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Syftet med studien var att få ökad kunskap om hur förskollärare arbetar med text- och 

berättandemiljö i förskolan för att möjliggöra barns språkliga växande. Följande 

frågeställningar har studien utgått ifrån: Vad beskriver förskollärare som betydelsefullt vid 

utformandet av förskolans text- och berättandemiljö? Hur beskriver förskollärare att de 

arbetar med material i verksamheten för att möjliggöra barns språkliga växande? I läroplanen 

betonas vikten av en god språklig miljö men inte hur en språklig miljö på förskolans ska 

utformas för att gynna barns språkande. Därför väcktes en nyfikenhet över hur en 

språkstimulerande miljö i förskolan är utformad och hur den skapas. Studien är kvalitativ och 

det har genomförts intervjuer med verksamma förskollärare. Analysmetoden för studien var 

en tematisk analys för att hitta gemensamma områden som är centrala i utformningen av den 

språkliga miljön på förskolan. Studien inspirerades från ett sociokulturellt perspektiv. I 

resultatet synliggörs två centrala huvudteman: Förskollärares förhållningssätt och Språkliga 

redskap. Resultatet visar att förskollärarens förhållningssätt har en betydande roll för hur den 

språkliga miljön på förskolan utformas. Vidare i resultatet framhålls det vilka språkliga 

redskap som anses som viktiga i en språkande miljö för barnen. En slutsats är att förskollärare 

har en viktig roll vad för språkliga redskap barnen erbjuds i miljön på förskolan. För att kunna 

erbjuda detta krävs det kunskap hos förskollärarna vad för redskap som ska användas. 
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1 Inledning 
 

 

På avdelning trollet möts man av barn som sitter och tittar i böcker i soffan. Böckerna 

är placerade så att barnen själva har tillgång till dem. Väggarna är utsmyckade med 

mycket bilder och texter. Albin och Emma står vid en bild och samtalar tillsammans 

om bilden. Bilden är tagen på förskolans utegård där flera barn sitter och gräver i 

sandlådan. 

 
Ovanstående iakttagelse har en av oss upplevt under sin verksamhetsförlagda del av 

utbildningen. Denna iakttagelse har inneburit en nyfikenhet på vilka språkmiljöer barn erbjuds 

på förskolan. Genom utbildningen har ett större intresse för språk byggts upp och språket är en 

stor del av våra liv. Vår erfarenhet är att förskolors språkmiljöer ser olika ut, vi har erfarenhet 

från förskolor där både miljön varit språkrik men också språkfattig. Barn i tidig ålder behöver 

stimuleras språkligt, därför är det viktigt att förskolan skapar möjligheter för barnen att utveckla 

sitt språk (Svensson, 2011). Genom att erbjuda barn språkrika miljöer ökar det barnens 

möjligheter att förstå och påverka deras egen situation. En miljö som är språkrik innebär att det 

finns tillgång till bland annat material som böcker och bilder. Därför har förskolan en viktig 

roll på alla möjliga sätt att stödja och uppmuntra barnens språkliga utveckling (Liberg, 2007). 

Förskolans läroplan belyser att förskolan ska erbjuda barnen en miljö som är trygg men också 

en miljö som är inbjudande och utmanar till aktivitet och lek (Skolverket, 2016b). Vidare 

beskriver läroplanen att förskolan har ett ansvar att stimulera varje barns språkliga utveckling, 

främja deras intresse och nyfikenhet för skriftspråket men även utveckla barnens intresse för 

texter, bilder och lära sig samtala om dessa.  

 

I läroplanen framhålls vikten av att utforma en bra språkrik miljö men inte vilket material som 

ska användas. Detta medförde att vi blev nyfikna på hur förskollärare arbetar med 

inomhusmiljön på förskolan för att främja barns språkliga växande. Språket finns överallt och 

språket gör att vi kan möta människor och därför är det för oss som blivande förskollärare 

viktigt att ha kunskap om språket. Studien kommer att fokusera på verksamma förskollärares 

beskrivningar om hur de utformar och arbetar med barns språkliga växande i text- och 

berättandemiljö på avdelningen. Det vi vill bidra med är hur man kan förstå och tänka om en 

miljö som kan ses som språkande och berättande. Därför är följande begrepp viktiga i studien: 

ett vidgat textbegrepp, språkande och språkliga redskap. Dessa begrepp är viktiga och 

återkommer i studien.  Ett vidgat textbegrepp som enligt Liberg (2007) innebär att text som 
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begrepp kan överföras på andra sätt än endast skriftligt. Det kan överföras genom bildspråk, 

talspråk, verbala och ickeverbala språk. Språkande framhåller Skolverket (2013) som ett 

begrepp i förskolan och betyder att man skapar sammanhang och mening i interaktion med 

andra människor. Förskolan är en central plats för språkande och därför är det viktigt att det 

finns en miljö där barnen kan skapa mening. Vygotskij (1995) beskriver att det är av stor vikt 

att barnen har tillgång till språkliga redskap i förskolan. Ett språkligt redskap menar Säljö 

(2014) är siffror, symboler och bokstäver och används för att kommunicera och tänka med.  

2 Syfte 
 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare utformar förskolans text- och 

berättandemiljö för att möjliggöra barns språkliga växande. 

 
2.1 Frågeställningar 

 

 Vad beskriver förskollärare som betydelsefullt vid utformandet av förskolans text- och 

berättandemiljö? 

