckling 
(Arnqvist, 1993; Bjar och Liberg, 2003; Svensson, 2009). Att kunna uttrycka sig samt 
kommunicera med andra människor blir därför avgörande för att ett utbyte av kunskap  och 
information ska ske. Svensson (2009) nämner att förmågan att  kommunicera är någonting 
man behärskar långt innan talet, och anser på så vis att  människan redan i spädbarnsålder 
kommunicerar; genom bland annat minspel, gester och blickar.

Vanligen syftar man i första hand på tal- och skriftspråk vid definitionen av begreppet 
språk. Svensson (2009) skriver att även symboler, tecken och kroppsspråk är olika former av 
språk, medan Bjar och Liberg (2003) menar att detta är andra sätt  att kommunicera utöver 
språket. De benämner istället samtliga dessa begrepp  som uttrycksformer, och delar in dem i 
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verbala och icke-verbala uttrycksformer. Arnqvist (1993) i sin tur delar likt Bjar och Liberg 
(2003) in kommunikation i muntliga och icke-muntliga kommunikationsformer. Dessa former 
kan dock enligt honom vidare kategoriseras in utifrån språkliga och icke-språkliga aspekter. 
Arnqvist pekar här på att blickar, minspel och gester inte är språk, men att teckenspråk med 
gester å andra sidan är en form av språk. 

2.2 Toddlare
Om barns språkutveckling är ett välutforskat område, är forskningen kring toddlare och dess 
erfarande desto fattigare; då särskilt ur toddlarens eget perspektiv. Genom observationer kan 
man få en uppfattning om barnets språkliga och motoriska utveckling, men den 
känslomässiga och sociala utvecklingen blir å andra sidan svårare att få grepp om. En 
bidragande orsak till detta anses vara att små barns verbala uttrycksförmåga är begränsad. Då 
språket fungerar som förmedlare av en individs känslor och tankar, leder det till att studier 
kring dessa barns innersta blir en tolkningsfråga (Brodin & Hylander, 1998; Lindahl, 1998).

Benämningen toddlare pekar på de minsta barnens främsta kännetecken; kroppsrörelse. 
Løkken (2008) skriver att dessa barns sätt att samspela med sin omgivning därmed vilar på en 
kroppslig grund. Hon vill med detta poängtera att det lilla barnet förstår långt mycket mer än 
denne kan uttrycka med ord, varvid barnets sätt  att göra sig förstådd med kroppen har stor 
betydelse för dess utveckling och sociala umgänge i stort. Detta, menar författaren, innebär att 
om vi vill ta reda på vad som intresserar de yngsta barnen måste vi titta på vad de gör. Brodin 
och Hylander (1998) tar upp  små barns intresse och nyfikenhet som den yttersta drivkraften 
för barnets hela utveckling. Författarna betonar dock att alla barn inte törstar lika mycket efter 
att  lära sig nya saker, och även att barn inhämtar kunskap på olika sätt. Somliga lär genom att 
t.ex. prova sig fram, andra genom att observera. Att bemöta ett specifikt barn på ett för barnet 
rimlig nivå och vidare kunna utveckla en förståelse för dess väsen, kräver således att som 
vuxen kunna individualisera. Det vill säga att kunna urskilja det enskilda barnets intresse och 
lust och förmåga att lära. Detta gäller i mötet med såväl de allra minsta barnen som de äldre. 

2.2.1 Språkutvecklingen hos toddlare
 Forskning kring barns språk präglas till stor del av diskussionen om relationen mellan arv 
och miljö; det vill säga om språket är påverkat av människans biologiska arv eller av dess 
omgivning. Forskare inom området menar på att båda delarna har stor del i barns tillägnade av 
språket (Arnqvist, 1993; Strömqvist; 2003; Svensson; 2009). Strömqvist (2003) skriver att 
barnet normalt genomgår en ordförrådsspurt kring ett- till tvåårsålder, samtidigt som det 
påverkas av sin speciella språkliga omgivning. Han menar att man därför redan på barnets 
joller kan uppfatta vilket slags språk barnet tillägnar sig vilket är präglat av omgivningen. 
Lindö (2009) tar dock upp att variationerna i språkutveckling är oerhört vida, vilket medför 
att  det finns stora individuella skillnader i barns språkliga utveckling under denna ålder. Den 
spurt som Strömqvist nämner kan enligt Lindö därför infinna sig vid såväl ett års ålder som 
vid tre års ålder. En bidragande faktor till denna rika variation bland de minsta barnens språk 
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menar Lindö är hur dess omgivning ser ut, det vill säga hur den språkliga stimulansen yttrar 
sig kring det individuella barnet.

Lindahls (1998) forskning kring småbarns sätt att erfara omvärlden pekar på att barn kan 
visa förståelse för ett begrepps innebörd genom handling långt innan barnet kan uttrycka ordet 
verbalt. Likväl som barnet gör sig förstådd genom kroppen som verktyg, blir den vuxnes 
gester och kroppsspråk viktiga förutsättningar för att det lilla barnet så småningom ska 
utveckla och förstå det talade språket. Barn utvecklar således språket  mycket genom sitt 
samspel med omgivningen, vilket medför att pedagogen har en viktig roll i barnets språkliga 
utveckling. Att kroppsspråket är en viktig förutsättning för att utveckla det verbala språket 
visar sig även genom att små barn vanligtvis lär sig ord för föremål och personer före ord för 
t.ex. handlingar, då vi genom att peka och visa föremål etc. kan få barnet att förstå innebörden 
av ordet (Lindö, 2009).

2.3. Språk- och kommunikationsutveckling i förskolan
I läroplanen (Skolverket, 2011) står att finna att  språk ska utgöra såväl ett redskap för 
kommunikation som en färdighet i sig. Andra kommunikationsredskap  som tas upp är bl.a. 
dans och rörelse, musik, bild och rytmik. Dessa ska således, tillsammans med tal- och 
skriftspråket, utgöra både metod och innehåll i förskolan. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

- utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 
berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, 

- utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa 
funktioner,
(Skolverket, 2011, s. 10)

Det talade språket, och så även skriftspråket, utgör således en stor del av ett barns utveckling 
och lärande i enlighet  med läroplanen. Man menar på att språk och identitetsskapande går 
hand i hand. Förmågan att kommunicera ses därutöver som en nödvändighet i dagens 
samhälle:

Förmåga att  kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i 
ett  samhälle präglat av ett  stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan 
ska lägga grunden till att  barnen på sikt  kan tillägna sig de kunskaper som utgör den 
gemensamma referensram som alla i samhället behöver.
(Skolverket, 2011, s. 6)

I egenskap av ett av barnens (många gånger) främsta socialisationsarenor har förskolan därför 
en viktig uppgift att stimulera och utmana barnen till att utveckla sin kommunikativa förmåga.
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År 2010 reviderades den ursprungliga läroplanen från 1998. Vad gäller barns språkutveckling 
kom förskollärares ansvar därmed att förstärkas. Från att arbetslaget skulle ansvara för att 
barngruppen skulle få stöd och stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling 
(Utbildningsdepartementet, 1998), betonades nu vikten av att arbeta, inte bara som ett stöd, 
utan även utvecklande för barnets språkliga förmåga genom att:

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen

–  stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling,
(Skolverket, 2011, s. 11)

Förskolans läroplan ska ligga till grund för den verksamhet som bedrivs i förskolan. Det 
uppdrag som formulerats i läroplanen vilar på en demokratisk värdegrund, och består av mål 
och riktlinjer för verksamheten. Hur målen ska uppnås står däremot förskollärarna och 
arbetslaget fritt att tolka (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003), varvid förskollärares 
uppfattningar kring centrala områden i läroplanen kan ta sig uttryck på olika sätt i 
verksamhetens utformning.

2.3.1 Pedagogens förhållningssätt
Enligt Skolverkets allmänna råd (2005) ska de vuxnas förhållningssätt till barnen präglas av 
en grundläggande respekt och tilltro för barnet som person samt dess utveckling och lärande. 
De vuxna ska vidare figurera som förebilder för barnen, varvid dess förhållningssätt gentemot 
barnen anses påverka barnets egna uppfattning om sig själv. Språket har här en central och 
viktig roll i kontakten mellan vuxna och barn, samt för barnets hela utveckling mot en 
meningsskapande person. Brodin och Hylander (1998) menar på liknande sätt att  i barnets 
utveckling mot ett själv blir omgivningens sätt att bekräfta barnet genom språk och 
kommunikation A och O. Författarna tar vidare upp att grunden för att en kontakt ska kunna 
uppstå och upprätthållas är ömsesidighet, varvid pedagogens mest grundläggande arbete blir 
att  tillgodose detta behov. Finns det ingen ömsesidighet, finns det heller inget samspel - vilket 
i sin tur leder till att barnets utveckling riskerar att försummas. 

