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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka pedagogers uppfattningar om hur de använder 

vardagliga och icke-planerade samtal för att främja barns språkutveckling, samt vilken 

potential detta arbete kan ha.  

Undersökningen utgick ifrån en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer som 

genomfördes med sex aktiva förskolepedagoger. De genomförda intervjuerna transkriberades 

och bearbetades för att kunna sammanställas till ett tydligt resultat.  

Resultatet av studien har bland annat visat att pedagogerna är väl medvetna om att barn 

utvecklar sitt språk i samspel och har därför tänkt till angående hur de vill stötta dem i denna 

utveckling och hur de kan vara en språklig förebild. Pedagogerna skiljer sig i sina 

beskrivningar av om och hur de använder sig av de vardagliga och icke-planerade samtalen 

som en språkutvecklande metod i förskolan.  

En viktig slutsats som dragits av studien är att vissa av pedagogerna är väl medvetna om vad 

de önskar att uppnå med de vardagliga och icke-planerade samtalen och har tillsammans med 

sitt arbetslag lyft detta som en medveten metod för språkutveckling, medan andra inte alls lyft 

det i arbetslaget. 

Genom denna studie hoppas jag kunna inspirera förskolepedagoger och andra som jobbar med 

eller på annat sätt samtalar med barn att fånga upp och ta tillvara på de vardagliga och icke-

planerade samtalen. De har stor potential – glöm inte bort att ta vara på dem.  

Nyckelbegrepp: vardagliga och icke-planerade samtal, förskola, språkutveckling, samspel 
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 1. Inledning 
Vissa delar av det talade språket, bland annat uttal och en grundläggande grammatik, 

utvecklas redan i förskoleåldern. Det finns därför anledning att tro att en stor del av många 

barns språkutveckling sker i förskolan. Min egen erfarenhet från praktik och arbete i 

förskolans verksamhet säger att pedagogerna använder sig av flera olika typer av aktiviteter 

för att främja barnens språkutveckling. Dessa aktiviteter innefattar bland annat sångstunder 

och läsvilor, men utgör dock bara en liten del av barnens dag på förskolan.   

Det debatteras ständigt kring barnens språkutveckling då elevers skolresultat fortsätter att 

sjunka, vilket understöds av forskning. Detta visas bland annat av Tjernberg (2013) som också 

skriver i sin avhandling att barns språkutveckling är beroende av pedagogers syn på lärande.  

Resultaten visar att en framgångsrik läs- och skrivundervisning innebär att läraren 

ser den i ett språk-utveck-lande sammanhang, och att detta i hög grad handlar 

både om muntlighet och skriftspråklighet (Tjernberg. 2013). 

Enligt Lindö (2002) och Bjar & Liberg (2010) med flera utvecklar barnen det talade språket i 

samspel med sin omgivning. Därför är jag nyfiken på att undersöka hur pedagogerna i 

förskolan arbetar språkutvecklande i samtal med barnen.  

Jag har valt att rikta in denna studie på de vardagliga samtalen som sker i den icke-planerade 

verksamheten. Nöjer sig pedagogerna med att endast använda planerade språkaktiviteter, eller 

arbetar de aktivt och medvetet med språkträning under hela dagen? När barnen leker, äter 

eller byter blöja, pågår där något lärande?    

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers uppfattningar om hur de använder 

vardagliga och icke-planerade samtal för att främja barns språkutveckling, och vilken 

potential detta arbete kan ha. Arbetet avgränsas till intervjuer med 6 pedagoger.  

Forskningsfrågor:  

 Vilken betydelse anser pedagogerna att vardagliga och icke-planerade samtal 

kan ha för att främja barnens språkutveckling?   

 Hur och i vilken utsträckning anser pedagogerna att vardagliga och icke-

planerade samtal används som en medveten metod för att främja barnens 

språkutveckling? 
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2. Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt presenteras litteratur inom valt område och vad den säger om språkutveckling i 

allmänhet, med särskilt fokus på vardagssamtalen i förskolan. Kapitlet inleds med en 

genomgång av styrdokument som berör förskolans verksamhet. Vidare presenteras annan 

litteratur som är relevant för frågeställningarna.  

2.1 Skollag och läroplan 

Denna studie riktar sig mot förskoleverksamhet, vilket innebär att samtliga pedagoger som 

deltagit i intervjuer berörs av allmänna styrdokument. Dessa styrdokument beskriver hur 

verksamheten ska bedrivas och vad som förväntas av pedagogerna.  

Det högsta styrdokumentet förskolan arbetar utifrån är skollagen som innehåller allmänna 

bestämmelser för det svenska skolsystemets olika skolformer. I skollagens kapitel åtta 

presenteras syftet med förskoleverksamheten:  

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en 

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

behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda 

barnen för fortsatt utbildning (Skollag 2010 kapitel 8, §2). 

 

Varje skolform har utifrån skollagen utformat en läroplan som är riktad mot dess specifika 

område. Förskolans verksamhet utgår ifrån Läroplan för förskolan (Skolverket 2010). Denna 

behandlar förskolans alla olika delar, däribland lärande. Ett återkommande inslag i dess olika 

delar är att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Nedan följer en genomgång 

av läroplanens innehåll som är relevant för studiens syfte och forskningsfrågor: 

 

I förskolans uppdrag ingår att överföra språket som ett kulturarv på barnen. Förmågan att 

kunna kommunicera är nödvändig i det svenska samhället och förskolan ska lägga grunden till 

att barnen på sikt kan tillägna sig de språkkunskaper som alla människor som lever i samhället 

behöver. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och sträva 

mot att varje barn bland annat tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp: 

 

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

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

frågor, argumentera och kommunicera med andra (Skolverket 2010 s. 10). 

 

Pedagogerna förväntas utmana barns nyfikenhet och förståelse för språk, ge dem möjlighet att 

utveckla sin förmåga att kommunicera och förmedla upplevelser, erfarenheter och 

tankegångar med hjälp av ord och andra uttrycksformer.  
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2.2 Litteraturgenomgång 

2.2.1 Barns språkutveckling 

Lärande är komplicerat, därför kan det vara felaktigt att ställa sig frågan om vilket som är det 

bästa sättet att lära sig på, skriver Hagtvet (2006). En metod som fungerar bra för ett barn kan 

fungera dåligt för ett annat och detta varierar också beroende på vilken utvecklingsfas barnet 

befinner sig i. Det finns idag inga tvivel om att barn lär sig begrepp både genom sina egna 

erfarenheter och genom att vi vuxna förklarar orden. Hon skriver att vi vuxna har ett så väl 

utvecklat talspråk, att vi ofta använder för många och komplicerade ord i samtal med barnen 

och diskuterar huruvida man borde fokusera på att istället bädda för utvecklande insikter hos 

barnen genom att ge dem sinnesintryck och konkretiseringar. Hagtvet (2006) poängterar 

också att vuxna inte behöver använda främmande ord som barnen inte förstår, utan istället 

ställa frågor till barnet om deras erfarenhet och upplevelse av ordet. Detta för att hon anser att 

erfarenheter behöver diskuteras och bearbetas för att befästas som kunskap hos barnet.  

Alla barn som utvecklas normalt går igenom liknande utvecklingssteg, skriver Bjar och 

Liberg (2010). Ett sådant steg är den så kallade ordförrådsspurten, som innebär en dramatisk 

ökning av barnens ordförråd. Den startar mellan ett och ett halvt och två års ålder och är en 

förutsättning för att grammatiken och böjningsmorfologin ska kunna utvecklas. Bjar och 

Liberg (2010) förespråkar därför ett aktivt användande av nya begrepp, till skillnad från 

Hagtvet (2006) som tidigare nämnt lyfter förslaget om att istället fokusera på att ställa frågor 

till barnet.  

2.2.2 Brister i språkutvecklingen kan aldrig kompenseras helt 

Lindö (2002) skriver att omfattande forskning har visat på att bristsituationer i 

språkutvecklingen under de första levnadsåren av allt att döma aldrig kan kompenseras helt. 