 Hur beskriver förskollärare att de arbetar med material i verksamheten för att 

möjliggöra barns språkliga växande?  
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3 Bakgrund 
 

I avsnittet introduceras studiens teoretiska utgångspunkt. Vidare presenteras tidigare 

forskning om språkmiljön på förskolan och språkstimulerande material som böcker samt 

bilder löpande i bakgrunden.  

3.1 Teoretisk utgångspunkt 
 

Studien inspireras av ett sociokulturellt perspektiv där språkanvändning och kommunikation är 

två viktiga delar. Det är genom språket barnen lär och tolkar sin omgivning och det är viktigt 

att barnen har tillgång till språkliga redskap (Vygotskij, 1995). I det sociokulturella perspektivet 

lär sig barnen tillsammans i sociala sammanhang. Miljö och material är en viktig del och har 

stor betydelse i det sociala samspelet som sker mellan barn i förskolan (Säljö, 2014). Vidare 

menar Säljö (2015) att språket är det viktigaste redskapet för människan och därför är det viktigt 

att barnen på förskolan får förutsättningar i miljön för ett språkligt växande. I teorin framhålls 

två centrala begrepp: mediering och den proximala utvecklingszonen. Mediering innebär att det 

finns redskap/artefakter som människan använder sig av för att förstå sin omvärld och språket 

är det viktigaste medierade redskapet vi har. Ett språkligt redskap kan exempelvis vara 

symboler, tecken, bokstäver eller siffror som kan användas för kommunikation. Enligt Liberg 

(2007) kan meningsskapande kommunikation ske genom olika språkliga uttrycksformer och är 

alltid medierande. Säljö (2014) framhåller att den proximala utvecklingszonen innebär vad 

barnet själv kan göra på egen hand men också vad barnet kan prestera i samspel med andra 

människor med mer kunskap och erfarenheter. Detta betyder att en människa med mer 

erfarenheter och kunskap vägleder hur man ska gå tillväga när någon exempelvis lär sig ett nytt 

ord. Det sociokulturella perspektivet anser vi ligger nära studiens syfte för att bilder och böcker 

kan vara medierade artefakter i barns språkliga växande.  

 

3.2 Språkmiljö på förskolan 
 

I avsnittet kommer en kort sammanfattning om förskolans språkmiljö beskrivas. Läroplanen 

framhåller att miljön på förskolan ska vara inbjudande, öppen och innehållsrik för barnen 

(Skolverket, 2016b). Förskolans miljö har betydelse för vilket lärande och utveckling som sker 

hos barnen och miljön ska förändras och anpassas efter den barngrupp som finns i 

verksamheten. Alla personer som är inblandade i verksamheten såsom vuxna och barn ska vara 

medskapare av miljön (Skolverket, 2016c). Förskolan har ett ansvar att arbeta med miljön för 
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att gynna barns språkande. Viktiga aspekter för barns språkande är att tänka på hur material är 

tillgängligt samt hur miljön är utformad (Skolverket, 2016a). I den pedagogiska miljön är det 

viktigt att miljön och material skapar utrymme för barns olika språkliga aktiviteter. För att barn 

ska få så bra möjligheter som det går att utveckla ett brett språk är det av stor vikt att de redan 

i tidig ålder får möta språket (Svensson, 2011). Även Engdahl (2011) beskriver att en 

stimulerande språkmiljö är betydelsefull för de yngre barnen. Barn i yngre förskoleålder som 

får otillräcklig språkstimulans kan få svårigheter med att ta till sig språket, därför är det av stor 

betydelse att ge barn språklig stimulans dagligen. 

 

En viktig förutsättning för barns språkande är när de utforskar något tillsammans med andra. 

Exempelvis bör förskolans miljö uppmuntra till samspel mellan barn- barn och mellan barn- 

vuxna samt stimulerar miljön barnens nyfikenhet att utforska språket genom olika aktiviteter 

och material (Lindö, 2009). Kvalitén på den språkliga miljön som barnen vistas i kan leda till 

negativa eller positiva attityder till språk och läsning. Därför har förskolan en viktig roll att 

erbjuda barn en språklig miljö av hög kvalité och det är betydelsefullt att ha varierat material 

som inspirerar och motiverar barnen till att använda sitt språk (Cunningham, 2008). 

Språkstimulerande material skriver Svensson (2011) kan vara text och bilder på väggar och 

golv, synligt alfabet, siffror, bilder som barnen kan relatera till exempelvis familjekollage och 

bilder där de bor. Fast (2011) lyfter materialets betydelse för att barn ska kunna undersöka 

skriftspråket, exempelvis papper, pennor och böcker. Enligt Norling (2015) ska förskolan 

möjliggöra att barnen får chans till sociala aktiviteter där det finns ett utbud av bilder, böcker 

samt skrivmaterial. Det kan då påverka barnets motivation och intresse för skriv och läs 

praktiker positivt. 