Johansson (2011) skriver att den syn pedagogen har på barn i sin tur påverkar vilket 
bemötande och omsorg barnet får. Författaren har i sin studie identifierat tre olika synsätt på 
barn och vilka konsekvenser dessa kan ge för barns identitet och utveckling. De barnsyner 
som enligt henne framkommit är att barn är medmänniskor, att vuxna vet bättre och slutligen 
att  barn är irrationella. Hon menar att  pedagogens syn på barnet kan komma att påverka 
barnets egen syn på sig själv. Om barnet möts av respekt och förståelse från vuxna kan barnet 
uppleva sin egen person som betydelsefull, medan ett barn som ses som irrationell upplever 
sig själv som oönskad och misslyckad i sitt samspel med vuxna. Johansson pekar dock på att 
ett  sådant förhållningssätt likväl kan leda till att barnet utvecklar en känsla av styrka i relation 
till sin omgivning. Tilläggas bör att ett barn allt som oftast bemöts på ett flertal sätt  i 
samspelet med andra, t.ex. både respekt och ignorans, och att det  hör till en människas 
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livsvärld. Det är när en nedvärderande barnsyn tar överhand som det finns en ökad risk att det 
även påverkar barnets identitetsskapande negativt.

Brodin och Hylander (1998) skriver att ett  barns tanke och känsla är djupt 
sammansvetsade, det vill säga att samtliga intryck ett barn förnimmer hör samman med en 
känsla. Denna sammankoppling tenderar dock att brytas allteftersom barnet förvärvar ett 
språk. Författarna menar att  det lilla barnets förmåga att koppla samman tanke och känsla kan 
överbryggas om barnet ges möjlighet till andra sätt att kommunicera och uttrycka sig än 
enbart genom tal- och skriftspråk. Som exempel nämner de konstnärliga uttrycksmedel såsom 
dans, bild och musik. Dessa kommunikationsformer kan således figurera som en brygga 
mellan upplevelse (känsla) och reflektion (tanke). Även om det är viktigt att inte låta barnets 
förmåga att kommunicera på olika sätt gå förlorad, bör man heller inte förkasta vikten av att 
kunna sätta ord på sina känslor. Som pedagog bör man därför bekräfta barnet genom språket, 
detta genom att exempelvis spegla barnets känslor genom verbala uttryck - ”Nu blev Lisa 
ledsen” - eller genom att upprepa det barnet själv säger (a.a.).

2.4 Sammanfattning
Att kommunikation kräver någon slags interaktion mellan individer, som kan ta sig uttryck i 
olika former, tycks forskare vara rörande överens om. Språk som begrepp blir däremot 
uppenbart mer komplext att förklara. Granskningen av Lpfö98 respektive Lpfö98/rev. 10 
pekar på att Skolverkets definition att  begreppen språk och kommunikation i förskolan inte 
har förändrats över tid. Vad som däremot går att utläsa i jämförelsen är att pedagogens ansvar 
har utökats från att  verka som ett stöd för barnens språk- och kommunikationsutveckling till 
att  utmana barnen i utvecklingen. Oavsett hur man väljer att tolka begreppen, är dess 
betydelse för människans hela utveckling av stor vikt. Det lilla barnet har en unik förmåga att 
koppla samman sina sinnliga och kroppsliga företeelser, något som riskerar att gå förlorad i 
takt med att det förvärvar ett  språk. Genom att låta barnet uttrycka sig genom olika 
kommunikationsformer, inte bara språket, kan vi stötta denna förmåga.

Språkutvecklingen hos toddlare har rika variationer, vilket  gör det  svårt att avgöra vad som 
anses vara normalt eller ej i dess utveckling under barnets första år. Pedagogen har ett stort 
ansvar som förebild i sin relation till barnen. Den vuxnes förhållningssätt och barnsyn 
påverkar även barnets egen syn på sig själv. Ett respektfullt  bemötande för barnets person blir 
därför viktigt för hela dess utveckling mot ett själv. 

3. Teoretiska utgångspunkter
I följande avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna 
undersökning. För att förklara små barns sätt att erövra språket samt den roll det lilla barnets 
omgivning spelar för dess hela utveckling har jag valt att utgå från den sociokulturella teorin. 
Kroppens betydelse för att tolka och förstå de minsta barnen och dess väsen kommer jag 
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vidare att förklara med utgångspunkt i ett  fenomenologiskt perspektiv. Här nedan kommer jag 
därför att kort redogöra för dessa teorier.

3.1 Sociokulturellt perspektiv
Den sociokulturella teorins anfader är den ryske psykologen Lev Vygotskij (1896-1934) som 
inriktade sig på barns utveckling med den mentala utvecklingen i fokus. Enligt Svensson 
(2009) syftar teorins benämning sociokulturell på Vygotskijs uppfattning om det sociala 
samspelet som grunden till människans mentala utveckling. Vygotskijs teori bygger på studier 
om miljöns betydelse för barnets utveckling, där han lyfter fram en stimulerande och 
utmanande omgivning som en förutsättning för att barnet ska utvecklas optimalt.

Vygotskij ansåg att barns utveckling går från det sociala till det individuella (Arnqvist, 
1993), och menade att barnet genom sitt samspel med andra utvecklas till en 
meningsskapande individ. För det lilla barnet fungerar språket som en socialt redskap  för att 
kunna kommunicera med sin omgivning. Allteftersom barnet  utvecklar ett talat språk, flyttas 
fokus på språket som ett  socialt fenomen till ett egocentriskt (Arnqvist, 1993; Svensson, 
2009). Språket blir därmed ett redskap för barnets tankeutveckling. Ett exempel på språkets 
betydelse för tanken är att barn talar högt för sig själv under lekens gång. 
 

3.2 Fenomenologiskt perspektiv
Fenomenologin som teori söker förklara och tolka människans rent subjektiva upplevelser av 
sin omvärld såsom den faktiskt levs. Fenomenologin försöker även finna vad som 
kännetecknar ett specifikt fenomen. Den franska filosofen Maurice Merleau-Ponty 
(1908-1961) förespråkar kroppens fenomenologi och beskriver människokroppen som en 
helhet; kroppens fysiologi kan således inte särskiljas från dess sinnliga intryck. Detta tar 
Løkken (2008) fasta på och överför tolkningen av människan som kroppssubjekt på det lilla 
barnets sätt att utforska och samspela med omvärlden. Løkken myntade begreppet 
”toddlarstil” för att benämna de små barnens sätt att kommunicera med sin omgivning, där 
kroppen är dess främsta redskap för att samspela med andra. Då toddlaren själv inte kan sätta 
ord på dess upplevelser gör den vuxne pedagogen en fenomenologisk tolkning av barnets 
handlingar. Pedagogen söker därmed tolka toddlarens egna upplevelser utifrån dess säregna, 
kroppsliga, stil (Løkken, 2005). Pedagogens perception blir i samspelet med de små barnen ett 
viktig verktyg för att skapa förståelse för toddlaren som aktiv, social och meningsskapande. 

4. Metod
I följande avsnitt har jag för avsikt att redogöra för mitt val av metod, hur 
undersökningsgruppen såg ut  samt hur genomförandet gick till. Avslutningsvis tar jag upp de 
etiska aspekter som arbetet vilar på. 
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4.1 Metodval
Redan i ett tidigt skede insåg jag att intervjun som metod var den som låg närmast till hands 
med tanke på det uppskattade antalet deltagande för undersökningen. Trost (2005) skriver att 
man genom kvalitativa intervjuer kan få ihop ett rikt material bestående av intressanta 
aspekter, åsikter och mönster. Då intresset låg på pedagogernas egna tankar och erfarenheter 
kring undersökningens ämne, föll valet därför ganska snabbt på att genomföra denna typ av 
intervju. Genom kvalitativ intervju kunde jag till stor del låta pedagogens tankar leda 
intervjuns riktning och innehåll. Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (se Bilaga 2) 
bestående av två delar, där del 1 svarade för pedagogers uppfattning och förhållningssätt till 
toddlare och språkutveckling och del 2 dess praktiska agerande i språkliga- och 
kommunikativa situationer. Kvale (2009) beskriver intervjuguiden som halvstrukturerad, 
bestående av teman samt förslag på frågor. Vid en alltför hårt strukturerad intervju fanns en 
oro att det skulle bli för stort  fokus på frågorna, och att  frågorna skulle påverka svaren. 
Genom att låta informantens egna tankegångar kring ämnet leda intervjun via avgränsande 
teman hoppades jag på att minimera risken för dessa farhågor. 

Intervjuguidens andra del är inspirerad av vad Dimenäs (2007) kallar ”critical incidents”, 
eller kritiska händelser. Fenomenet är ursprungligen hämtat från observationsstudier, kritiska 
händelser kan där vara situationer som fångat observatören och som denne följaktligen väljer 
att  fokusera på vid fortsatta observationer. Genom att analysera dessa händelser kan 
observatören urskilja mönster för att utveckla förståelse för situationens betydelse. Utifrån 
denna metod valde jag att återkoppla till situationer jag stött på under bland annat min VFU, 
situationer som på olika sätt kommit att fånga min uppmärksamhet. Jag formulerade därefter 
tre olika skeenden med språket i centrum (se Bilaga 2). Dessa fick varje informant försöka 
sätta sig in i och redogöra för hur de skulle hantera.