Vissa studier som har gjorts har visat att många barn som senare har utvecklat dyslexi, har 

redan i tvåårsåldern haft specifika problem med att uppfatta vissa ljud och ord eller att förstå 

innebörden i en mening. Hon menar därför att det är viktigt att uppmärksamma och stödja 

dessa barn för att förebygga och förhindra läs- och skrivproblem i senare åldrar. Även Hagtvet 

(2004) nämner att barn som inte stimuleras språkligt normalt utvecklar ett bristfälligt språk. 

Bjar och Liberg (2010) skriver om kritiska perioder i barnens språkutveckling. Termen kritisk 

period används inom biologin för att fokusera på en begränsad tidsperiod i utvecklingen hos 

en organism under vilken en speciell färdighet eller egenskap måste stimuleras. Om barnet 

inte stimuleras inom denna kritiska period så kommer den aktuella färdigheten heller aldrig att 

utvecklas normalt eller fullt ut. De menar att man i detta fall antar att det finns en kritisk 

period under vilken barnet måste utsättas för det aktuella språket för att en normal utveckling 

ska ske. Exempelvis har barnen enligt Lindö (2002) en kritisk period för grammatisk 

språkutveckling i åldern två till fem år. Om språkinlärningen utgår eller påbörjas efter denna 

tidpunkt innebär detta att barnet inte fullt kommer att uppnå dessa färdigheter. 

2.2.3 Språk lärs i samspel 

Bjar och Liberg (2010) skriver att barns språkutveckling är förankrad både i ett kognitivt och i 

ett sociokulturellt sammanhang. Detta innebär att barnets framväxande språk formas både av 
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biologiskt givna sätt att processa information och av de speciella kommunikationsmönster och 

det språkbruk som barnet stöter på i samspel med sin omgivning.  

Lindö (2002) skriver att barnet lär sig det talade språket när det sker i samspel där språk och 

handling tillsammans har en funktion. Hon menar att när barnet kan använda språket i 

konkreta och begripliga situationer, får orden sin betydelse av sammanhanget. Även Hagtvet 

och Palsdóttir (2001) menar att för det lilla barnet är orden och språket något som 

kompletterar den situation barnet befinner sig i. De menar att barnet tolkar språket i samspel 

med andra och slutligen själva upptäcker språkets inre struktur. Bjar och Liberg (2010) 

skriver att interaktioner med andra människor ger barn förebilder för hur man använder 

språket. De menar att barnen dras in i språkandet och till slut ser sig själva som tänkbara och 

accepterade språkliga personer.  

Under barnens två första levnadsår ingår de till stor del i olika typer av omvårdnadssituationer 

samt mat-, lek-, prat-, rit-, och lässtunder. I denna ålder är vuxna, framförallt föräldrar och så 

småningom förskolepersonal, och i viss mån även äldre barn de viktigaste samtalspartnerna. 

Med tiden byts dessa ut mot jämnåriga kamrater som i allt större utsträckning tar över rollen 

som medaktörer i barnens samtalsvärld. Enligt Hagtvet (2006) uttryckte Vygotskij att sättet 

som den vuxne talar med barnen på, sedan bearbetas och utvecklas av barnen och blir till 

barnens egna strategier. Även de problemlösningsstrategier de använder överförs på barnen.  

2.2.4 Pedagogens professionalitet 

Lindö (2002) anser att pedagogens professionalitet har stor betydelse för barnens 

språkutveckling då den kommunikativa och den begreppsliga utvecklingen är beroende av rätt 

stimulans. Hon menar att barnen lär sig språket i samspel med en kärleksfull och engagerad 

motpart som anpassar sitt språk efter barnets intresse och förmåga. Att vara pedagogiskt 

professionell betyder enligt Pramling m.fl. (1991) att dessa tre delar finns med i den vuxnes 

beteende: svarsbenägenhet, vägledning och engagemang.  

 Svarsbenägenhet är pedagogens vilja och förmåga att respektera och ta hänsyn 

till barnets reaktioner. Att skapa en varm relation och belöna barnets framsteg.  

 Vägledning innebär att man som vuxen leder barnets beteende samtidigt som en 

fostran till självständighet sker. De menar att det är viktigt att förbättra barnets 

möjligheter till att lyckas med det han/hon gör. Att lyckas är för barnet grunden 

till en positiv självuppfattning som i sin tur är avgörande för att våga interagera 

med andra.  

 Engagemang beskrivs som att vara involverad i barnets upplevelser och 

ageranden. Som pedagog har man positiva förväntningar på barnen.  

”Det verbala samspelet där man förklarar och uppmuntrar barnen att upptäcka och utforska 

sin omvärld är centralt” skriver Pramling m.fl. (1991). Hon poängterar att språket även här har 

stor betydelse. Även Vygotskij som är refererad i Pramling m.fl. (1991) lyfter vuxenstödets 

avgörande betydelse i det dialogiska samspelet. 
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2.2.5 Språkliga handlingar från de vuxna som påverkar språktillägnandet 

Hagtvet (2004) skriver att användandet av ett barnanpassat språk och att föra en aktiv dialog 

med barnen i situationer som uppkommer i vardagen, bidrar till en positiv utveckling av 

barnens språk. Exakt vilka effekter som vuxnas språkbruk kan ha på barnens språkutveckling 

är långt ifrån klarlagda, men enligt Jörgensen (1995) finns ett antal språkliga handlingar som 

de vuxna i barnets närhet kan vidta för att underlätta språktillägnandet. Här nedan presenteras 

ett antal sådana.   

Lexikal instruktion är en viktig del i samtal mellan barn och vuxna. Jörgensen (1995) skriver 

att vuxna ofta visar ett stort intresse för att tala om för barnet vad olika saker kallas. Han 

menar på att forskning har visat ett tydligt samband mellan barns ordförråd och hur mycket de 

utsätts för lexikal instruktion. Dessa instruktioner förekommer i alla olika sammahang, allt 

från i leken till måltider och påklädningssituationer.  

Bjar och Liberg (2010) lyfter fram betydelsen av att som vuxen benämna det som finns i 

vardagen. Det innebär att uppmärksamma och benämna sådant som barnet möter i vardagen, 

exempelvis kläder eller leksaker. Även Hagtvet (2006) pratar om begreppsstimulering i 

vardagen. Hon menar att vuxna sätter ord på allt barnen gör, upplever, känner och tänker i 

vardagslivet vilket ger barnen möjlighet att utöka sitt ordförråd och sin begreppsförståelse.  

Hagtvet beskriver också betydelsen av att barnen får tillägna sig begrepp med hjälp av 

förstahandserfarenheter. Förstahandserfarenheter innebär att barnet möter begreppet i en miljö 

där andra sinnen förstärker förståelsen och minnet av begreppet. Detta kan innebära att vuxna 

går på utflykt till skogen med barnen och möter en gran. Där kan barnet se, lukta och känna 

på granen vilket innebär att barnet får fler sinnesintryck att koppla till begreppet och därmed 

kan koppla dem samman med erfarenheter.  

En annan strategi som nämns i Jörgensen (1995) är expansion. Expansion innebär att den 

vuxne imiterar barnets ett- eller tvåordsyttranden i en mer fullständig fonetisk eller 

grammatisk form än den barnet använt. ”Där boll” kan besvaras med ”Ja, där är bollen”. 

Sådana utvidgningar fungerar som modeller för hur barnet själv i fortsättningen kan utvidga 

sina yttranden. Expansioner kan även leda till att barnen experimenterar med olika språkliga 

former vilket även det underlättar deras språkinlärning.  

Hagtvet och Palsdóttir (2001) skriver att de vuxna kan ställa stödfrågor till barnen i samtal för 

att hjälpa barnet att komma vidare i talet, vilket också bidrar till att barnet sedan kan skapa ett 

inre sammanhang i sitt språk. Om barnet exempelvis är i färd med att berätta en historia men 

fastnar, kan den vuxne ställa relevanta stödfrågor utifrån vad denne vet om historien, som 

hjälper barnet vidare i berättandet. De nämner även orienterade frågor som innebär att den 

vuxne ställer frågor till barnet i ett gemensamt berättande. Den typen av frågor som den vuxne 

ställer till barnet kan styra barnets sätt att senare berätta på egen hand.  
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2.2.6 Vardagssamtalens betydelse för barns språkutveckling 

Hagtvet (2006) skriver i sin bok att hon varit överens med sina tidigare kollegor om att 

språkstimulering ska vara en prioriterad aktivitet. Hon menar att den prioriteringen alltid har 

varit lätt att ta med i de olika teman och aktiviteter som förskolorna har valt att arbeta med.  