 

Förskollärarna ansvarar för att barnen ska ha en bra språklig lärandemiljö och att barnen ska 

inspireras språkligt genom olika sätt. Utformningen av förskolemiljön kan skapa möjligheter 

men även begränsningar gällande barns utveckling och utforskning av språket (Svensson, 2012; 

Whorrall & Cabell, 2015). För att kunna framkalla motivation samt spontana möjligheter till 

skriftspråkliga uttryck är det av stor vikt att förskollärare tar tillvara på barnens intressen som 

exempelvis symboler och leksaker i miljön (Norling, 2015). Förskolan har en väsentlig del i 

barns möte med skriftspråket, för i förskolan får barnen chans att tillsammans med andra barn 

utforska språket. Därför är det viktigt att som förskollärare ta tillvara på barnets erfarenheter 

och intresse för att skapa en god miljö (Svensson, 2012). Miljön är viktig för lärandet hos barn 
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och det är miljön som bidrar till att barn lär sig samtala, samarbeta, leka och lösa problem vilket 

gör att språket stimuleras (Persson, 2012).  Det är av stor vikt att yngre barn får tillgång till 

skriftspråket, många gånger visar barnen intresse för böcker, penna, papper, pensel och det är 

viktigt att tillvarata detta intresse hos barnen (Bruce, 2010). Vidare menar Jennfors och Jönsson 

(2010) att miljön i förskolan ska erbjuda barnen tillfällen för skrivande och läsning och att det 

ska finnas chans för skriftspråklig socialisation. I nästa stycke kommer en kort beskrivning om 

förskolans text- och berättandemiljö. 

 

3.3 Text- och berättandemiljö 
 

I den pedagogiska miljön på förskolan utformas text- och berättandemiljö och den kan se 

varierande ut. Nedan kommer det beskrivas vad textmiljön innebär och vad den kan innehålla. 

Det är av stor vikt att barns möte med litteratur, språk och skrivning i förskolan är lustfyllt. En 

berättande textmiljö kännetecknas av att den används i den dagliga verksamheten på ett 

naturligt sätt, att miljön kommunicerar ett budskap och att det går att relatera till erfarenheter 

och sammanhang som barn är inblandade i. Den berättande textmiljön ger barnen chans att 

kommunicera via skriftspråket (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson, 2013). Vidare 

beskriver forskarna att barnen får möjlighet att samtala om vad som kommer hända samt vad 

som hänt tidigare genom en berättande textmiljö. I denna miljö syns ofta almanackskalendrar 

som ofta ligger till grund för samtal om årstider, månader, veckodagar och högtider. 

Födelsedagskalendrar är också vanligt förekommande där samtal kring bokstäver, siffror, bilder 

uppkommer. Detta kan kallas för ett utvidgat textbegrepp eftersom kommunikation sker genom 

olika uttryckssätt och inte endast nedskrivet talat språk. En berättarmiljö som är stimulerande 

där barnen får berätta själva men också lyssna till berättelser medför att barn flyttas in i språket. 

Detta betyder att inlärning av språket blir kopplat till ett meningsfullt sammanhang och barnens 

språk växer. Svensson (2011) menar att det finns mycket artefakter som kan användas i miljön 

på förskolan. Dessa artefakter kan exempelvis vara böcker, skyltar, pennor, flanotavlor och 

datorer. Dokumentationer på väggarna belyser Fast (2011) som viktigt för barns språk. Genom 

att ha dokumentation på det som barnen är involverade i ges det möjlighet för dem att 

kommunicera tillsammans med andra. Dokumentationen syftar inte till att barnen ska lära sig 

lära utan för att de ska bjudas in till språkvärlden. 

 

Berättelser har en lång tradition på förskolan, berättelser medför att orden får en betydelse och 

kan göra att barnens ordförråd breddas (Andersson, 2014). I sin avhandling framhåller 
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Andersson att arbeta med olika typer av berättelser, böcker och sagor, detta medför att 

barnens lust till att språkligt uttrycka sig påverkas positivt samt deras lust till att läsa och 

skriva. Norling (2015) anser att det är viktigt med bilder och texter i miljön på förskolan som 

gynnar problemlösning och samspel mellan barn. Dessutom ska textmiljön i verksamheten 

uppmuntra barnen att försöka förstå, tolka bilder och texter utifrån sina erfarenheter. Enligt 

Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (2013) är namn, bokstäver och skyltar vanligt 

förekommande i förskolors textmiljö. Barn ska få chans att möta språk i flera användbara 

sammanhang och därför är det av stor vikt att erbjuda barnen en rik textmiljö.  

När barn kan relatera sina erfarenheter till de bilder och texter som finns i miljön kallas det för 

en berättande textmiljö, där texter och bilder kommunicerar (Fast, 2011). Det är betydelsefullt 

att använda sig av skriftspråket i förskolan för att barnen ska utforska språket. Barnens 

kommunikativa kompetenser utvecklas när det finns en miljö som erbjuder meningsskapande 

texter (Jennfors & Jönsson, 2010). För att stimulera barns skriftspråk är det betydelsefullt att 

barnen får möta skriftbilder som de förknippar med positiva känslor exempelvis namn på 

deras syskon, föräldrar och gosedjur (Eriksen Hagtvet, 2004). Enligt Skolverket (2016b) ska 

varje barns intresse och nyfikenhet för skriftspråket uppmuntras och utmanas. I detta arbete 

har förskollärare ett ansvar att barnen ska utmanas och stimuleras i sin kommunikation samt 

språkutveckling på förskolan. Böcker förekommer ofta i förskolan och i nästa stycke kommer 

det beskrivas om böckers betydelse för barns språkliga växande. 