4.2 Urval
Min ambition med studien var att få ta del av ett större antal förskollärares utsagor, jag blev 
dock med tiden varse den svårighet det faktiskt innebar att få tag i frivilliga deltagare. En stor 
andel förskolechefer och förskollärare beklagade sig med att de redan hade så mycket  med det 
egna arbetet, eller att de för tillfället  redan fått så många förfrågningar från studenter. Detta i 
kombination med den relativt korta tid jag hade att  tillgå fick mig allteftersom att inse mina 
begränsningar. Mitt val av informanter styrdes således i första hand av den för 
undersökningen inriktade åldersgrupp; toddlaråldern. Mitt främsta kriterium var därför att 
komma i kontakt med personer som arbetade med de minsta barnen. Vidare strävade jag efter 
att  inkludera såväl pedagoger som arbetade med åldersindelade som åldersblandade 
barngrupper. Detta kom därför att  i viss mån påverka urvalet, då jag medvetet valde ut 
pedagoger att kontakta så att det skulle bli någorlunda jämvikt i representationen av 
respektive barngrupp. På grund av sjukdom där intervjuer fick avbokas blev det dock ett  visst 
bortfall, och jag märkte att  det i slutändan fanns en övervägande andel pedagoger som 
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arbetade åldersblandat. Detta ansåg jag dock inte påverka studiens syfte varvid jag valde att 
inte lägga någon vikt vid detta faktum.

Materialet för denna undersökning är baserad på intervjuer med fem informanter från fyra 
olika förskolor i en mellanstor stad i Sverige. Informanterna består såväl av högskoleutbildade 
lärare som barnskötare, jag har dock för enkelhetens skull valt att benämna dem under samma 
titel; pedagoger. Detta då jag anser dess bakgrund vara irrelevant för studiens syfte, där jag 
endast är intresserad av att ta del av personer verksamma inom förskolan och deras 
uppfattning och förhållningssätt till de minsta barnen. Deltagarna har allt mellan två till 32 års 
erfarenhet i ryggen. Jag kom i kontakt med deltagarna via mailutskick till förskolechefer, 
personliga besök och telefonsamtal. Informanterna utgörs därför av både tidigare kända och 
okända kontakter, därmed finns ett  viss mått av så kallad bekvämlighetsurval då jag delvis tog 
kontakt med tilltänkta informanter som jag redan var bekant med sedan tidigare.

För att underlätta vid läsningen av undersökningens resultat har jag valt att ge 
informanterna fingerade namn. Genom att sammanställa informanternas bakgrund i en tabell 
ges läsaren en tydlig överblick av samtliga deltagare. 

Tabell 1. Undersökningens deltagare

Namn Utbildning År i förskola Barngrupp

Annika Förskollärare 2 år Åldersblandad

Björn Barnskötare 5 år Åldersblandad

Cecilia SO-lärare/
barnskötare

6 år Åldersblandad

Dagny Förskollärare 25 år Åldersindelad

Eva Förskollärare 32 år Åldersblandad

4.3 Procedur
I min första kontakt med deltagarna beskrevs undersökningens syfte kortfattat, samt beräknad 
tidsåtgång för den tilltänkta intervjun. Denna information fick samtliga deltagare ta del av via 
det informationsbrev (se Bilaga 1) jag författat för ändamålet. I brevet togs även 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer upp, där informantens frivillighet och anonymitet 
betonades. Dessa punkter upprepades också vid mötet för intervjun. Under vår första kontakt 
kom vi vidare överens om tid och plats för genomförandet  av intervjun, tre av intervjuerna 
genomfördes under arbetstid på förskolorna och två i deltagarnas respektive hem. Detta 
utifrån deltagarnas egna önskemål. De fem intervjuerna ägde rum under november-december 
2013.

Alla deltagare gav sitt samtycke till att intervjun spelades in. Att använda sig av 
ljudinspelning ger intervjuaren möjlighet att fånga upp tonfall och ordval, något som enligt 
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Trost (2005) annars går förlorad med endast anteckningar. Jag hade dock med papper och 
penna för att skriva upp stödord, främst för att eventuellt kunna återkoppla under intervjuns 
gång. Att anteckna under intervjun kan enligt Kvale (2009) även ge informanten betänketid att 
lägga till eller ändra i sina svar.

Varje intervju inleddes med att informanterna fick förklara hur de tolkade begreppen språk 
och kommunikation, och avslutades med de kritiska händelserna. Däremellan fortskred 
intervjuerna på olika sätt, och varade mellan 25-40 minuter. Med hjälp av intervjuguiden fick 
jag under intervjuernas gång en överblick över vilka områden som berörts, och vilka jag 
upplevde att jag inte fått  svar på ännu. Överlag lät jag dock informanterna styra samtalet 
medan jag ställde följdfrågor. Samtliga intervjuer genomfördes utan större störningsmoment, 
under en av intervjuerna satt vi i ett mindre rum med fönster som vette mot alla håll varvid 
barnen vid slutet av intervjun kom in i byggnaden efter utelek och nyfiket  tittade in och 
knackade på fönstren till rummet där vi satt. Övriga pedagoger på avdelningen kom dock 
snabbt till undsättning och avledde barnen så vi kunde avsluta intervjun i lugn och ro.

Inom ett  dygn efter genomförd intervju transkriberades materialet. När samtliga intervjuer 
var gjorda skrev jag ut allt material och sorterade svaren utifrån fyra kategorier - språk och 
kommunikation (fråga 1), pedagogens uppfattning (fråga 2-3), språkutvecklande arbete (fråga 
4-6) samt språksvårigheter (fråga 7). Del 2, de tre critical incidents, behandlades i sin tur 
separat. Därefter försökte jag finna likheter och skillnader mellan svaren. 

4.4 Forskningsetik
Vid studien arbetade jag i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer, 
vars krav jag redogjorde för deltagarna inför intervjuerna - såväl muntligt som i skrift. Dessa 
krav innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. Utifrån informationskravet blev deltagarna informerade om undersökningens 
syfte. Därefter klargjordes det att deltagandet var frivilligt och att informanten när som helst 
kunde avbryta sitt deltagande utan närmare motivering, deltagarna gav därmed sitt samtycke 
att medverka i studien. Deltagarna skyddas av konfidentialitetskravet då dess medverkan är 
anonym. I uppsatsen har de fått fingerade namn, och på intet sätt röjs deras identiteter i 
studien.  Vidare får det insamlade materialet endast användas för denna studie enligt 
nyttjandekravet, detta krav uppfylls genom att all data från intervjuerna raderas efter avslutat 
arbete.

5. Resultat
I och med att resultatet  bygger på en kvalitativ metod med ganska låg strukturgrad har inte 
intervjuernas frågor formulerats likadant vid varje intervju. Frågorna har heller inte alltid 
ställts i samma ordning, däremot har alla guidens frågor berörts under samtliga intervjuer. För 
enkelhetens skull har jag därför valt att kategorisera svaren utifrån de frågor som står att finna 
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i Bilaga 2 då jag sammanställt  resultatet. På så sätt får läsaren en tydlig överblick över vilka 
frågor i intervjuguiden som svarar för respektive del i resultatpresentationen. 

5.1 Pedagogers uppfattning
Under denna rubrik har jag valt att sammanställa de svar jag fått som berör pedagogernas 
uppfattning kring studiens centrala ämnesområden, med utgångspunkt i frågeställning 1:

• Vilken uppfattning har pedagoger kring toddlare och dess språkliga och kommunikativa 
förmåga? 

Empirin till denna frågeställning har hämtats från de svar som framkommit under intervjuns 
första del (se Bilaga 2). I huvudsak behandlar denna resultatdel punkt 1-3 i intervjuguiden.

5.1.1 Begreppen språk och kommunikation
Informanterna uttryckte under intervjuerna en viss svårighet med att  definiera och framförallt 
att  hålla isär begreppen språk och kommunikation. Dagny svarade exempelvis att språk och 
kommunikation är ”något man använder hela tiden. Man pratar, gestikulerar, använder tecken, 
ljud, ja, mest pratar man förstås”. Vad gäller språk syftade alla främst på just talspråket, och 
samtliga nämnde talspråket som ett sätt att kommunicera. Begrepp som ord, att tala/prata, 
muntligt och att göra sig förstådd användes för att beskriva språk. Cecilia (som arbetar med 
barngruppens olika modersmål under särskilda språkpass på förskolan) tog upp svenska, 
spanska, franska och engelska som exempel på språk. Björn ansåg att språk är ”ett 
förutbestämt sätt att förstå varandra”. Eva i sin tur nämnde även det skriftliga som språk. 
Efter en stunds reflekterande kom hon vidare att tänka på uttrycket ”barn har hundra språk”, 
och menade därför på att även bildspråket är en form av språk. Hon avslutade dock sitt 
resonemang med att:

Men jag tänker inte på det [bildspråket, förf. anm.] som språk på samma sätt, fast, man 
kan ju kommunicera via det  också. Men det första jag tänker på är nog ändå det muntliga 
och skriftliga.