Hagtvet (2006) betonar också vardagssamtalens betydelse. Hon poängterar att det är viktigt att 

vi tar tillvara på dessa stunder för att prata om det vi gör, här och nu. Bjar och Liberg (2010) 

skriver att det spelar stor roll vilket sammanhang barnen befinner sig i och vem de samtalar 

med. Det sammanhang barnen befinner sig i är till stor del det som styr vad barnen pratar om. 

De menar att det som förekommer i förskolans vardag och som återkommer i rutiner är det 

som barnen ofta pratar om. Detta innebär ofta samtal om kroppen, kläder, mat, leksaker och 

familjen. Författarna poängterar även här vikten av att de vuxna i förskolan tar tillvara på 

vardagssamtalen genom att prata mycket.  
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras studiens metod och genomförande. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av kvalitativ forskningsmetod och intervjuer samt urval och undersökningsgrupp. 

Vidare presenteras studiens genomförande från förberedelser och datainsamling till 

bearbetning och analys av data. Sedan avslutas kapitlet med en genomgång av reliabilitet och 

validitet samt de etiska ställningstaganden som studien utgått ifrån. 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Trost (2010) skriver att studiens syfte alltid ska vara avgörande för vilken metod och vilket 

tillvägagångssätt jag väljer att använda mig utav. Även Kvale och Brinkmann (2009) 

bekräftar detta när de i sin bok skriver att val av metod ska ske i anslutning till val av 

teoretiskt perspektiv och till den aktuella frågeställningen. Därför valde jag att först skaffa 

mig information om olika datainsamlingsmetoder för att sedan fatta ett beslut utifrån vad som 

anses vara lämpligt för att resultatet ska svara mot studiens syfte.  

Utifrån mitt eget syfte, som är att undersöka pedagogers uppfattningar om hur de använder 

vardagliga och icke-planerade samtal för att främja barns språkutveckling samt vilken 

potential detta arbete kan ha, har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod. Detta beslut 

grundades bland annat på Kvale och Brinkmann (2009) som skriver att kvalitativa studier 

syftar till att förstå världen utifrån undersökningspersonernas synvinkel. Backman (2008) 

menar att användningen av en kvalitativ forskningsmetod möjliggör att studera upplevelser, 

förväntningar och känslor medan kvantitativa forskningsmetoder är mer lämpade för att 

undersöka på specifika resultat i mätbara enheter. Även Trost (2010) menar att kvalitativa 

studier är mest lämpliga vid ett intresse av att försöka förstå människors sätt att resonera och 

för att urskilja handlingsmönster.  

När jag tagit beslutet att använda mig av kvalitativa metoder återstod att undersöka vilket 

tillvägagångssätt som var bäst lämpat att användas för att insamla information. Till en början 

läste jag på om de vanligaste insamlingsmetoderna som är observation och intervju. Jag ansåg 

att observationer hade varit intressant för att undersöka pedagogerna i verksamheten och hur 

de tar tillvara på samtalen med barnen. Men då tiden för denna studie var begränsad bedömde 

jag att observationer inte skulle inrymmas och valde därför att utesluta denna metod och 

istället fokusera endast på pedagogernas tankar om vardagssamtalen.  

3.2 Urval och undersökningsgrupp 

Urvalet av förskolor plockades ut från en lista på den aktuella kommunens hemsida med en 

strävan efter att pedagogerna i så stor utsträckning som möjligt skulle vara oberoende av 

varandra. Förskolor som geografiskt ligger nära varandra eller på grund av pedagogiska 

inriktningar kan ofta ha inarbetade arbetssätt som liknar varandra. Därför var det önskvärt att 

informanterna var oberoende av varandra för att kunna få en rättvis bild av kommunens 

förskolors arbetssätt.  

Undersökningsgruppen innehåller sex pedagoger. En av dessa är utbildad 

montessoriförskollärare, tre är utbildade förskollärare och de resterande två har utbildning 

som både barnskötare och förskollärare. Enligt Trost (2010) genererar kvalitativa studier ofta 
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alltför stor andel ”vanliga” människor och missar de mera ovanliga. Enligt honom är det dock 

eftersträvansvärt att få en så stor variation på informanterna som möjligt. Det slutgiltiga 

urvalet spreds ut över olika förskolor i kommunen, vilket innebar att alla pedagoger var till 

synes oberoende av varandra, förutom två pedagoger som jobbade i samma hus.  

Jag har valt att här nedan redovisa den slutgiltiga gruppen som intervjuades. Här presenteras 

informanterna tillsammans med information utifrån dessa variabler: yrke, antal år i förskolan 

och eventuell fortbildning i språkutvecklande arbete. Genom att urskilja likheter och 

skillnader i informanternas svar ville jag kunna ställa dessa i relation till variablerna för att 

eventuellt kunna hitta samband.  

Namn Yrke Antal år i 

förskolan 
Fortbildning i språkutvecklande arbete 

Gustav Förskollärare 30 Ja 

Emma Förskollärare 8 Nej 

Per Förskollärare, barnskötare 17 Ja 

Eva-Marie Förskollärare 16 Nej 

Anders Förskollärare, barnskötare 17 Ja 

Lena Montessoriförskollärare 30 Ja 
 

3.3 Procedur 

Arbetet började med att samla in litteratur som berör ämnet. Sökningen av forskningslitteratur 

gjordes via Umeå universitetsbiblioteks olika databaser, bland annat Web of science och 

Google scholar. Utifrån de funna artiklarna har sedan annan relevant litteratur hittats via 

referenslistor. Kurslitteratursökningen gjordes via bibliotekets egna register. Vidare har sedan 

annan litteratur hittats via referenslistor och tips från andra författare. Sammanlagt användes 

material från sex böcker.  

Litteraturen behövde sedan bearbetas. För att underlätta arbetet inleddes denna del med att 

urskilja relevanta delar ur litteraturen och plocka ut dessa. Här handplockades exempelvis 

olika perspektiv om barns språkutveckling, men även strategier för att gynna barns 

språkutveckling samt vardagssamtalens betydelse. All information samlades sedan i ett 

dokument och lades undan för att senare kunna användas i rapporten. 

Efter att tillräckligt med tidigare forskning samlats in började förberedelserna för intervjuerna. 

Skriftliga förfrågningar skickades ut via mail till de aktuella förskolorna (se bilaga 3). I mailet 

informerades de eventuella informanterna kort om uppsatsämne samt studiens syfte. De 

pedagoger som visade intresse bokades in för en intervju inom en tvåveckorsperiod. Då detta 

resulterade i endast tre pedagoger som ville ställa upp på intervju så fortsatte sedan sökandet 

via telefonkontakt med övriga förskolor och förskolechefer. Genom dessa telefonsamtal 

visade ytterligare fyra pedagoger intresse av att delta i studien vilket ledde till att sju 

intervjuer bokades in. 
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3.3.1 Intervjuguide och intervju 

Under och efter bokningarna med informanterna påbörjades arbetet med intervjuguiden som 

skulle hjälpa till att hålla en god struktur i frågorna under intervjuerna. Utformningen av 

intervjuguiden och intervjufrågorna utgick ifrån delar av de riktlinjer som finns i Kvale och 

Brinkmann (2009). Jag utformade två intervjuguider (se bilaga 2), en med studiens 

forskningsfrågor och en annan med de frågor som ska ställas under intervjun. Intervjufrågorna 

formulerades och uttrycktes i informanternas vardagsspråk medan forskningsfrågorna 

formulerades med ett mer teoretiskt språk.  

När intervjuguiden skrevs var utgångspunkten studiens syfte och forskningsfrågor som 

granskades parallellt med den litteratur som tidigare genomarbetats. Detta gjordes för att 

upprätthålla de frågeområden som var aktuella för studiens syfte. Den kunskap och tidigare 

forskning som redan fanns kring det aktuella ämnet fick avgöra delar av vilka frågor som 

ställdes. I upprättandet av intervjufrågorna hade jag som riktlinje att undvika frågor som kan 

besvaras med ett ”ja” eller ”nej” för att få så utförliga och uttömmande svar som möjligt. Jag 

ville ej heller ställa slutna frågor för att inte riskera att hämma informanten i sitt svarsgivande.  