3.4 Att skapa meningsfulla sammanhang med böcker 
 

En stor och viktig del av förskolans text- och berättandemiljö består av böcker. Språkforskare 

är överens om hur viktigt det är med böcker i miljön (Svensson, 2012; Norling, 2015). Det är 

betydelsefullt att barn har tillgång till böcker och därför är det av stor vikt att förskollärare 

placerar böckerna på förskolan i barnens höjd så att barnen självständigt kan använda böcker 

(Svensson, 2011; Westerlund, 2009). Även Norling (2015) menar att det är viktigt att böcker 

finns tillgängligt i miljön på förskolan för att barnen ska ges möjlighet att själva kunna ta 

initiativ till läsning. Westerlund (2009) beskriver att böckerna ska uppmuntra barnens intresse 

och därför ska böckerna placeras där framsidorna syns. Genom att regelbundet plocka fram 

och plocka bort böcker får barnen en variation av böcker. Norling (2015) framhåller att 

böcker har flera roller, barnen kan exempelvis undersöka boken, titta och peka med fingret på 

bilder, låtsas- läsa och samtala kring boken med andra människor. 
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Enligt Simonsson (2004) hjälper böcker till att lägga grunden för barnens språk, 

kommunikationsfärdigheter samt begreppsbildning. Vidare beskriver forskaren att ordböcker 

och bilderböcker har positiv effekt för utvecklingen av ordförrådet hos barn. Bilderböcker kan 

också skapa tillfällen för många olika sorters kommunikativa samspel mellan barn och detta 

betyder att barnens språk stimuleras. Det vanligaste sättet där yngre barn möter text är genom 

bilderböcker och är också en viktig del av läserfarenheter som barnen får. Då bild och text 

samspelar med varandra i bilderboken är detta en viktig aspekt att ta hänsyn till i val av 

böcker. Björklund (2008) menar att det är viktigt att vara medveten om vad för problem och 

perspektiv boken innehåller när val av böcker görs. Fast (2011) och Bergöö och Jönsson 

(2012) uppmärksammar också betydelsen av val av böcker. De beskriver att förskollärarna 

ska välja böcker utifrån barnens intressen, frågor men också böcker som barn kan relatera till. 

Frågan är på vilka grunder förskollärare väljer böcker och bilder? Westerlund (2009) 

framhåller att det är bra att böcker för yngre barn innehåller en eller högst två bilder per blad 

som gärna har ett samband till varandra, exempelvis en hand och en vante. En annan aspekt 

att ta hänsyn till är att bilderna i böckerna ska synliggöra en värld som barnen känner igen och 

förstår för att gynna språket. En annan viktig del i förskolans text- och berättandemiljö är 

olika språkliga redskap och kommer introduceras i nästa stycke. 

3.5 Språkliga redskap 
 

Avsnittet kommer att behandla hur arbetet med språkliga redskap/artefakter kan ta sig uttryck 

på förskolan. En central del i språkmiljön på förskolan är bilder och har betydelse för barnens 

språkliga processer. Bilder som finns i en god språkmiljö ska ge barnen möjlighet till att 

reflektera samt samtala kring bilderna (Norling, 2015). Det är betydelsefullt att ha olika typer 

av bilder, exempelvis bilder på barnen för att det kan uppmuntra barns samtal med andra 

(Jonsson, 2011). Barn möter dagligen bilder och texter i den miljö som de vistas i på 

förskolan. På väggarna kan det exempelvis sitta dokumentationer på aktiviteter som är gjorda 

i barngruppen, bilder som barnen målat själva, utställningar på saker som är tillverkat under 

aktiviteter (Björklund, 2008). Genom bilder kan man skapa rum och djup i det man ser. I den 

skrivna texten eller den talande kan det gestaltas som mänskligt liv men också beskriva rum. 

Däremot kan texten aldrig direkt likna eller kopiera det den beskriver som bilder kan göra. 

Bilder brukar vara avläsbara i de flesta kulturer och länder samt kan användas i många länder. 

En skriven text måste däremot översättas för att meddelandet i texten ska fungera. Förskolan 

har därför en viktig roll att erbjuda barnen inspirerande material men också material för att 
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själva kunna skapa bilder och främja språket i verksamheten (Liberg, 2007). Material i 

förskolan som bokstavsbilder, flanobilder, sångkort och bilderböcker är material som främjar 

den språkliga stimulansen (Thuresson, 2013). 

I läroplanen (Skolverket, 2016b) betonas språkliga och kommunikativa förmågor som barnen 

i förskolan ska utveckla. Vidare beskriver läroplanen att barnen ska utveckla ett intresse för 

texter, olika medier samt bilder för att kunna lära sig tolka, samtala och använda sig av dessa. 

Thuresson (2013) framhäver betydelsen av att yngre barn skapar mening och kommunicerar 

om bildböcker men också om olika bildmotiv som finns tillgängliga i verksamheten. 

Dessutom menar forskaren att barn ska få undersöka och utforska bilder för att sedan kunna 

samtala om dessa tillsammans med andra, detta gynnar barns lärande längre fram när det 

gäller läs och skrivförståelse samt bokstäver. Det är därför av betydelse vad för böcker, bilder 

och texter som barnen har tillgång till i förskolan. Bilder i förskolan fungerar som ett stöd för 

barnen vid språklärandet. Fast (2011) menar att det är viktigt att barn målar egna bilder som 

sätts upp på väggarna på avdelningen för att det bjuder in till samtal. Barnen får därmed chans 

att beskriva och berätta vad bilden föreställer och detta betyder att språket gynnas. Svensson 

(2011) framhåller att barn utvecklar intresse för symboler, bilder samt skriftspråk och är något 

som förskolan ständigt ska arbeta för. Förskollärarna ska ta tillvara på barnens nyfikenhet och 

på så sätt utmana språket vidare.  