Några av informanterna uttryckte att språk kräver mer kunskap av individen än 
kommunikation. Som exempel på detta menade Annika att vad gäller språk är det mycket 
fokus på att ”säga rätt” - det vill säga hur man böjer ord o.s.v., medan det räcker att peka för 
att  kommunicera och därmed göra sig förstådd. Eva sa även hon att förmågan att 
kommunicera är något som ”finns inom oss”, och syftade då på spädbarn som även de kan 
kommunicera med sin omgivning.

Några av informanterna uttryckte kommunikation och samspel som synonymt med 
varandra, att det kräver någon slags ömsesidighet och att man lyssnar på varandra. Dagny  sa 
att ”språket är svårt att klara sig utan i samspelet med andra människor.”, och Annika att:
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Kommunikation, då känns det  som att båda pratar om, alltså, att  man möts och pratar om 
samma saker. Att  man kan ha fokus på samma område. Och för att kunna få det, så känns 
det som om man måste kunna mötas nånstans.

Björn definierade kommunikation som ”ett sätt  för människor att få kontakt med varandra” 
och vidare att man kan kommunicera på flera sätt; genom tal, rörelser och känslor. Dagny 
menade att  kommunikation även kan användas som ett redskap för att utveckla sitt  språk och 
ordförråd. 

5.1.2 Toddlaren, språket och den kommunikativa förmågan
Samtliga informanter fick frågan Hur skulle du beskriva ett barn som är ett till två år? och 
med tanke på undersökningens syfte blev utgångspunkten i samtliga svar automatiskt de 
minsta barnens sätt att kommunicera och göra sig förstådd. Majoriteten av informanterna 
betonade framförallt de små barnens kroppsspråk som deras främsta sätt att kommunicera 
med sin omgivning. Annika svarade t.ex. att ”de visar tydligt med ansiktet och kroppen vad de 
vill, och de döljer inga känslor. Kanske några, men överlag så är de väldigt tydliga.”. Även 
Björn svarade att små barn kommunicerar mycket med just känslor och gester, att en ettåring 
t.ex. kastar sig i golvet när det är argt eller gråter när det är ledset. Eva jämförde små barns 
känsloyttringar med äldre barn som utvecklat fler sätt att visa känslor på. Hon menade på att 
de t.ex. kan uttrycka med ord hur de känner, och kanske istället väljer att hålla sig undan när 
de är arga eller ledsna. Medan små barn i sin tur ofta har mer kraftfulla känsloyttringar, som 
tar sig uttryck med hela kroppen. Att små barn är tydligare i sin kommunikation än äldre barn 
var det flera som lyfte fram på olika sätt. Cecilia berättade att  en av deras frågor när de skriver 
den individuella utvecklingsplanen är hur de kan se att ett  barn känner sig trygg i förskolan. 
Vad gäller de minsta barnen svarade hon därför att:

De visar ju hela sitt  känsloregister; de kan vara arga och glada och ledsna, och då är man 
ju oftast  trygg. För man vågar visa sitt  egna. Och det tror jag är lättare. Ju äldre du blir så 
lär du dig att kontrollera dig på något  sätt, att det  inte blir samma känsloyttringar, tror jag. 
Men sen är det  nog väldigt  individuellt, vad du har för tolerans i hemmet och så. Men det 
är klart, små barn visar ju sina känslor mer kan jag tycka. Alltså, särskilt  om man arg, då 
blir man ju jättejättearg, och ligger och skriker på golvet!

Cecilia, och även Dagny, tog framförallt  upp  den språkliga förmågan för att beskriva de 
minsta barnen. Dagny sa att barn i denna ålder i regel börjar försöka forma ljud och kan en del 
ord, men att de ofta har problem att uttala vissa ord och t.ex. använder fel ändelser. Cecilia 
nämnde joller som ettåringars sätt att kommunicera, men betonade samtidigt de stora 
individuella skillnader som finns. Att vissa ettåringar jollrar, andra kan uttala ord, medan 
somliga i samma ålder är helt tysta; ”men ofta har de någonting. Att de pekar, låter, visar 
missnöje, glädje, leende. Så, på så sätt kan vi kommunicera med dem”.

Intervjuerna med Annika och Cecilia kom att gå djupare in på sättet att kommunicera med 
de minsta barnen, och då framförallt  hur samtalet med dessa barn kan se ut i jämförelse med 
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äldre barn. Annika sa att samtalet med små barn var mer anpassat efter barnets intresse och 
förförståelse. Att det är svårare att prata om för barnet abstrakta saker, samtalen berörde mer 
sådant som barnet ser o.s.v. Hon upplevde också att det var svårare att ställa öppna frågor till 
de minsta barnen. Om man t.ex. pratar om vad man gjort i helgen så blir det mer gripbart för 
dessa barn om man använder sig av exempel; ”Var du hemma och tog det lugnt med mamma 
och pappa?”. Cecilia kom in på att  man med de minsta barnen använder sig av mer mimik och 
kroppsspråk själv, och hon trodde att  det beror på att man under samtal med andra speglar 
varandra i sitt sätt att kommunicera. Det vill säga att hon pratar mer med kroppen eftersom 
små barn själva gör det. Hon trodde även att de små barnen till skillnad från äldre barn har 
utbyte av att man som vuxen faktiskt  kommunicerar mer med kroppen. Även Annika trodde 
sig kommunicera mer via kroppen och ansiktsuttryck i samtalet med de minsta.

Vad gäller pedagogers syn på de minsta barnen över tid var svaren lite varierade. Några 
ansåg sig inte ha någon annan syn på dessa barn idag jämfört med tidigare. Både Eva och 
Dagny sade dock att de upplevde att det generellt sätt råder en annan syn på små barn idag än 
förr. Dagny svarade till exempel:

Det känns som att barnsynen har förändrats mycket, att man tror mer på vad ett  barn kan 
nu. De får prova själva mer. Och vuxna använder idag ett mer vanligt språk när de 
samtalar med yngre barn, ja, de förenklar inte längre.

Cecilia jämförde sig med sina kollegor och menade att hon trodde sig ha en annan syn på de 
minsta barnen jämfört med dessa, eftersom hon bara arbetat med just små barn:

Jag tror att jag ser mer möjligheter än vad jag kan höra mina kollegor göra, som också har 
åldersblandat. Då glömmer man lätt  bort de som är ett  till två år, att de gör inte så mycket. 
De [kollegorna, förf. anm.] tänker mer att ’men inte kan de väl!’ (...) Men alltså, jag 
tycker inte det  finns några begränsningar! Man kan göra det mesta med de som är små, 
men man kanske måste förbereda mer med dem. 

Cecilia menade på att hennes egen syn inte förändrats genom åren. Senare under intervjun 
återkom hon dock till frågan om barnsyn, då hon berättade att hon genom personliga 
erfarenheter fått nya kunskaper kring arbetet med små barns språkutveckling: 

Så det tror jag har gjort att jag har ändrat min syn, för förut  tänkte jag väl mer att ’alla 
börjar väl prata’. Det kommer, det  kommer, och det  är klart att  det  gör... men vissa barn 
kan man behöva få igång! De behöver lite extra push.

 

5.2 Pedagogers praktiska arbete
Här avser jag att redogöra för den empiri som berör min andra frågeställning, det vill säga:

• Hur arbetar pedagoger för att stimulera och utmana språket hos toddlare?
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För att besvara ovannämnda frågeställning har jag valt att utgå från de svar som framkommit 
kring informanternas uppfattningar av sitt eget bemötande, små barns språkutveckling samt 
språksvårigheter - i huvudsak fråga 4-7. 

5.2.1 Pedagogens roll och bemötande
Informanterna hade relativt svårt att beskriva sin egen roll och bemötande gentemot barnen. 
En viss ambivalens uppstod för de flesta i ett försök att resonera fram en bild av sig själv, och 
orden jag försöker var vanligt förekommande. Det fanns en strävan efter en viss typ av 
bemötande, men somliga uttryckte osäkerhet kring om de verkligen uppfyllde detta. 
Exempelvis beskrev Annika hur hon i mötet med de minsta barnen trodde sig tala i enklare 
meningar, men la ändå till att ”alltså jag vet inte om jag gör det i stunden, just nu känns det så, 
men det kanske jag inte gör”. Hon trodde också att små barn behövde en viss anpassning av 
språket, men att det å andra sidan kanske är bra för dem att ”höra hur man använder språket”.
Även Björn sa att han ”försöker ta det på deras nivå”, men att han samtidigt strävade efter att 
hitta en balans mellan att tala så att barnen förstår och samtidigt utmana deras 
språkutveckling. Samtliga betonade dock att de undvek att tala bebisspråk, och att små barn 
trots allt  förstår mer än vad man tror oavsett hur välutvecklat det egna talspråket är. Dagny 
svarade med anledning av detta att hon försökte tala så vanligt som möjligt, det vill säga att 
hon inte förenklade sitt tal - något som även Eva och Cecilia uttryckte.