3.3.2 Genomförande av intervjuer 

Intervjuperioden inleddes med två provintervjuer för att testa frågornas svårighetsgrad och 

relevans. Informanter för provintervjuerna valdes ut och ingen av dem hade någon 

yrkesmässig koppling till förskola. Efter genomförda provintervjuer reviderades vissa frågor 

och andra togs bort helt innan intervjuerna med pedagogerna skulle äga rum.  

Alla intervjuer genomfördes på respektive informants arbetsplats då Kvale och Brinkmann 

(2009) betonar hur forskaren genom att genomföra datainsamlingen i den miljö där 

informanten vanligen håller till, kan få ytterligare förutsättningar att förstå kontexten bättre. 

Intervjuerna utfördes i olika miljöer, dock alla ostört med goda förutsättningar för 

ljudinspelning. För att underlätta arbetet med resultatet av intervjuerna spelades alla intervjuer 

in med hjälp av iPad och appen Quickvoice.  

När vi träffades inför intervjun fick samtliga informanter läsa igenom följebrevet (se bilaga 1) 

där de bland annat kort informerades om de etiska principer som studien utgår ifrån. Sedan 

inleddes intervjun med ett par lättare frågor som enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan vara 

fördelaktiga för att få informanterna att känna sig bekväma i situationen.  

Kvales InterView-metod, som även presenteras i Trost (2010), beskrivs som en lämplig metod 

att använda i intervjuer. Dessa sju steg bygger på att se hela processen. Jag har valt att 

använda mig av delar av denna InterView-metod i genomförandet av intervjuer. Under själva 

intervjun innebär detta exempelvis att jag undvek ledande eller slutna frågor och försökte 

istället använda öppna frågor för att få så innehållsrika och uttömmande svar som möjligt. Till 

skillnad från Kvale och Brinkmann (2009), som menar att det i en intervju förekommer ett 

utbyte av synpunkter mellan de två, valde jag dock att sträva efter en envägskommunikation i 

så stor utsträckning som möjligt för att informanten skulle kunna ge sina synpunkter utan 

någon påverkan från intervjuaren.  
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3.3.3 Bearbetning och analys av insamlad empiri  

Transkriberingen, som utgör överföringen av intervjuernas ljudinspelning till skrift, skedde 

löpande under intervjuperiodens gång. Detta innebär att allt som sagts i respektive intervju 

antecknades och sparades. Intervjuerna lyssnades igenom ett flertal gånger för att undvika att 

information som framkommit skulle gå förlorad. För att underlätta arbetet med kodning 

skrevs transkriberingarna ut för att behandlas i pappersform.  

När man väl gjort en del eller alla sina planerade intervjuer så skall man bearbeta 

dem, analysera dem och tolka dem. Det vore helt fel att försöka tala om hur man 

skall göra. /…/ Vid kvalitativa studier finns inte denna uppsättning av på förhand 

definierade tekniker. Här måste fantasin och kreativiteten i ännu större 

utsträckning vara hjälpmedel än i kvantitativa studier (Trost. 2010:147). 

Med utgångspunkt i ovanstående citat gjordes en egen tolkning av hur resultaten kan 

analyseras. Detta arbete analyserades genom att jag läste det transkriberade materialet och 

funderade över vad jag såg och hörde under intervjuns gång. Redan under tiden för intervju 

och transkribering framkom automatiskt vissa tolkningar av resultatet. Genom detta kom en 

del tankegångar fram och teman kunde identifieras bland de insamlande svaren.  

Tematiseringen tydliggjordes genom att de svar som ansågs vara särskilt framträdande eller 

viktiga plockades fram och samlades i ett anteckningsblock, där en sida fick representera ett 

tema. Utifrån dessa läste jag sedan igenom transkriberingarna igen och svaren kopplades mot 

och antecknades intill respektive tema. När alla intervjuer var bearbetade sammanfattades 

informanternas svar och resultatet tog form.  

3.4 Tillförlitlighet 

Kvalitativ forskning handlar om i vilken grad undersökningen och resultaten är trovärdiga 

samt i vilken grad de kan användas för andra ändamål än för det studien är genomförd, skriver 

Johansson och Svedner (2006). I denna del diskuteras genomförandet av studien i relation till 

reliabiliteten och validiteten som bygger på hur intervjuer genomförts, bearbetats, tolkats och 

analyserats. 

Reliabiliteten beskriver hur noggranna mätningar intervjuerna har kunnat ge. Trost (2010) 

skriver att idén med reliabilitet bygger på att man gör kvantitativa studier och att det därför 

lätt blir egendomligt att tala om reliabilitet vid kvalitativa studier. Dock gäller att intervjuaren 

ska vara lyhörd och ta fasta på ansiktsskiftningar och tonfall likväl som det talade svaret. 

Detta har jag valt att ta fasta på i min studie och har därför antecknat all empiri av värde när 

jag transkriberat intervjuerna.  

I denna studie fanns en strävan efter att samtliga intervjuer skulle genomföras på samma sätt 

vilket inte är helt enkelt eftersom alla utgår ifrån olika förutsättningar då exempelvis 

tillgången av tid varierade. Olika förutsättningar och tillgången av tid har påverkat och 

varierat vid intervjusammanhangen. Jag upplevde dock att vi kunde sitta i lugn och ro och helt 

oberoende av den övriga verksamheten eftersom samtliga intervjuer genomfördes på en 

avskild plats på respektive informants arbetsplats. Intervjuguiden låg som grund för alla 

intervjuer vilket ledde till att alla pedagogerna fick svara på samma frågor i rätt ordning och 
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jag upplever att frågorna ställdes på någorlunda samma premisser varje gång, vilket ökar 

reliabiliteten. I efterhand kan jag se att frågorna var relevanta och välformulerade då de gav 

fullständiga svar.  

Validiteten beskriver om resultaten ger en sann bild av det som har undersökts i studien. I 

detta fall anser jag att resultatet som framkommit ger en bra täckning av det jag avsåg att 

undersöka eftersom jag fått tydliga svar på mina forskningsfrågor.  

3.5 Etiska ställningstaganden 

Denna studie utgår ifrån Codex forskningsetiska principer hämtade från Vetenskapsrådet 

(2011) som berör fyra huvudprinciper: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att informera de berörda personerna om 

den aktuella forskningens syfte. Samtyckeskravet innebär att alla deltagare i en undersökning 

har rätt att själva bestämma över sitt deltagande i studien. Konfidentialitetskravet innebär att 

uppgifter om alla inblandade ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna 

ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan få tillgång till dem. Nyttjandekravet 

innebär att insamlade uppgifter om enskilda individer endast får användas för 

forskningsändamålet.  
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4. Resultat 
Resultatet från intervjuerna har lett till ett antal teman som kommer att presenteras med 

utgångspunkt från syftet och frågeställningarna. Informanternas svar har sammanställts och 

presenteras här i form av underrubriker där återkommande tankar och åsikter hos de olika 

informanterna har tematiserats.  

4.1 Allt är språkutvecklande 

Samtliga informanter konstaterade någon gång under samtalet att större delen av 

verksamheten i förskolan idag är språkutvecklande. Flera av dem hänvisar till förskolans 

läroplan och två av dem även till egenutformade verksamhetsplaner där mål om barns 

språktillägnande finns uppsatta, vilket alla pedagoger förväntas sträva mot. Samtliga 

pedagoger nämner även exempel på inslag i sin egen verksamhet som de anser vara särskilt 

viktiga ur språksynpunkt. Samlingar ses som en särskilt viktig rutin då den ofta har många 

olika språkfrämjande inslag såsom sånger, rim, ramsor och sagor.  

Två av de intervjuade pedagogerna, Gustav och Lena, har tillsammans med sina arbetslag 

kommit överens om att helt utesluta datorer och iPads för att istället fokusera på 

språkutvecklande aktiviteter såsom böcker och samtal. Detta då de anser att barnens språkliga 

färdigheter har minskat de senaste åren och att barnen annars får för lite vuxentid.  