Hvit Lindstrand (2015) beskriver att de flesta barn är bekanta med teknologi i vardagen. I 

barns tidiga språkande har teknologin en del och därför ska den finnas i miljön på förskolan. 

Teknologin kan vara läsplattor, datorer och mobiltelefoner. Ett lustfyllt lärande för barnen 

skriver Bergman och Fors (2015) kan vara när de använder läsplatta några gånger i veckan. 

Träning i språk på läsplattan för barnen främjar deras samspelsförmåga samt språkutveckling. 

Att arbeta tillsammans i mindre grupper kring läsplattan kan ha positiva effekter. Där barn 

tillsammans skapar ett språk samt att den språkliga interaktionen hos barnen kan främjas.  
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4 Metod 
 

I metodavsnittet beskrivs vilken forskningsmetod som används i studien, urval, 

genomförandet av intervju samt hur det insamlade materialet analyserats. Avsnittet kommer 

även innefatta de forskningsetiska val som har gjorts samt studiens tillförlitlighet och 

trovärdighet.   

Syftet med studien var att undersöka utformandet av förskolans text- och berättandemiljö och 

hur den kan främja barns språkande. Studien utgick från en kvalitativ metod med enskilda 

intervjuer. Vid intervjuerna har det strävats efter en samtalsform för att få mer berättelser av 

informanterna. Därför benämns intervjuerna både som samtal och berättelser i texten. Att 

använda en kvalitativ metod med intervjuer beskriver Christoffersen och Johannessen (2015) 

innebär att få ett djupare material och utförliga beskrivningar. Intervjuerna utfördes på två 

förskolor för att bidra med ökad kunskap om hur förskolor arbetar med text- och 

berättandemiljö men även vad som anses vara viktigt i miljö för barns vidgade textbegrepp. 

Genom intervjuerna fick informanterna chans att beskriva deras berättelser kring de frågor 

som ställdes om text- och berättandemiljö.  

Intervjufrågorna lämnas inte ut i förväg till informanterna. De frågor som användes i intervjun 

var semistrukturerade och öppna, vilket innebär att ha övergripande färdiga intervjufrågor att 

utgå ifrån som Christoffersen och Johannessen (2015) påpekar. När intervjufrågorna 

utformades användes studiens frågeställningar som en utgångspunkt för att hela tiden ha 

koppling till syftet. Det var viktigt att frågorna inte utformades som ja och nej frågor för att 

får mer ingående svar på deras berättelser och under intervjun ställdes det följdfrågor. Genom 

att ställa öppna frågor fick deltagarna chans att delge deras berättelser. Öppna frågor gav även 

möjlighet för reaktioner och svar som de som intervjuade inte räknande med när frågorna 

skapades (Hjalmarsson, 2014). Att använda semistrukturerade frågor menar Christoffersen 

och Johannessen (2015) att materialet blir fylligare än om strukturerade frågor används. Med 

strukturerade frågor får informanterna svarsalternativ som kan begränsa deras svar. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades för att inte gå miste om viktig information från de 

informanter som intervjuades vilket Christoffersen och Johannessen (2015) anser är 

betydelsefullt. Dessutom menar Bryman (2011) att använda sig av ljudinspelning och 

transkribering vid intervjuer medför att analysen blir mer noggrann.  Frågorna ställdes i 

samma ordningsföljd som i intervjuguiden (se Bilaga 1).  
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4.1 Urval 
 

I studien ingick fyra förskollärare. Kriterierna för deltagarna var att de har arbetat som 

förskollärare i minst 8-10 år och varit verksamma på en avdelning med yngre barn. Genom att 

förskollärarna har arbetat i minst 8-10 år fanns en förhoppning om att de har erfarenhet av att 

utformat språkliga miljöer. Alla förskollärare var kvinnor och har fått fingerade namn: Susanna, 

Karin, Emma och Eva. Förskollärarna är mellan åldern 34-60 år och har arbetat som 

förskollärare mellan 10-29 år. Hjalmarsson (2014) belyser att det är viktigt att vara noggrann 

med urvalet till sin undersökning för att det ska passa till studiens syfte. Intervjuerna 

genomfördes på två förskolor där två förskollärare intervjuas på vardera förskola. Förskolorna 

har vi relation till sedan tidigare och valdes för en önskan att intervjuerna skulle ske under 

avslappnade former och därmed ge mer fylliga berättelser från informanterna. Enligt Bryman 

(2011) kan detta ses som ett bekvämlighetsurval. 

 

4.2 Genomförande 
 

Den första kontakten skedde via telefon med två förskolor och fyra intervjuer bokades in. 