Vid beskrivningen av hur informanterna gick tillväga för att  locka barnen till samtal och att 
delta i aktiviteter använde sig alla pedagoger av ungefär samma begrepp. De mest frekventa 
var ord som lyhördhet och ett intresse för barnet, aktivt lyssnande och att själv ställa frågor till 
barnet. 

5.2.2 Språkutvecklande arbete
Samtliga informanter ansåg att arbetet med språk och kommunikation i förskolan är viktig för 
barns utveckling och lärande. Vid frågan I vilka situationer upplever du att ett 
språkutvecklande arbete pågår? löd samtliga svar mer eller mindre; vid alla situationer där 
man kommunicerar. Eva svarade till exempel:

Det känns som om de lär sig hela tiden. Och utvecklas. Sedan kanske mer eller mindre. 
Men även när man ska klä på barnen så sker ju en språkutveckling.

Alla betonade således vikten av att ta tillvara på de vardagliga situationerna såsom blöjbyten 
och påklädning för att samtala med barnen.

Fyra av fem informanter arbetar i åldersblandade barngrupper, och samtliga av dessa lyfte 
fram fördelarna med att låta små barn interagera med äldre barn sett ur ett språkutvecklande 
perspektiv. Även Dagny  som arbetar i en åldersindelad barngrupp påtalade denna fördel med 
att blanda åldrarna, detta då även hon till för bara ett par år sedan arbetat åldersblandat. Flera 
av informanterna nämnde ramfaktorer som tidsbrist och stora barngrupper som ett hinder för 

16



språkutvecklande arbete, men att utbytet mellan stora och små barn därför sågs som en 
tillgång. Annika svarade exempelvis:

Man hinner ju inte prata så mycket. Man får ju inte så mycket  tid med ett barn under en 
dag egentligen. Då tänker jag att det  ger mer, att femåringarna kan prata med barnet och 
att  de kan utmana varandra. Och då blir det  bra även för femåringarna, att de får försöka 
att  förklara något  för en tvååring, så båda växer på det  tänker jag. Att  båda tjänar på det, 
när det är så stora barngrupper.

Samlingen togs även det  upp av samtliga informanter som ett bra tillfälle för 
språkutvecklande aktiviteter. Sånger, rytmik och sagoläsning var vidare aktiviteter som 
informanterna nämnde som exempel på aktiviteter som är gynnsamma för små barns 
språkutveckling. Att  fånga de små barnens uppmärksamhet och intresse pekades ut  av många 
som viktiga förutsättningar för dess lärande. Bland annat svarade Björn angående detta:

Sånger och ramsor är ofta uppskattat  av barnen, och jag tror det är viktigt att  barnen 
faktiskt tycker det är roligt, det man gör. För att de ska ta till sig. Och lära sig något.

Cecilia berättade att hon sedan två år tillbaka börjat använda stödtecken under sina språkpass 
med de minsta barnen. Vid t.ex. bokläsning så tecknade hon vissa centrala ord i boken, och 
vid fruktstunderna så användes tecknen för frukterna som komplement till orden:

Nu har jag varit  lite hård med dem faktiskt, med de som är lite större. De som är ungefär 
två. När vi har fruktstund, och jag säger ’Vad vill ni har för frukt?’. Då har vi några barn 
som inte säger någonting, men som vi försöker få igång, så att någonting ska komma. 
‘Men vad vill ni har för frukt? Vill ni ha äpple, vill ni ha banan, vad vill ni ha?’ [tecknar 
samtidigt, förf. anm.]... och då [Cecilia visar hur barnet pekar på frukten, förf. anm.]. 
‘Nej. Vill du ha äpple, vill du ha banan, vad vill du ha?” och då, tillslut så kommer det  ju 
automatiskt.

Genom att använda tecken som stöd i samtal med barnen menade hon att barnen ges 
möjlighet till fler sätt att kommunicera och göra sig förstådd på. Samt att det  stöder barnens 
språkutveckling. 

5.2.3 Språksvårigheter
Några uttryckte att de inte hade så mycket erfarenheter av barns språksvårigheter, och att de 
därmed hade svårt att besvara frågor som berörde detta ämne. De andra svarade samtliga att 
man tidigt kan misstänka att ett barn har språksvårigheter. Dagny  tillade dock att det trots det 
även kan rätta till sig av sig självt. Cecilia i sin tur menade att även om man kan se det  ganska 
tidigt så upplevde hon att det  inte är så lätt att reflektera över det just  då, utan att det ofta är 
något man ser i efterhand:
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Om man är sen i sin språkutveckling, det  tror jag kan ha att göra med hur mycket man har 
jollrat när man är liten. Hur mycket  man har pratat, hur mycket man har tränat. För att 
prata måste man ha tränat sin tunga. Ja, få munmotoriken att funka!

Eva var av åsikten att  även om man förvisso kan misstänka att det föreligger några språkliga 
svårigheter hos ett  litet barn, bör man vänta innan man kan säga att  ett barn har 
språksvårigheter. Hon menade på att det finns så stora individuella skillnader vad gäller små 
barns språkutveckling, och att det många gånger trots allt gått bra ändå. Alla tre påtalade att 
det ju även kan finnas någon slags nedsättning, t.ex. hörselnedsättning, som grund till ett 
barns upplevda språksvårighet. Cecilia nämnde även att just talsvårigheter kan vara svåra att 
upptäcka hos så små barn, och att  det främst handlar om att ett barn är sen i sin talutveckling. 
Om de inte säger någonting alls vid tvåårsålder, menade hon, så kan man börja träna på lite 
munmotoriska övningar. 
Samtliga förklarade att ingenting egentligen görs förrän efter treårskontrollen hos BVC.  
Däremot behövs inget godkännande från föräldrar för att ta in elevhälsan. Vidare hade 
informanterna något skilda erfarenheter kring möjligheterna att erhålla externa resurser vid 
behov. Dagny och Eva, som båda arbetar på kommunala förskolor, uttryckte att de vid behov 
fick bra hjälp från externa insatser. Cecilia å andra sidan uttryckte stora svårigheter med detta, 
uttryckligen på grund av att den förskola hon arbetar på är i privat regi.

5.3 Critical incidents
Nedan kommer jag presentera det  resultat som framkommit utifrån de tre fiktiva situationerna 
som pedagogerna fick sätta sig in i. Dessa har jag valt att redovisa separat då de bör betraktas 
som en avskild metod i datainsamlingen, som svarar för pedagogens praktiska agerande i 
mötet med toddlaren och dess språkliga- och kommunikativa utveckling. Jag anser att 
resultatet från denna metod kan förankras i arbetets båda forskningsfrågor.

 De tre situationerna har jag valt att benämna som vardagssituation, läsaktivitet och 
språkstörning. Vardagssituationen och läsaktiviteten är hämtade från förskolans praktiska 
verksamhet och beskriver två olika möten mellan pedagog och toddlare. Informanterna 
förväntades utifrån dessa situationer beskriva sitt eget agerande gentemot barnet. 
Informanternas uppgift utifrån den tredje situationen, angående misstänkt språkstörning, var 
att  beskriva sitt agerande mot såväl barnet som barnets föräldrar. Denna situation var det 
endast tre av informanterna som vågade uttala sig kring. De andra sade sig ha för lite kunskap 
kring detta för att kunna ge en saklig redogörelse.

5.3.1 Situation 1: vardagssituation
Den främsta metoden för att försöka förstå Emmas intentioner när hon med yviga gester och 
begränsat ordförråd försöker berätta något var att ställa ledande frågor till henne. Därefter 
sade tre av informanterna att de skulle be barnet visa med kroppen vad hon menar. Både 
Cecilia och Dagny svarade att de inledningsvis skulle sätta sig ner tillsammans med barnet, 
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lyssna och försöka hjälpa henne att få fram vad hon menar. Cecilia nämnde även att  eftersom 
de har åldersblandat på förskolan så finns det ofta något större barn som vet vad som hänt och 
kan förmedla vad det lilla barnet vill ha sagt. Annika svarade att hon, med rädsla för att 
kränka barnet genom att gång på gång be barnet förklara utan resultat, tillslut förmodligen 
skulle låtsats förstå vad barnet vill:

Men om hon, efter tionde gången, och jag fortfarande inte förstått det, så skulle jag nog tyvärr 
låtsats att jag förstod. Säga ”Ja, men vad kul Emma!”, och det är för att vara snäll med Emma, att 
hon ska känna att... nu vart hon förstådd. Men samtidigt kanske hon läser av mig,  och fattar att jag 
inte har förstått.

Annika menade också att den lösningen var beroende av tiden, och la till att  om hon hade mer 
tid hade hon t.ex. kunnat be barnet visa med hjälp av föremål eller liknande. 