4.2 Ett starkt språk gynnar sociala relationer 

Tre av sex intervjuade pedagoger nämner även på vilka andra sätt barnen kan gynnas av att 

man jobbar med vardagssamtalen, nämligen i sociala relationer. De menar att barn som har 

goda språkliga kunskaper och färdigheter har lättare för att skapa och behålla fungerande 

relationer med kamrater och andra i sin omgivning. Då barnen inte har verktyg för att förstå 

samt att göra sig förstådda hos andra, leder detta ofta till frustrationer vilket bidrar till 

svårigheter att samspela med andra, vilket i sin tur kan sluta med att barnen blir utstötta eller 

drar sig undan. Gustav och Per uttrycker båda vikten av att ge barnen ett språk. De menar att 

om barnen inte har verktyg för att uttrycka sig, kan det bara sluta i frustration.  

4.3 Vardagssamtalens betydelse för barns språkutveckling 

Tre av de intervjuade pedagogerna anser att vardagssamtalen är en viktig del i arbetet med att 

stötta barnens språkutveckling och att dessa bör tas på största allvar. En av pedagogerna 

motiverade detta med att det finns begränsat med tid i förskolans verksamhet att lägga på 

språkfrämjande aktiviteter i övrigt. Denne menar att det därför är desto bättre ju mer 

språkträning man får in i de vardagliga samtalen.  

Det viktigaste är ju att man som vuxen försöker komma ihåg att ta vara på 

tillfällena. Och just, som sagt, vardagssituationerna finns ju där hela tiden. Man 

kan inte skylla på att man var en personal kort och därför inte kunde använda 

dom. Dom vardagstillfällena har man ändå. Det känns som att det generellt borde 

vara vardagssituationerna som är det viktigaste. Det är ju basen i det hela. Sen är 

det lite lyxigt om man kan göra det andra (Anders). 
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Att fånga upp och ta tillvara på dessa tillfällen och chanser att träna på språket anses av dessa 

tre pedagogerna vara en väldigt viktig byggsten i förskolans språkutvecklande arbete.  

4.4 Språkutvecklande strategier i vardagssamtal 

Fyra av sex pedagoger poängterar vikten av att prata ofta och mycket med barnen och 

hänvisar detta till att barnen lär sig i samspel med sin omgivning, vilket också innefattar 

språket. Att prata i hela meningar med barnen anses vara viktigt för att ge dem en modell för 

meningsbyggnader. Tre av pedagogerna varnar för att repetera barnens ett- och 

tvåordsyttringar och förespråkar istället att återge vad barnet sagt i en fullständig mening.  

Samtliga pedagoger anser att det är viktigt att i samspel med barnen hela tiden benämna allt vi 

kommer i kontakt med. Att prata om allting vi gör i rutinsituationer alltifrån blöjbyten, 

påklädning och matsituationer till legobyggandet, leken i dockvrån och cyklandet på 

utegården ger barnen möjlighet att träna på många olika begrepp samt att träna på att 

formulera sig. Alla informanter uttrycker att man som pedagog bör ta tillvara på situationerna 

som ständigt återkommer i vardagen. De anser att dessa ger en chans att fånga upp tillfället 

och rimma, ramsa, sjunga eller bara prata.  

Varje pedagog förespråkar också frekvent användning av nya begrepp och att försöka variera 

ordvalen för att öka barnens ordförråd. Exempel på detta kan vara att variera sig mellan 

begreppen ”toalett” och ”WC” samt att använda situationsberoende ord som exempelvis 

”tack” och ”varsågod” för att ge barnen en förståelse för begreppen i sitt sammanhang. Prata 

om orden, reflektera kring dem och förankra dessa i barnets ordförråd, menar pedagogerna. 

Två av pedagogerna tycker att det är viktigt att vi använder öppna frågor istället för slutna 

eller ledande. Man bör alltså undvika att ställa frågor som bara kan besvaras med ett ”ja” eller 

ett ”nej” i samtal med barnen, eftersom de då endast ges chans till att svara med enstaka ord, 

istället för med eftertanke och ett utförligt svar.  

Två av pedagogerna uttrycker att det är viktigt att gå ner på barnens nivå och verkligen lyssna. 

Det är viktigt för barnens fortsatta språkliga och sociala utveckling att man som pedagog visar 

att man tycker att det som barnen har att berätta är intressant och viktigt. Om man som 

pedagog visar ett sådant intresse får barnet tid och utrymme att formulera sig i språket samt 

att känna sig hörd.  

Lena poängterar även att tungan är en muskel som behöver tränas. Därför bör man ta till vara 

på varje tillfälle att prata och att hitta utmaningar i vardagen. Denne menar att i en situation 

som annars bara skulle gå obemärkt förbi så kan man exempelvis fråga upp, prata kring leken 

eller ta till ordlekar.  

4.5 Språkliga förebilder och pedagogers förhållningssätt 

Fyra av pedagogerna lyfter vikten av att vara en god språklig förebild. De anser att de vuxna i 

förskolan bör tänka på hur de själva pratar. Dels hur de kommunicerar med barnen, men även 

med varandra och omgivningen. Eftersom barn lär sig mycket av att höra ett talat språk i sin 

omgivning, så bör pedagogerna själva använda det språk som de vill att barnen ska lära sig. 
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Man bör ställa sig själv frågor som: Pratar jag i hela meningar? Hoppar jag över små ord som 

jag ser som självklara? Använder jag korrekta benämningar eller slangord?  

Att vara en god språklig förebild innebär också enligt två av pedagogerna att fundera på vad 

man som vuxen lägger in i orden man använder. I vilka sammanhang används dem? Vilken 

betydelse får de? Den viktigaste frågan att ställa sig blir då: Vilken innebörd får orden för 

barnen? Detta för att undvika onödiga missförstånd.  

Två av pedagogerna ser inte vardagssamtalen som någon metod för språkutvecklingsarbetet i 

förskolan, de anser istället att det automatiskt sker i vardagssamtalen ändå. De menar att varje 

pedagog har kunskaper och erfarenheter i sin ”ryggsäck” vilket gör att deras förhållningssätt 

präglas av deras värderingar.  

Även fast jag inte har förberett ett samtal så finns det ju en tanke med hur jag 

önskar att vara som pedagog och vilket förhållningssätt jag önskar att ha (Emma). 

De menar att man som pedagog utifrån sina egna erfarenheter utformar ett förhållningssätt 

som bland annat avgör vilket sätt man arbetar på, i detta fall hur man utmanar barn i språket. 

Detta kan ske medvetet eller omedvetet men pedagogerna anser att det är utifrån detta som 

man sedan utformar sitt sätt att förhålla sig till vardagssamtalen.  

4.7 Tiden som hinder 

Vissa pedagoger anser att de tar tillvara på vardagssamtalen och medvetet använder dessa som 

en metod för att främja barnens språkutveckling, medan andra anser att tiden hindrar dem. De 

menar att ambitionen finns där för att väva in språkutmanande inslag i vardagssamtalen, men 

att det då behövs mer tid. Vissa av pedagogerna uttrycker en önskan om ett högre 

personalantal för att kunna jobba språkfrämjande i förskolan. De menar att en sådan höjning 

av personaltätheten kan ge mer tid och utrymme till samtal med barnen, vilket de tror kan 

gynna språkutvecklingen.  

Två av pedagogerna uttrycker att tiden till viss del kan ha betydelse för hur väl 

vardagssamtalen kan fungera som språkutvecklande metod, exempelvis vid stressiga 

situationer då många barn behöver uppmärksamhet samtidigt.  Däremot poängterar de att det 

inte finns några hinder alls för att bedriva ett sådant arbete, eftersom vardagsrutiner alltid går 

att fånga upp och ta vara på.  