Informanterna fick information via telefon om samtyckesblanketten och den lämnades ut och 

undertecknades innan intervjun påbörjades. Innan intervjuerna testades ljudupptagningen 

noggrant för att se om den fungerade och hade tillräckligt med minne för att spela in. Detta är 

något som Löfgren (2014) framhåller som viktigt att tänka på.  Intervjuerna genomfördes på 

förskolan med en person i taget. Rummet där intervjun genomfördes var lugnt och det gick att 

sitta ostört, detta för att personen som blev intervjuad inte behövde vara orolig att någon 

obehörig lyssnade. Vid intervjun ansvarade en person för samtalet med förskolläraren. Den 

andra personen hade som uppgift att sköta ljudinspelning och föra anteckningar, 

fältanteckningen skrevs utan mall direkt i ett anteckningsblock. Detta resulterade i två 

intervjuer vardera. Alla intervjuerna spelades in och tidslängden var ca 30 minuter. Genom att 

spela in intervjun kunde personen som intervjuade enbart fokusera på att lyssna på 

informantens svar och därmed inte bli störd av att föra anteckningar (Löfgren, 2014). 

Materialet som samlades in skedde under två dagar, transkriberingen påbörjades samma dag 

som intervjuerna ägde rum för att starta transkriberingen så fort som möjligt. Alla 

transkriberingar genomfördes på dator och har studerats flera gånger för att inte gå miste om 

viktig information. Anteckningarna från samtalen renskrevs och sammanfattades för 

reflektion kring materialet. 
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4.3 Etiska överväganden 
 

Det vilar ett stort ansvar att genomföra en studie. Deltagarna som ingick har delgett oss 

intressanta berättelser men också avsatt sin tid, därför ett stort tack till er. Det är viktigt att 

informanterna känner en tillit till de som intervjuar för att de ska våga beskriva sina tankar och 

funderingar och detta har vi haft i åtanke. 

 

Studien utgår från Vetenskapsrådets (2002) fyra allmänna huvudkrav. Vilket är följande: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet betyder att forskarna informerar om studiens syfte till de berörda 

personerna. Speciellt viktigt är att de personer som kommer delta ger sitt medgivande, att det 

är frivilligt att delta samt få information att studien endast kommer att användas för det syfte 

som studien har. Samtyckeskravet går ut på att forskarna ger information om att deltagarna i 

undersökningen har rätt att avbryta sin medverkan när de vill under studiens gång och de 

behöver inte förklara sig (Se bilaga 2). Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i studien 

kommer vara anonyma och allt insamlat material inte går att komma åt för obehöriga personer. 

För att inte obehöriga ska förknippa det insamlade materialet med de personer som intervjuas 

kommer namn på förskola, förskollärare och kommun inte skrivas ut i studien. Nyttjandekravet 

medför att det insamlade materialet kring intervjuerna enbart kommer användas för det ändamål 

som forskningen avser (Vetenskapsrådet, 2002).   

 

4.4 Studiens tillförlitlighet  
 

Bryman (2011) beskriver olika kriterier för att öka studiens tillförlitlighet. Dessa kriterier är 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, konfirmering och är något som studien utgått ifrån. I 

studien har strävan varit att vara så transparanta som möjligt och inte lägga några egna 

värderingar eller försöka påverka informanterna och resultatet. Det är därför viktigt att skapa 

ett förtroende hos läsarna för att de ska kunna tro på det som skrivs och för att styrka studiens 

tillförlitlighet.   

 

Genom att ”säkerställt att forskningen utförts i enlighet med de regler som finns och att man 

rapporterar resultaten till de personer som är en del av den sociala verklighet som studerats för 

att dessa ska bekräfta att forskaren uppfattat den verkligheten på rätt sätt” (Bryman, 2011, 

s.355) ökar det studiens trovärdighet. För att öka studiens trovärdighet har material samlats in 

på ett korrekt sätt och har gett ett underlag för resultatet. Alla informanterna har fått möjlighet 
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att intyga om det insamlade materialet stämmer eller om det är något som är felaktigt. Det är 

svårt att visa om informanterna varit ärliga och bekväma i intervjuerna som genomfördes. 

Upplevelsen var ändå att deltagarna var bekväma, och beskrev så mycket som möjligt under 

samtalet. Överförbarhet menar Bryman (2011) är om det går att bedöma ifall resultatet kan 

överföras till en annan miljö genom att få fylliga beskrivningar genom exempelvis intervjuer 

av personer. Förhoppningsvis kommer resultatet som studien visar ha överförbarhet till andra 

förskolor som inte ingår i studien. Studiens pålitlighet beskrivs genom att man säkerställer 

samtliga faser av forskningsprocessen exempelvis problemformulering, val av 

undersökningspersoner eller transkribering av intervjuer (Bryman, 2011). Val och metoder 

redovisas för att på så sätt öka studiens konfirmering. Det går inte att vara helt neutral i en 

kvalitativ studie och personliga värderingar kan påverka resultatet. Detta är vi medvetna om 

och har tänkt på under studiens gång.  Bryman (2011) belyser detta som viktigt att tänka på vid 

genomförandet.  