5.3.2 Situation 2: läsaktivitet
Utifrån denna situation, där barnet i fråga under en läsvila pekade på en bild av en katt  och 
utbrast ”en vovve!”, framkom det att samtliga informanter undvek att direkt påtala att barnet 
säger fel. Samtidigt strävade de efter att få barnet att ”lära sig rätt” genom att ställa 
följdfrågor. Fyra av fem pedagoger sade att de därför skulle börja med att säga; ”ÄR det en 
hund/vovve?” för att  se om barnet själv kan uppmärksamma felet. Björn, Annika och Dagny 
resonerade samtliga att de därefter skulle samtala med barnet och ställa följdfrågor för att leda 
in denne på rätt spår, utan att själva påtala att det inte är en hund. Dagny tillade dock att  det 
inte fick ta för mycket tid från bokläsningen, men att  man vid ett senare tillfälle kunde 
kontrollera om barnet inte förstår skillnaden mellan katt  och hund. Cecilia i sin tur svarade att 
hon skulle fortsätta med att säga; ”Men, tror du att det är en hund? Jag tror att det  är en katt!”. 
Eva svarade att hon dagen innan varit med om en liknande situation med ett barn. De tittade 
då i en bok med bilder på djur, varvid barnet hade sagt; ”Åh, en vovve!” och pekat på en 
kanin. Med hänvisning till denna händelse menade hon därför att hon skulle bekräfta det 
barnet sagt, men samtidigt försöka få fram det rätta svaret genom att beskriva djuret på bilden:

Jag tänker att man ska uppmuntra barnet, lyfta fram att... vad bra att  du trodde något, och 
att  du sa det! Men jag tror att  man ändå på ett snyggt  sätt  ska lägga till det rätta. Jag brukar 
ofta göra så, ‘Åh du tror så...’. Jag vill som inte ta ifrån dem deras rätt att tro något.

5.3.3 Situation 3: språkstörning
Vid situationen där föräldrarna uttryckt en oro över sitt barns ordförståelse och ointresse för 
talspråket svarade flera informanter att  de brukar ligga steget före angående misstanke om 
språksvårighet hos ett barn. De menade på att om pedagogerna inte redan uppmärksammat 
någon svårighet så brukar så heller inte vara fallet, varvid de brukar lugna föräldrarna. T.ex. 
genom att påpeka att barn utvecklar färdigheter i olika takt, kanske är just  det barnet istället 
väldigt motoriskt utvecklad. Alternativt, svarade informanterna, så kan man erbjuda sig att 
exempelvis titta lite extra på barnets ordförståelse, om det skulle lugna föräldrarna. Detta 
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genom att t.ex. be barnet hämta olika föremål. De menade på att alltsomoftast så står allting 
rätt till. 

6. Diskussion och analys
I denna avslutande del av examensarbetet inleder jag med att sammanfatta resultatet som 
presenterades i föregående avsnitt med utgångspunkt i undersökningens syfte och 
frågeställningar. Vidare kommer jag resonera kring det resultat som framkommit vid 
undersökningen samt ställa dessa mot tidigare forskning inom området. Resultatet synas även 
utifrån undersökningens två teoretiska ansatser, sociokulturell- och fenomenologiskt 
perspektiv. Därefter följer en metoddiskussion som syftar till att  redogöra för 
undersökningens tillförlitlighet. Avslutningsvis tas framtida forskning upp. 

6.1 Resultatsammanfattning
Forskningsfråga 1: Vilken uppfattning har pedagoger kring toddlare och dess språkliga- 
och kommunikativa förmåga?
Resultatet visar på vissa svårigheter med att definiera och hålla isär begreppen språk och 
kommunikation. Det går dock att urskilja en gemensam uppfattning hos informanterna om att 
begreppet språk anses vara ett sätt att kommunicera. Vidare syftade de flesta informanter i 
huvudsak på talspråket då de talade om språk. När de därefter skulle beskriva toddlaren 
utvidgades definitionen av kommunikationsbegreppet; kroppsspråket framkom då som en 
ytterligare kommunikationsform. De flesta informanter upplevde även kroppsspråket som de 
minsta barnens främsta sätt att kommunicera med sin omgivning. De visar och berättar med 
hela kroppen och ger utlopp  för ett  brett känsloregister, på så sätt  upplevdes dessutom 
toddlarens kommunikation som tydligare än hos äldre barn som inte kommunicerar via 
kroppen i samma utsträckning. Två av informanterna uttalade att de anpassade sitt eget sätt att 
kommunicera i samspelet de små barnen, detta framförallt genom att själva använda kroppen 
mer.

Informanterna i undersökningen upplevde att det finns stora individuella skillnader i 
språkutvecklingen bland toddlare. Somliga kan uttala ord, medan andra jollrar eller är helt 
tysta. Ingen informant sade sig ha fått en förändrad syn på små barn och dess utveckling över 
tid. Samtidigt  uttryckte två att  de upplevde att  den allmänna synen på barnen förändrats 
mycket, och menade på att man idag har en större tilltro till de minsta barnen och dess 
förmåga. 

Forskningsfråga 2: Hur arbetar pedagoger för att stimulera och utmana språket hos 
toddlare?
Informanterna sade sig till viss del anpassa sitt  eget språk då de samspelade med de minsta 
barnen, de försökte finna en nivå som både gynnade barnets förförståelse samt verkade 
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utmanande. Aktivt lyssnande, lyhördhet och ett intresse för barnet uttryckte samtliga 
informanter som viktiga faktorer för att locka toddlaren till samtal.

Samtliga informanter ansåg att ett språkutvecklande arbete pågår i alla sammanhang där 
kommunikation råder mellan parter. Såväl pedagogiska aktiviteter som omsorgssituationer 
ansågs vara betydande sammanhang för språkutveckling. Samtliga informanter uttryckte även 
att de äldre barnen på förskolan hade en viktig roll i de små barnens språkliga utveckling, 
särskilt med tanke på missgynnande ramfaktorer såsom stora barngrupper och tidsbrist. 
Viktiga förutsättningar för små barns lärande var enligt  alla informanter att utgå från barnets 
intresse.

Två av informanterna använde sig av stödtecken i arbetet med de minsta barnen. Syftet 
med detta är att stödja språkutveckling, samt ge de små barnen fler sätt att kommunicera och 
göra sig förstådd på. Drygt hälften av informanterna hade lite eller ingen erfarenhet av 
språksvårigheter hos barn. De sa också att inga externa resurser brukar sättas in före tre års 
ålder, detta på grund av den rika variationen bland små barns språkutveckling. 

6.2 Toddlaren och dess språkliga och kommunikativa 

förmåga
Utifrån såväl tidigare forskning som informanternas svar växer en tvetydig bild av språk och 
kommunikation som begrepp fram. Ett exempel på denna tvetydighet är Svenssons (2009) 
resonemang om kroppsspråket som en form av språk, medan Bjar och Liberg (2003) i sin tur 
menar att talspråket och kroppsspråket är vitt skilda kommunikationsformer. På liknande sätt 
uppdagades svårigheter med att  hålla isär dessa begrepp under intervjuerna. Samtliga 
informanter höll resonerande dialoger med sig själva kring dessa begrepp, där uppfattningen 
av dess innebörd å ena sidan kändes självklar och å andra sidan var svår att sätta fingret på. 
Att upprätthålla förskolans uppdrag utifrån dessa komplexa begrepp blir således en 
tolkningsfråga med relativt fritt spelrum. Pedagogernas enhetliga uppfattning tycks vara att 
förmågan att kommunicera är medfödd, medan språket är en form av kunskap som barnet 
erövrar i sitt  samspel med andra. Likväl kan kommunikation fungera som ett redskap för 
språkutvecklingen, och vice versa - något som även står att finna i läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2011). Liksom Arnqvist (1993) skriver så ansåg samtliga informanter att 
förmågan att kommunicera är en nödvändighet för människans hela utveckling och så även i 
samspelet med andra. Människan är därmed beroende av sin kommunikationsförmåga för att 
kunna verka i samhället.

Inledningsvis talade de flesta informanter uteslutande om det talade språket som 
kommunikationsform. När de därefter skulle beskriva sin syn på de minsta barnen blommade 
en bild av en mångsidigt barn med flertalet uttryckssätt fram, med kroppen som dess främsta 
verktyg. Toddlarna upplevdes i relation till äldre barn som tydliga kommunikatörer, detta 
genom sitt kroppsspråk och kraftfulla känsloutspel. I enlighet med fenomenologin (Løkken, 
2008) tycks informanterna uppleva toddlarnas tanke och handling som en helhet; det 
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kroppsliga är en direkt spegling av barnets inre. Uppfattningen om att denna tydlighet vidare 
tycks avta i takt med att barnet utvecklar talspråket överensstämmer med Brodin och 
Hylanders (1998) teori om att toddlares sammankoppling mellan tanke och känsla bryts i och 
med språkförvärvandet. I takt med att barnet utvecklar sin språkliga förmåga kan denne själv 
välja att manipulera sina känslor för såväl omgivningen som sig själv.