De pedagoger som talar om tiden som hinder och anser att det är en förutsättning för att kunna 

arbeta språkutvecklande med vardagsamtalen beskriver situationer som på- och avklädning i 

hallen som särskilt utsatta. En av pedagogerna ger exempel på en situation där ett barn får 

hjälp med att knyta skorna i hallen inför utelek. Barnet ställer en fråga till den vuxne och 

verkar vilja initiera ett samtal, men pedagogen känner sig stressad då det är många barn i 

hallen som alla kräver dennes uppmärksamhet och avvisar därför frågan eller väljer att inte 

svara på den alls. Enligt pedagogen är situationer som denna vanliga i verksamheten idag, 

vilket enligt henne gör det svårt att använda vardagssamtalen som metod. Dock poängterar 

hon att det finns strategier för att tackla dessa situationer. Exempelvis att svara barnet ”Det 

där låter jätteintressant, spara den tanken så pratar vi om det vid matbordet sen”.  
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4.8 Vardagssamtalens användning 

Utifrån pedagogernas tankar om i vilken utsträckning vardagssamtalen används som en 

medveten metod i deras respektive arbetslag, tillsammans med resonemang kring de övriga 

frågorna, återges här deras syn på verkligheten. Pedagogernas åsikter har sammanställts och 

presenteras här i tre teman:  

 De pedagoger som tillsammans med arbetslaget använder vardagssamtalen som en 

medveten metod,  

 De pedagoger som är medvetna om vardagssamtalens betydelse men inte har lyft detta 

i arbetslaget, samt  

 De pedagoger som koncentrerar språkträningen till planerade aktiviteter. 

Två av pedagogerna anser att det medvetna arbetet med vardagssamtalen fungerar som en 

metod för språkutveckling på respektive förskolor. Båda två berättar att detta är något som 

tagits upp i arbetslaget och en av dem nämner även att det har skrivits ner i 

verksamhetsplanen. De anser dock att tillgången till tid minskar vilket bidrar till stress i 

verksamheten. De menar dock att detta är en uttalad och väl fungerande metod som de 

använder så gott de kan utifrån de resurser som finns. Exempelvis försöker de omorganisera 

verksamheten så att förutsättningar till samtal skapas.  

Tre av pedagogerna anser att vardagssamtalen alltid innehåller språkträning, men berättar att 

detta inte är lyft i arbetslaget och alltså inte finns uttalat som en metod för förskolans 

språkutvecklande arbete. Däremot anser de att vardagssamtalen fungerar som en medveten 

metod för att nå andra mål, som exempelvis sociala färdigheter.  Tiden anses vara ett hinder.  

En av pedagogerna anser att vardagssamtalen inte har någon betydelse för det språkfrämjande 

arbete som bedrivs på aktuell förskola. Detta är inget som lyfts eller reflekterats kring i 

arbetslaget mer än att de funderar över vilka värderingar de lägger in i begrepp. Pedagogen 

uttrycker en önskan om mer tid och resurser till förskolan för att kunna lägga ner mer tid på 

samtal med barnen.  

4.9 Analys 

I denna del presenteras de viktigaste resultaten från intervjuerna och ställs i relation till 

relevant litteratur, som även återfinns i studiens litteraturgenomgång. Denna analys utgår ifrån 

studiens syfte, som var att undersöka pedagogers uppfattningar om hur de använder 

vardagliga och icke-planerade samtal för att främja barns språkutveckling, och vilken 

potential detta arbete kan ha. Upplägget i analysen utgår ifrån forskningsfrågorna: 

 Vilken betydelse anser pedagogerna att vardagliga och icke-planerade samtal 

kan ha för att främja barnens språkutveckling? 

 Hur och i vilken utsträckning anser pedagogerna att vardagliga och icke-

planerade samtal används som en medveten metod för att främja barnens 

språkutveckling? 
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Angående första forskningsfrågan nämnde fyra av pedagogerna under intervjuerna att de 

anser att vuxna med sitt språkbruk utgör viktiga förebilder för barnen när de ska utveckla sitt 

talspråk. De anser att man därför som vuxen bör vara medveten om hur man pratar och 

kommunicerar med omgivningen. Detta styrks av Bjar och Liberg (2010) som skriver att 

vuxna människor ofta är de viktigaste samtalspartnerna i barnens liv och ger dem på så vis 

förebilder för hur språket bör användas. Författarna poängterar även att barnens framväxande 

språk bygger både på biologiskt givna sätt att processa information och det språkbruk som 

barnet stöter på i samspel med sin omgivning. Därför bör man som pedagog vara medveten 

om vilket språk man lär ut. Även pedagogerna uttrycker vikten av och viljan att vara 

medvetna om hur de pratar, vilka ord de använder och vad de förmedlar till barnen.   

 

Enligt Hagtvet (2004) är det ännu inte klarlagt exakt vilka effekter som vuxnas språkbruk kan 

ha på barnens språkutveckling, men pedagogernas resonemang stämmer till viss del överens 

med de språkliga handlingar som Jörgensen (1995) nämner. Han anser att det finns speciella 

strategier som vuxna kan ta till i samtal med barnen för att främja språkutvecklingen. En av 

dessa är lexikal instruktion som även återfinns i pedagogernas beskrivning av hur de tar 

tillvara på de vardagliga och icke-planerade samtalen. Fler strategier som nämns i Jörgensen 

(1995) och som också återfinns i pedagogers beskrivning är benämning och en strävan efter 

förstahandserfarenheter i barnens ordspråkserövrande.  

 

Hagtvet och Palsdóttir (1998) skriver att barnens inlärning av det talade språket sker i samspel 

med omgivningen där språk och handling tillsammans har en funktion. Denna uppfattning 

påträffas också hos de flesta av pedagogerna som menar att de vardagliga samtalen är viktiga 

för barnens språkutveckling och att dessa därför borde tas tillvara på. Pedagogerna 

förespråkar att använda situationsberoende ord för att främja språkutvecklingen. Detta styrks 

av Bjar och Liberg (2010) som menar att det sammanhang barnen befinner sig i till stor del 

styr vad barnen pratar om. Då detta ofta innebär att barnen pratar om kroppen, kläder, mat, 

leksaker och familjen så menar Hagtvet (2006) att dessa samtal är viktiga att ta tillvara på för 

att bland annat stimulera barnens begreppsförståelse och ordförråd. Att det är viktigt att fånga 

upp tillfällen som ges i vardagen var en genomgående åsikt hos pedagogerna.  

 

Samtliga pedagoger anser att barnen behöver stimuleras språkmässigt för att utveckla ett rikt 

talspråk och de har därför tillsammans med sina arbetslag regelbundna planerade aktiviteter 

för detta ändamål i förskolans verksamhet. Däremot skiljer sig pedagogernas berättelser om 

hur de arbetar med de vardagliga och icke-planerade samtalen i språkfrämjande syfte. 

Angående andra forskningsfrågan om hur och i vilken utsträckning de vardagliga och icke-

planerade samtalen används som en språkutvecklande metod kunde tre teman urskiljas: två 

pedagoger som tillsammans med arbetslaget använder vardagssamtalen som en medveten 

metod, tre pedagoger som är medvetna om vardagssamtalens betydelse men inte har lyft detta 

i arbetslaget samt en pedagog som koncentrerar språkträningen till endast planerade 

aktiviteter.  

 

De pedagoger som betonade vikten av att ta tillvara på vardagssamtalen och använda dessa 

som en medveten metod för språkträningen styrks även av Bjar och Liberg (2010) och Lindö 
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(2002) som skriver om det faktum att barn tillägnar sig språkliga kunskaper och färdigheter 

via samspel med sin omgivning. De menar att interaktioner med andra människor hjälper 

barnen att till slut se sig själva som tänkbara och accepterade språkliga personer.  

 

Att koncentrera förskolans språkträning till endast planerade språkutvecklande aktiviteter 

såsom samlingar och sångstunder stämmer till viss del överens med förskolans läroplan 

(Skolverket 2010), då den inte säger något om att de vardagliga och icke-planerade samtalen 

ska användas som en språkutvecklande metod. Däremot säger den att pedagogerna förväntas 

ge barnen möjlighet att kommunicera och förmedla upplevelser, erfarenheter och tankegångar 

med hjälp av ord. Ett mål som förskolan ska sträva mot är att varje barn utvecklar ett 

nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka 

tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.  