 

4.5 Analys 
 

En tematisk analys användes som analysmetod för att få kunskap om förskollärares berättelser 

om hur en språkrik miljö utformas för att möjliggöra barns språkliga växande. Braun och 

Clarke (2006) beskriver att en tematisk analys är en metod där man identifierar, analyserar 

och redogör teman från materialet som sedan organiseras och beskrivs. Vidare framhåller 

Braun och Clark att forskaren har en central del under en tematisk analys eftersom forskaren 

identifierar teman och tar beslut vad som är lämpligt att ta med i temat. Bryman (2011) menar 

att en tematisk analys fokuserar på vad informanten säger och inte på vilket sätt det sägs. Det 

inspelade materialet transkriberades och lyssnades på flera gånger om för att hitta ny 

intressant information till resultatet. Anteckningarna som gjordes under samtalen fyllde på 

intervjumaterialet för att inte gå miste om information. Därefter strukturerades gemensamma 

områden från samtalen i relation till forskningsfrågorna för att sedan dela in i olika rubriker, 

en tematisk analys. För att inte färga resultatet var objektivitet något att förhålla sig till under 

studien. Personerna som deltog i studien fick ta del av resultatet när det var färdigt. Bryman 

(2011) framhäver att man kan referera till nyttjandekravet vilket innebär att materialet som 

samlats in bara används till den studie som görs. 

Steg1: Kort efter intervjuerna transkriberades materialet vilket medförde sammanlagt en 

textmassa på 35 A4 sidor. Utöver dessa 35 A4 sidor tillkom fältanteckningar. Genom att 
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transkribera fyra olika intervjuer finns det en risk att det inspelade samtalet kan tolkas på olika 

sätt. Därför var det viktigt att transkriberingen genomfördes tillsammans och innehållet i 

samtalen ständigt reflekterades. Därefter skrevs alla transkriberingarna ut och lästes igenom 

flera gånger. Alla informanterna fick möjlighet att läsa igenom transkriberingen, en 

förskollärare gjorde det, dock behövdes inget ändras. Bryman (2011) framhåller att 

transkribera intervjuer är en lång process vilket resulterar i mycket material som behövs gå 

igenom under analysarbetet.   

Steg 2: Därefter hittades gemensamma områden i transkriberingarna och anteckningarna. För 

att underlätta arbetet användes färgpennor för att markera olika områden och för att 

strukturera upp materialet. Det var viktigt att materialet kunde belysa studiens 

forskningsfrågor. 

Steg 3: När gemensamma områden formats började resultatet växa fram. Det kan vara lätt att 

tolka materialet olika och därför hade vi tillsammans reflekterande samtal om innehållet under 

hela analysprocessen för att återskapa samtalen i möjligaste mån. Genom upprepade läsningar 

av materialet fördjupades områdena och kopplades till det sociokulturella perspektivet som 

studien inspireras av. Det sociokulturella perspektivet beskriver att språket är det viktigaste 

medierande redskap som människan har samt att material och miljön är betydande för barns 

språkliga förutsättningar. Vi har tagit stöd av teorin genom att undersöka vad för 

redskap/artefakter som används i förskolans miljö för att främja barns språkande. Därefter 

valdes passande citat ut för att resultatet skulle bli tydligt.  

De områden som synliggörs vid analysen redovisas mer ingående i resultat av analys.   
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5 Resultat av analys 
 

Nedan kommer resultatet från analyserna redogöras. Resultatet redovisas i två huvudteman som 

framkommit under analysarbetet vilka är Förskollärarens förhållningssätt och Språkliga 

redskap. Forskningsfrågorna har besvarats under dessa teman. Resultatet redogörs med att 

blanda citat från intervjuerna för att läsaren ska få ett sammanhang. I citaten förklaras paus med 

[…] och skratt med [skratt].  I avsnittet har vi gjort ett medvetet val att koppla resultatet till det 

sociokulturella perspektivet.  

 

5.1 Förskollärarens förhållningssätt 
 

Under detta tema presenteras det som var gemensamt för förskollärarens förhållningssätt. 

Följande områden hittades: Att utforma en språkrik miljö, att arbeta med dokumentationer för 

att gynna barns språk och digitalt verktyg.  

 

5.1.1 Att utforma en språkrik miljö 

 

Samtliga förskollärare beskriver vid utformningen av miljö ska den utgå från barnens intressen 

och innehålla mycket konkret material som böcker och bilder. Vygotskij (1995) belyser att det 

är centralt att barnen får tillgång till språkliga redskap. Två av förskollärarna säger att material 

ska finnas i barnens höjd vid utformandet av miljön. Karin och Emma förklarar att miljön ska 

vara tilltalande, inbjudande och lockande för barnen. Det ska vara en miljö som är tillåtande 

där barnen känner att de får göra saker och att de inte blir tillsagda hela tiden. Alla förskollärare 

framhåller vikten att ha föränderlig miljö men det framkommer att det sker i varierande 

utsträckning. Två förskollärare beskriver att de ändrar om vid varje nytt läsår när det kommer 

många nya barn men också när behovet finns. Susanna talar om att det är viktigt att tänka på att 

förändra ett rum i taget, dels för att det inte ska bli rörigt och för barnens trygghet. Vidare 

beskriver hon när miljön förändras skapas nya samtal och lekar hos barnen.  

 

Så försöka ha en tillåtande miljö, lyssna in barnen vad de vill och att man tror på 

dem [...] de kan mycket och får försöka själva. Att man är där och pushar och hela 

tiden prata om vad vi gör (Karin). 

 

Samtliga intervjuade berättar att förskolans läroplan finns med när miljön utformas och 

förändras på förskolan. Karin belyser att läroplanen beskriver att det ska arbetas mycket med 

barns språk och att det samtidigt är viktigt att tänka på utformningen av miljön. Motoriken 
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hänger ihop med språket menar en förskollärare. Det är betydelsefullt att barnen får använda 

sig av sitt kroppsspråk och därför är det viktigt att ha i åtanke när man utformar miljön.  