Ingen pedagog sade sig ha en förändrad syn på de minsta barnen idag mot tidigare, även 
om de två pedagoger som varit verksamma inom förskolan längst  kunde se en generellt stor 
förändring över tid. Pedagogernas svar kan tolkas som att dess uppfattning kring rådande 
barnsyn överensstämmer med det förhållningssätt Johansson (2011) benämner som barn är 
medmänniskor. Att se barn som medmänniskor beskriver Johansson som att se barn som ”en 
person med intentioner, behov, önskningar och förmågor som det gäller att försöka förstå och 
ta hänsyn till”  (2011 s. 60), barnet möts därmed av ett förhållningssätt präglat av respekt och 
tilltro. Cecilia sade exempelvis att hon inte ser några begränsningar med arbetet med de 
minsta barnen, och Annika uttryckte i relation till Situation 1 (Se Bilaga 2) en rädsla för att 
kränka barnet, detta skulle i enlighet med Johanssons beskrivning kunna tolkas som ett sådant 
förhållningssätt. När pedagogerna skulle beskriva sitt agerande i Situation 2, det vill säga hur 
de skulle bemöta ett barn som använder fel substantiv, var det viktigt för samtliga att barnet 
förstod skillnaden mellan hund och katt. Detta skulle kunna tolkas som det förhållningssätt 
Johansson beskriver som barns bästa, ur vuxnas perspektiv. Detta synsätt innebär med andra 
ord att den vuxne anser att barnet inte alltid själv förstår sitt eget bästa, det blir därför den 
vuxnes uppgift att tillgodose barnets behov utifrån ett ovanifrånperspektiv. Den vuxnes 
uppfattning om vad som är rätt går därmed före barnets upplevelse. För vem är det viktigt att 
barnet förstår skillnaden mellan hund och katt? Och vad händer om man låter det bero? Evas 
resonemang om att å ena sidan vilja uppmuntra barnets tankegångar, å andra sidan känna ett 
behov av att få barnet att förstå skillnaden vittnar om en ambivalens mellan dessa två nämnda 
förhållningssätt.

Huruvida pedagogernas syn på sitt eget bemötande stämmer överens med dess 
förhållningssätt i praktiken kan givetvis inte utläsas ur denna studie, då studien tar sin 
utgångspunkt från pedagogernas uppfattning. Svårigheten att beskriva det egna bemötandet i 
praktiken uppdagades även under intervjuerna, där ”jag försöker”  var ett frekvent svar hos 
samtliga. Tydligt var att just respekt och tilltro för barnet var det förhållningssätt som var mest 
eftersträvansvärt hos alla pedagoger.

6.3 Stimulera och utmana språkutvecklingen
Likt den sociokulturella teorin (Arnqvist, 1993, Svensson, 2009) vittnar pedagogers 
uppfattning om omgivningens roll för såväl den kommunikativa som den språkliga 
utvecklingen vara av stor vikt. Detta visar sig bland annat  på uttalanden om att alla situationer 
med inslag av kommunikation och samspel anses vara av språkutvecklande karaktär, såväl vid 
planerade aktiviteter (t.ex. sångstund och sagoläsning) som vid omsorgssituationer. Samtliga 
nämnde även att de äldre barnen på förskolan är en viktig tillgång i de små barnens språkliga 
utveckling. Pedagogerna ska ansvara för att utmana och stimulera barns språk- och 
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kommunikationsutveckling (Skolverket, 2011), att mycket  vikt läggs på vardagliga situationer 
som påklädning och äldre barn på förskolan kan tolkas som att det finns vissa svårigheter att 
svara för läroplanens riktlinjer och mål. Något som enligt  informanternas utsagor skulle 
kunna grunda sig i stora barngrupper och den uttryckta tidsbrist det medför att verkligen hinna 
synliggöra alla barn under en dag. 

Såväl tidigare forskning (Lindö, 2009; Strömqvist, 2003) som pedagogerna lyfter fram de 
stora individuella skillnaderna mellan barns språkliga utveckling. Huruvida dessa vida 
skillnader i huvudsak beror på arv eller miljö råder det delade meningar kring. Vad som 
däremot framkommer av resultatet är att denna stora variation gör det svårt att upptäcka 
språksvårigheter i ett tidigt skede. 

Språket ses tillsammans med bl.a. dans, bild och musik som ett kommunikationsredskap 
som ska utgöra såväl innehåll som metod inom förskolans verksamhet (Skolverket, 2011). 
Brodin och Hylander (1998) menar att pedagogen genom att ge barn möjlighet att uttrycka sig 
via olika kommunikationsformer kan upprätthålla dess förmåga att koppla samman tanke och 
känsla. De två informanterna som använde sig av stödtecken menade på att detta gav barn fler 
uttrycksformer. I övrigt uttrycktes i stort sätt inget annat än tal- och skriftspråket  som 
kommunikationsformer. Då intervjuerna överlag berörde språkutvecklingen med fokus på 
talspråk finns ingen data som svarar för huruvida pedagogerna i praktiken arbetar för att ge 
barn möjlighet att utveckla fler sätt att kommunicera på. 

Vad som synes vara ett återkommande hinder i pedagogernas samspel med de minsta 
barnen, som mycket bygger på att  göra sig förstådd samt skapa förståelse för barnets 
intentioner, är tiden. ”Om man hade mer tid...” upprepades ett  flertal gånger under 
intervjuerna. Pedagogernas utsagor pekar på att det råder en bild av ett önskvärt 
förhållningssätt, som tyvärr ofta får stå tillbaka på grund av tidigare nämnda ramfaktorer.

6.4 Metoddiskussion
Med tanke på det för undersökningen låga antalet informanter gav den kvalitativa intervjun 
som metod ett väldigt rikt material med flera intressanta aspekter och mönster att fördjupa sig 
i. Även om samtliga intervjuer behandlade samma ämnen utmynnade de i relativt olika samtal 
där undersökningens ämnen fick olika mycket utrymme beroende på informantens 
erfarenheter och åsikter kring dessa. En svårighet  i detta kan vara att finna gemensamma 
nämnare och olikheter vid bearbetningen av materialet, då intervjuerna till viss del fokuserade 
och fördjupades olika mycket  i olika frågor. Det låga antalet informanters utsagor kan dock 
inte svara för hur alla verksamma pedagogers förhållningssätt yttrar sig, detta gör resultatets 
generaliserbarhet låg. 

Enligt Patel och Davidsson (2003) innebär en studies validitet huruvida den kvalitativa 
forskaren lyckats tolka den studerades livsvärld på ett trovärdigt sätt. Att  använda sig av 
ljudinspelning gör att trovärdigheten bibehålls, detta då fullständiga utsagor finns tillgängligt 
för analys. I resultatavsnittet har citat använts för att ytterligare stärka trovärdigheten. Då 
transkriberingen är gjord och materialet ska sammanställas och analyseras gör forskaren 
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enligt Trost (2005) automatisk egna tolkningar. Detta skulle kunna ses som en brist, då det är 
jag som forskare som väljer vad jag anser vara intressant och relevant data att lyfta fram. 

En vanlig fallgrop vid undersökningar enligt Johansson och Svedner (2010) är att 
människor har olika definitioner av samma begrepp. Detta är anledningen till att jag såväl i 
min forskningsöversikt som vid intervjuerna valde att  inleda med frågan Vad innebär 
begreppen språk och kommunikation? På så sätt kunde jag synliggöra både min egen och 
intervjupersonerna definition av begreppen, och därmed eliminera risken för eventuella 
missförstånd. Detta klargörande bidrar i sin tur även det till att undersökningens validitet ökar. 

6.5 Avslutande reflektioner
Arbetet syftade till att öka förståelsen för verksamma pedagogers förhållningssätt till 
toddlaren, särskild vikt lades vid pedagogernas uppfattning kring barnets språkliga och 
kommunikativa förmåga. Resultatet visar på en uppfattning om toddlaren som en individ med 
ett säreget sätt att kommunicera med sin omgivning, med kroppen som sitt  främsta redskap. 
Trots att toddlaren generellt sätt  ännu har en begränsad förmåga att uttrycka sig verbalt var 
uppfattningen hos informanterna att  toddlaren i relation till äldre barn och vuxna är tydlig i 
sin kommunikation. Tydlig åsyftas i detta sammanhang på att små barn uttrycker med hela 
kroppen vad de tänker och känner. Jag finner Brodin och Hylanders (2008) teori om denna 
tydlighet hos de minsta barnen mycket beaktansvärd och viktig att belysa, där den vuxnes 
uppgift blir att  ge barnen möjlighet till flera olika uttrycksformer för att bibehålla 
sammankopplingen mellan tanke och känsla vilket  författarna menar ligger till grund för 
denna tydlighet. I förskolans läroplan understryks det att de vuxna ska verka som förebilder i 
sin relation till barnen (Skolverket, 2011), men utifrån arbetets resultat uppstår tankar hos mig 
om att vi vuxna även har mycket att lära av de små barnens kommunikativa förmåga. 