 

Under intervjuerna nämndes tiden som hinder för ett medvetet arbete med vardagliga och 

icke-planerade samtal i förskolan. Det finns dock en viss oenighet bland pedagogerna 

angående huruvida tiden är ett hinder eller inte. Vissa av pedagogerna anser att tillgången av 

tid kan ha betydelse för hur väl de vardagliga och icke-planerade samtalen kan fungera som 

språkutvecklande metod. De poängterar då att det däremot inte finns några som helst hinder 

för att bedriva ett sådant arbete, eftersom vardagsrutiner alltid går att fånga upp och ta vara 

på. Detta styrks av Hagtvet (2006) som skriver att det är viktigt att pedagoger plockar upp och 

tar tillvara på de stunder som finns i vardagen för att prata med barnen. Hon menar att det som 

förekommer i förskolans vardag ofta är det som barnen tänker på och finns därför nära till 

hands att prata om. En av de intervjuade pedagogerna understryker dessutom att de vardagliga 

och icke-planerade samtalen borde tas på största allvar då de inryms i den övriga 

verksamheten och därför inte tar märkbart med tid från de övriga aktiviteterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

5. Diskussion 

5.1 Slutsatser 

Nedan presenteras de viktigaste slutsatserna med fokus på forskningsfrågorna. 

Forskningsfrågorna som ställdes var ”Vilken betydelse anser pedagogerna att vardagliga och 

icke-planerade samtal kan ha för att främja barnens språkutveckling?” och ”Hur och i vilken 

utsträckning anser pedagogerna att vardagliga och icke-planerade samtal används som en 

medveten metod?” 

Utifrån studiens resultat framgår att samtliga pedagoger anser att den vuxne har en viktig roll i 

barnens språkutveckling och att barnen lär i samspel med omgivningen. Därför anser de att 

man som pedagog alltid bör vara medveten om sitt sätt att prata samt att alltid ta vara på 

vardagssituationer för att arbeta språkutvecklande. 

När det kommer till hur och i vilken utsträckning pedagogerna anser att vardagliga och icke-

planerade samtal används som en metod för språkutveckling, kunde jag urskilja tre teman. Det 

framkom av studien att samtliga pedagoger är medvetna om att barnen behöver språklig 

stimulans för att tillägna sig språket, de använder sig därför av planerade aktiviteter för att ge 

barnen språklig stimulans. Däremot skiljer sig pedagogernas beskrivningar av hur de 

vardagliga och icke-planerade samtalen används som språkutvecklande metod i förskolan.  

Min egen slutsats av detta arbete är att de vardagliga och icke-planerade samtalen används 

som en medveten metod för språkutveckling på vissa ställen, medan de på andra ställen inte 

alls lyfts fram.  

5.2 Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka pedagogers uppfattningar om hur de använder vardagliga och 

icke-planerade samtal för att främja barns språkutveckling, och vilken potential detta arbete 

kan ha. Jag valde detta ämne för att jag genom mina tidigare erfarenheter av arbete på 

förskola intresserat mig för varför inte de vardagliga och icke-planerade samtalen tar större 

plats i verksamhetens språkutvecklingsarbete än vad de gör idag. Mina egna erfarenheter 

säger att pedagoger arbetar väldigt mycket med språkutveckling i planerade aktiviteter. Detta 

förvånar mig med tanke på hur stor del av dagen som utgörs av dessa icke-planerade samtal. 

Däremot är det sällan, om inte aldrig, jag hör pedagoger prata om de vardagliga och icke-

planerade samtalen som sker i förskolans vardag. Att litteraturen som berör detta ämne är 

förhållandevis tunn ökade min nyfikenhet ännu mer.  

Förskolans läroplan (Skolverket. 2010) skriver att förskolan ska lägga stor vikt vid att 

stimulera barnens språkutveckling, men den ger inga särskilda riktlinjer för hur detta ska 

göras. Resultatet av studien visade dock att pedagogerna har en tydlig bild av vad som 

förväntas av dem när det gäller att stötta barnen i deras språkutveckling och de har även goda 

kunskaper i lärande och utveckling. Exempelvis gav de alla förslag på strategier de använder i 

samtalen med barnen och på vad de hoppas kunna uppnå med dessa. Däremot framkom en 

viss osäkerhet kring hur de använder de vardagliga och icke-planerade samtalen för att främja 

språkutvecklingen. Här anser jag att det finns anledning att ställa sig frågan – är det kanske så 
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att pedagoger planerar in massor av språkutvecklande aktiviteter, och att de vardagliga 

samtalen faller mellan stolarna?  

Att tiden är en av förskolans viktigaste ramfaktorer finns inga tvivel om. Flera av de 

pedagoger som deltar i denna studie anger tiden som ett hinder när de pratar om 

språkutvecklande arbete. De menar då att en ökad tillgång av tid skulle ge bättre 

förutsättningar för att kunna jobba mer språkutvecklande i förskolan. Detta ser jag som ett 

stort problem, då det tyder på att allt fokus ligger på frågan om huruvida det finns tid att 

planera in fler aktiviteter istället för att ta vara på de tillfällen som redan finns. Ett citat från en 

av intervjuerna återges här nedan. 

Det viktigaste är ju att man som vuxen försöker komma ihåg att ta vara på 

tillfällena. Och just, som sagt, vardagssituationerna finns ju där hela tiden. Man 

kan inte skylla på att man var en personal kort och därför inte kunde använda 

dem. Dom vardagstillfällena har man ändå. Det känns som att det generellt borde 

vara vardagssituationerna som är det viktigaste. Det är ju basen i det hela. Sen är 

det lite lyxigt om man kan göra det andra (Anders). 

Jag håller med Anders, jag ser också en stor potential i det vardagliga. Resultatet av studien 

visar dock att inte alla har reflekterat kring de vardagliga och icke-planerade samtalen som 

Anders gjort. Vad kan detta bero på? En möjlig faktor är förskolans läroplan (Skolverket 

2010). Läroplanen innehåller ingen specifik information om hur verksamheten ska bedrivas 

och på vilket sätt pedagogerna ska sträva mot målen. Kan det då vara så att de vardagliga och 

icke-planerade samtalen inte prioriteras? Eller har man inte ens tänkt tanken på att utnyttja 

dessa?  

Genom arbetet med denna studie har jag fått upp ögonen för det faktum att det finns en stor 

variation bland pedagogerna i hur de använder de vardagliga och icke-planerade samtalen 

som språkutvecklande metoder. Jag har insett att långt ifrån alla arbetslag har lyft dessa 

metoder i verksamheten, eller ens insett vikten av dem. Detta samtidigt som jag har mött 

pedagoger som har lyft dessa i arbetslaget och använder dem aktivt i det språkutvecklande 

arbetet på förskolan. Det finns alltså stora variationer i vilken utsträckning dessa används.  

I inledningen nämnde jag att Tjernberg (2013) skriver i sin avhandling att elevers skolresultat 

fortsätter att sjunka och om hur vissa delar av språket utvecklas i förskoleåldern. Jag skrev 

även att eftersom vissa delar av språket utvecklas i förskoleåldern finns det anledning att tro 

att en stor del av många barns språkutveckling sker just i förskolan. Såhär i efterhand kan jag 

inte låta bli att fundera över vardagssamtalens betydelse för denna utveckling. Om förskolans 

pedagoger inte ser de vardagliga och icke-planerade samtalen som en språkutvecklande metod 

idag, hur skulle de sjunkande skolresultaten påverkas om pedagogerna istället prioriterade 

detta arbete?  

Denna studie har öppnat mina ögon och fått igång många tankar hos mig angående 

prioriteringar i det språkutvecklande arbetet. Jag tror och hoppas även att jag lyckats öppna 

pedagogernas ögon för de vardagliga och icke-planerade samtalens potential och det faktum 

att de alltid finns tillgängliga – det gäller bara att komma ihåg att fånga dem. 
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5.3 Metoddiskussion  

Att genomföra studien med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod fungerade väl för den 

studie som genomfördes. Då syftet var att undersöka pedagogers uppfattningar av de 

vardagliga och icke-planerade samtalen kändes det passande att använda intervju som 

datainsamlingsmetod. Dock hade jag velat komplettera intervjuerna med observationer för att 

få en bredare bild av pedagogernas metoder och förhållningssätt.  

Att inleda arbetet med att samla litteratur och tidigare forskning visade sig vara fördelaktigt. 

Eftersom jag redan plockat ut och samlat denna i ett dokument var det väldigt enkelt att 

senare leta åt referenser som behandlade just det ämne som behövdes.  

Jag upplevde att jag under intervjuerna fick uttömmande svar på frågorna, dock upptäcktes 

under genomförandet av intervjuerna att många av frågorna gick in i varandra. Jag strävade 

hela tiden efter att pedagogerna skulle få berätta om sina tankar och åsikter och valde därför 

att inte flika in med mina egna och riskera att påverka pedagogens svar. För att kunna försäkra 

mig om att jag fått en korrekt förståelse för vad pedagogen menade i sitt berättande, var jag 

noga med att med jämna mellanrum ge en kort sammanfattning av vad jag uppfattat av 

pedagogens svar. Detta upplevde jag oftast som uppskattat eftersom de då fick chansen att 

ändra eller korrigera sina svar om de ansåg att jag missuppfattat dem. Under intervjuerna 

användes appen Quick Voice på iPaden som inspelningsinstrument för att kunna transkribera 

och minska risken att värdefull empiri går förlorad.  

Under bearbetningen av den insamlade empirin upplevde jag att det ibland var svårt att hålla 

isär pedagogernas svar och mina egna åsikter och uppfattningar. Att läsa igenom de 

transkriberade intervjuerna ett antal gånger och utifrån dessa utforma tankekartor med 

pedagogernas svar hjälpte mig att hålla isär mina egna värderingar från pedagogernas svar och 

hindra dem från att påverka det färdiga resultatet.  

5.4 Förslag till vidare forskning 

Jag anser att det hade varit intressant att genomföra en liknande undersökning, fast då 

komplettera intervjuresultaten med observationer. Jag tror att en sådan kombination hade 

möjliggjort en större tillförlitlighet då det skulle ge en större bild av pedagogernas 

förhållningssätt till samtal med barn.  

 

 

 

 

  



21 

 

6. Referenslista  
Backman, Jarl. 2008. Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

Bjar, Louise & Liberg, Caroline. 2010. Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur.  

Hagtvet Eriksen, Bente. 2004. Språkstimulering Del 1 – Tal och skrift i förskoleåldern. 

Stockholm: Natur och kultur. 

Hagtvet Eriksen, Bente. 2006. Språkstimulering Del 2 – Aktiviteter och åtgärder i 

förskoleåldern. Stockholm: Natur och kultur. 

Hagtvet Eriksen, Bente & Pálsdóttir, Herdís. 2001. Lek med språket. Borås: Centraltryckeriet 

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov. 2006. Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: X-

O Graf Tryckeri.  

Jörgensen, Nils. 1995. Barnspråk och ungdomsspråk. Lund: Studentlitteratur. 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. 2009. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

Lindö, Rigmor. 2002. Det gränslösa språkrummet – om barns tal- och skriftspråk I didaktiskt 

perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 

Pramling, Ingrid., Palmerús, Kerstin.  & Lindahl Marita. 1991. Daghem för småbarn. En 

utvecklingsstudie av personalens pedagogiska och psykologiska kunnande. Mölndal: 

Göteborgs universitet.  

Skolverket (2010) Läroplanen för förskola 98 rev. 10. Stockholm: Fritzes. 

Tjernberg, Christina (2013) 

www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/skickligalararedenviktigasteframg

angsfaktorniskolan.5.136fc2d013ee3efbc2813.html Hämtad (2014-11-07) 

Trost, Jan. 2010. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

Utbildningsdepartementet. 2010. Skollagen. Skolverket. 

Vetenskapsrådet (2011) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: [http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf]  

 

 

 

 

http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/skickligalararedenviktigasteframgangsfaktorniskolan.5.136fc2d013ee3efbc2813.html
http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/skickligalararedenviktigasteframgangsfaktorniskolan.5.136fc2d013ee3efbc2813.html
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


22 

 

 

Bilaga 1: Följebrev 

Examensarbete om språk 

Jag heter Jennifer Pallin och läser termin 7 på förskollärarprogrammet vid Umeå 

universitet. Jag skriver just nu mitt examensarbete som handlar om 

språkutveckling i förskolan. Syftet med arbetet är att undersöka ett antal 

pedagogers syn på användandet av vardagliga och icke-förberedda samtal på 

förskolan och hur detta kan påverka barnens språkutveckling.  

Arbetet görs i enlighet med rådande etiska riktlinjer. Du som intervjuas kommer 

att avidentifieras och förblir anonym. Eventuella namn eller platser som nämns i 

den färdiga rapporten kommer att vara påhittade och inget kommer att kunna 

härledas till Dig eller till förskolan.  

Jag ber om tillåtelse att använda mig av ljudupptagning av denna intervju för att 

kunna återge och analysera Dina svar så sanningsenligt som möjligt. Jag och 

min handledare är de enda som kommer att ha tillgång till materialet, och avser 

att spara detta under arbetets gång. 

Deltagandet i studien är frivilligt och Du som informant har rätt att när som helst 

avbryta din medverkan i undersökningen. Ditt beslut kommer i sådant fall att 

respekteras utan vidare frågor.  

Du är välkommen att när som helst vända dig till mig med eventuella 

funderingar kring undersökningen. Handledares namn är Charlotta Edström 

(charlotta.edstrom@umu.se). 

Tack för att du tagit dig tid till denna intervju!  

 

 

Jennifer Pallin 

076- 844 94 15 

jenniferpallin@hotmail.com 
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Bilaga 2: Intervjuguide  

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers uppfattningar om hur de använder 

vardagliga och icke-planerade samtal för att främja barns språkutveckling, och hur man enligt 

dem kan utveckla detta arbete.   

Forsknings- & intervjufrågor 
Vad är ditt yrke? 

Hur många år har du varit verksam inom förskolan?  

Har Du fått någon fortbildning inom språkutvecklande arbete? I så fall vilken? 

(Forskningsfråga 1: Vilken potential anser pedagogerna att vardagliga och icke-förberedda 

samtal med barnen kan ha för att främja deras språkutveckling) 

Berätta om Dina egna erfarenheter av språkutvecklande arbete i förskolans vardag. 

Vad innebär begreppet vardagliga och icke-förberedda samtal för Dig?  

Hur kan ett medvetet arbete med vardagliga och icke-förberedda samtal se ut enligt Dig?  

I vilken utsträckning anser Du att vardagliga och icke-förberedda samtal medvetet används 

som en språkutvecklande metod på Din avdelning?  

Vad anser Du att vardagliga och icke-förberedda samtal kan bidra med?  

Använder Du några speciella strategier i vardagliga och icke-förberedda samtal med barnen? 

Med de vuxna? I så fall vilka? 

 (Forskningsfråga 2: Vilka möjligheter och hinder finns för att bedriva detta arbete i 

praktiken, och finns det något att utveckla?) 

Vilka förutsättningar anser Du att det finns på Din avdelning för att bedriva ett arbete med 

vardagliga och icke-förberedda samtal för att främja barns språkutveckling?  

Vilka möjligheter anser Du att det finns på Din avdelning för att bedriva ett arbete med 

vardagliga och icke-förberedda samtal för att främja barns språkutveckling?  

Vilka hinder anser Du att det finns på Din avdelning för att bedriva ett arbete med vardagliga 

och icke-förberedda samtal för att främja barns språkutveckling? 

Utifrån dina egna erfarenheter, har du exempel på vad som fungerar bra och mindre bra i 

arbetet med vardagliga och icke-planerade samtal? 

Finns det något du vill tillägga?



 

Bilaga 3: Mailförfrågan 
 

Hej! 

Jag heter Jennifer Pallin och jag läser termin 7 på förskollärarprogrammet vid Umeå 

universitet. Jag har precis påbörjat mitt examensarbete som handlar om pedagogers 

förhållningssätt till samtal med barn. Inför detta arbete kommer jag att genomföra intervjuer 

med förskollärare som är aktiva i förskolan, och nu undrar jag om det finns någon hos er som 

skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju.  

Min ambition är att studera era tankar kring samtal med barn för att kunna jämföra med andra 

pedagoger och tidigare forskning. Alltså har jag inget intresse av att testa era kunskaper på 

något sätt.   

Hur? När? Var?  

Intervjun är beräknad att ta max en timme och era svar kommer självklart att förbli anonyma. 

Jag hoppas att kunna komma igång så snabbt som möjligt med intervjuer, dock tidigast vecka 

42. Vi kommer överens om tid och plats utifrån vad som passar er.  

Jag skulle verkligen uppskatta er hjälp!  

Jennifer Pallin 