Då denna undersökning endast svarar för pedagogens egen uppfattning, finns ingen data 
för hur pedagogerna i praktiken förhåller sig till de minsta barnen. Liksom resultatet visar 
fanns det  en strävan efter ett visst bemötande; ett förhållningssätt präglat av tilltro och respekt 
till barnet  och dess förmågor. Flera informanter uttryckte dock osäkerhet till om de verkligen 
levde upp till denna bild. Sällan är praktiken lika enkel som i teorin, det förhållningssätt 
pedagogen tror sig ha behöver inte nödvändigtvis stämma överens med verkligheten. Att 
studera pedagoger i sitt samspel med barnen genom observationer skulle kunna ge 
undersökningen en ytterligare dimension för att skapa förståelse för arbetets syfte. Med 
utgångspunkt i de barnsyner som Johansson (2011) lyfter fram skulle jag i en uppföljning av 
arbetet vilja studera pedagogens förhållningssätt gentemot de minsta barnen. Genomsyrar en 
och samma syn pedagogens hela förhållningssätt, eller kan det påverkas av exempelvis 
sammanhanget, det enskilda barnet eller barngruppen? Influeras hela arbetslaget av samma 
förhållningssätt, eller kan det finnas individuella skillnader i kollegornas bemötande?

Precis som Lindö (2009) skriver så påtalade även pedagogerna de stora individuella 
skillnaderna i de minsta barnens språkutveckling. En informant trodde att dessa skillnader 
berodde på hur mycket barnet jollrat som liten - det vill säga i vilken mån barnet tränat 
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munmotoriken. Lindö i sin tur anser att barnets omgivning har en viktig del i barnets språkliga 
utveckling. De barn som fått mycket språklig stimulans har i regel ett mer utvecklat språk än 
andra jämnåriga som inte getts samma möjlighet att  utforska språket. Återigen är det en 
diskussion om arv och miljö och dess påverkan på människans utveckling (Arnqvist, 1993; 
Strömqvist; 2003; Svensson; 2009). Intressant vore att följa upp detta och se vilken roll 
förskolan har utifrån antagandet att omgivningen har en betydelsefull inverkan på barnets 
språkutveckling. Kan den språkliga utveckling påverkas beroende vid vilken ålder barnet 
börjat på förskolan, samt hur mycket barnet vistas i verksamheten? Hjälper eller stjälper 
förskolans verksamhet barnets språkutveckling - med avseende på de hinder som framkommit 
i denna undersökning; det vill säga stora barngrupper och tidsbrist, som i sin tur genererar 
svårigheter att uppfylla förskolans uppdrag. 

25



Litteraturförteckning
Arnqvist, Anders. (1993). Barns språkutveckling. Lund: Studentlitteratur
Backman, Jarl. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur
Bjar, Louise och Liberg, Caroline. (2003). Språk i sammanhang. I Barn utvecklar sitt språk, 

Louise Bjar och Caroline Liberg (red.). Lund: Studentlitteratur
Brodin, Marianne och Hylander, Ingrid. (1998). Att bli sig själv; Daniel Sterns teori i 

förskolans vardag. Stockholm: Liber AB 
Dimenäs, Jörgen. (2007). Lära till lärare; Att utveckla läraryrket - vetenskapligt 

förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Stockholm: Liber AB
Johansson, Bo och Svedner, Per Olov. (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: 

Kunskapsföretaget AB
Johansson, Eva. (2011). Möten för lärande; Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i 

förskolan. Stockholm: Fritzes
Johansson, Eva och Pramling Samuelsson, Ingrid (red.). (2003). Förskolan - barns första 

skola! Lund: Studentlitteratur
Kvale, Steinar. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur
Lindahl, Marita. (1998). Lärande småbarn. Lund: Studentlitteratur
Lindö, Rigmor. (2009). Det tidiga språkbadet. Lund: Studentlitteratur
Løkken, Gunvor. (2008). Toddlarkultur; Om ett- och tvååringars sociala umgänge i 

förskolan. Lund: Studentlitteratur
Løkken, Gunvor, Haugen, Synnøve och Röthle, Monika. (2005). Småbarnspedagogik; 

Fenomenologiska och estetiska förhållningssätt. Stockholm: Liber AB
Patel, Runa och Davidsson, Bo. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur
Skolverket. (2005). Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i förskolan. Stockholm: Fritzes
Skolverket. (2011). Läroplan för förskolan, Lpfö98. Reviderad 2010. Stockholm: Fritzes
Strömqvist, Sven. (2003). Barns tidiga språkutveckling. I Barn utvecklar sitt språk, Louise 

Bjar och Caroline Liberg (red.). Lund: Studentlitteratur
Svensson, Ann-Katrin. (2009). Barnet, språket och miljön. Lund: Studentlitteratur
Trost, Jan. (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur
Utbildningsdepartementet. (1998). Läroplan för förskolan, Lpfö98. Stockholm: Fritzes
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humantistiskt-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Elanders Gotab

26



Bilaga 1

Student
Saga Löfgren
Examensarbete för lärarexamen
Telefon: xxx-xxxxxx
E-post: xxxxx
www.umu.se

Informationsbrev
2013-11-13

Sid 27 (31)

Hej!
Mitt namn är Saga Löfgren och jag läser just nu min sista termin på Lärarprogrammet inrikt. 
förskola/förskoleklass på Umeå Universitet. I mitt avslutande examensarbete har jag valt att 
fördjupa mig i de yngsta barnens språkutveckling. Syftet med studien är att undersöka 
pedagogers förhållningssätt till små barns språk och språkutveckling, samt hur de arbetar för 
att utveckla och stimulera denna utveckling. 

Jag kommer att genomföra kvalitativa intervjuer med cirka 5-6 verksamma förskollärare från 
olika förskolor i Umeå. Intervjuerna planeras att genomföras under vecka 48-50, och beräknas 
ta cirka 30-45 minuter. Intervjuerna kommer att bandas för att underlätta min bearbetning av 
materialet.

Dessa intervjuer kommer således att användas som underlag till mitt examensarbete 
tillsammans med tidigare forskning och litteratur kring ämnet för att öka min kunskap och 
förståelse kring denna betydelsefulla del i barns utveckling och lärande. Jag arbetar efter 
Verksamhetsrådets forskningsetiska principer, deltagandet är därför helt frivillig. 
Informanterna kan när som helst avbryta sitt deltagande utan närmare motivering, och alla 
informanter kommer att hållas anonyma. Efter avslutad examination kommer samtliga 
inspelningar att raderas.

Med anledning av denna studie söker jag därför förskollärare som arbetar med barn under tre 
år, och som kan tänkas delta genom att dela med sig av sina egna erfarenheter och tankar 
kring detta ämne.

Jag hoppas att Ni är intresserade att delta i studien, för ytterligare upplysningar får ni gärna 
höra av er till mig.

Tack på förhand!

Saga Löfgren
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Bilaga 2
Intervjuguide

Inledande frågor: pedagogens bakgrund

Ålder?
Vilken utbildning samt examensår?
Hur länge har du arbetat i förskola?

Del 1: pedagogens uppfattning och förhållningssätt

1. Vad innebär begreppen språk och kommunikation för dig?
- I verksamheten - i arbetet med barnen.
- Kan man kommunicera på olika sätt?
- Vilken betydelse har talspråket för ett barns utveckling och lärande?

2. Hur skulle du beskriva ett barn som är 1-2 år?
- Dess roll i förskolan.
- Dess sätt att vara och kommunicera.
- Hur de gör sig förstådda.
- Skillnader/likheter mellan att samtala med 1-2-åringar och äldre barn.
- Samspelet med andra barn och vuxna.

3. Har din syn på de yngsta barnen förändrats över tid?
- I så fall hur?

4. Om du försöker föreställa dig en vanlig dag i förskolan. I vilka situationer upplever 
du att ett språkutvecklande arbete pågår?
- Ge exempel. 

5. Hur skulle du beskriva ditt eget bemötande i samspelet med de minsta barnen?
- Ditt förhållningssätt.
- Hur involverar du barnen i samtal i förskolan? Hur locka dem att delta?

6. På vilket sätt har din roll som pedagog betydelse för barns språkutveckling?
- Ge exempel på viktiga egenskaper hos dig som pedagog för att stödja och utveckla barnet.
- Din uppgift som pedagog.
- Upplever du några svårigheter/hinder att leva upp till vad gäller barns språkutveckling?

7. Vad innebär det för dig att ett barn har språksvårigheter?
- Hur tidigt kan man upptäcka språksvårigheter?
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Del 2: pedagogens arbetssätt och bemötande

Situation 1 (vardagssituation):
Emma, 1.5 år, kommer fram till dig och berättar med yviga gester och stor inlevelse om något 
hon varit med om. Eftersom hennes ordförråd är begränsat har du svårt att förstå vad hon 
försöker förmedla. Hur agerar du?

Situation 2 (läsaktivitet):
Du läser en bok för ett antal barn, och under läsningen ställer du frågor till barnen. På en av 
bokens sidor finns en bild på en katt varvid du frågar barnen vad det är för ett djur. Klas, 2 år, 
utbrister glatt ”en vovve!”. Hur agerar du?

Situation 3 (språkstörning):
Föräldrarna till Fredrik, 2.5 år, har uttryckt en oro över sin sons ordförståelse och ointresse för 
talspråket. Hur agerar du? Såväl mot föräldrarna som mot barnet. 
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