 

Jo men vi […] klart att vi har läroplanen i bakhuvudet […] vi vet ju liksom […] vad 

som står där, inte ordagrant men vi har alltid läroplanen levande (Eva). 

 

5.1.2 Att arbeta med dokumentationer för att gynna barns språk 

 

Dokumentationer som finns tillgängliga i miljön för barnen är något som inspirerar barnen till 

att använda sitt språk, detta nämner alla förskollärare att de förhåller sig till. Karin berättar att 

genom dokumentationer som finns tillgängliga för barnen skapas möten både mellan barn-barn 

och mellan barn-vuxen. När barnen ser foton på sig själva lockar det till samtal hos dem. Eva 

menar att dokumentationerna som barnen ser är underlag för reflekterande samtal. Det 

framkommer hos alla förskollärare att det ska finnas dokumentationer i tamburen, på 

avdelningen och i pärmar.  

 

Sånt här, […] jag tänker när man sätter upp dokumentation så där sker det möten 

med barnen där. Både de sinsemellan men också […] oss vuxna och barn. Samtala 

omkring om vad de har gjort och så där, det är alltid lättare med foton där de ser sig 

själva och så. Då blir de också inspirerade (Karin). 

 

Samtliga intervjuade förskollärare beskriver att de arbetar med en typ av dokumentation där 

både barn och vårdnadshavare blir involverade. Barnen får med sig en figur hem och får en 

uppgift som ska dokumenteras hemma med kamera. Detta får barnen berätta om på en samling 

och visa bilderna. Vissa barn kan berätta muntligt själva medan andra barn visar bilderna och 

får stöd av en förskollärare. Alla förskollärare nämner att barnen på något vis får hålla i delar 

av samlingen någon gång under terminen. På en av förskolorna beskriver två av de intervjuade 

att de arbetar med ”min samling”, vilket betyder att ett barn får hålla i samlingen med stöd av 

en vuxen. Barnet får själv välja vilket material som samlingen ska innehålla exempelvis vilken 

saga och vilka sånger som ska sjungas. Genom denna aktivitet får barnen öva på sitt berättande 

och får inflytande över vad samlingen ska innehålla. Emma menar också att det är viktigt att 

barnen får vara delaktiga i samlingen och att det ska leda till kommunikation och samtal mellan 

de inblandade. Enligt Säljö (2015) är det i sociala sammanhang tillsammans med andra som 

barnen lär sig. 
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5.1.3 Digitalt verktyg för barns språkande 

 

 

Samtliga förskollärare upplever att de inte ligger i framkant när det gäller användandet av 

digitala verktyg för att möjliggöra barns språk. Emma säger att de spelar in filmer med Ipaden, 

exempelvis när de har storsamlingar på förskolan. Detta tittar de senare på tillsammans i 

fotoramen och det skapas samtal hos barnen vad dem har sett och upplevt. Samtliga 

förskollärare nämner att de inte använder Ipaden särskilt mycket i verksamheten medan två 

förskollärare beskriver att barnen får mycket av Ipad och appar hemma. De vill att apparna ska 

vara pedagogiska och att det sker ett lärande om det ska användas som ett verktyg på förskolan.  

 

Men vi använder inte så mycket ipaden […] de använder ipad och appar så mycket 

hemma, ska de använda det här så vill vi att det ska ge något lärande. Det ska vara 

pedagogiskt (Emma). 

 

5.2 Språkliga redskap 
 

Under detta tema presenteras det som var gemensamt för språkliga redskap. Följande områden 

hittades: Böckers betydelse för barns språk, bilders betydelse i en språkrik miljö, 

språkstimulerande material och digitalt verktyg.  

 

5.2.1 Böckers betydelse för barns språk 

 
 

Samtliga förskollärare upplever att böcker har en stor betydelse för barns språkliga växande 

och något som efterfrågas av barnen. Det framkommer att böcker är så mycket mer än bara 

läsning. Det är samtal om innehållet, bilderna, bokstäver och barnen blir delaktiga i aktiviteten. 

Eva och Karin uttrycker särskilt att barnen får en ökad förståelse för det talade språket när barn 

lyssnar på högläsning samtidigt som de tittar på bilderna och texten i boken.  

 

Böckers betydelse för barns språk tror jag är jätteviktig, både för barn och vuxna 

liksom, att […] barnet får både bild och text och då är det ju lättare för de att […] 

associera, det ordet betyder det. De får en bild på ordet. Det tror jag är jätteviktigt 

(Susanna). 

 

Att böcker ska vara tillgängliga för barnen beskriver alla förskollärare som viktigt och något 

som förekommer på deras avdelningar. Karin säger att det är bra att böcker finns tillgängligt 

för barnen i flera rum för att uppmuntra barnen till att använda böckerna. Två av förskollärarna 

berättar att alla böckerna inte är placerade i barnens höjd men att alla böckerna är synliga för 
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barnen. Barnen får gärna använda böckerna men måste fråga efter dem och ansvarar då över 

boken. Detta för att lära barnen att vara rädda om böckerna och att böcker är något 

betydelsefullt. Alla förskollärare utom en nämner att barnen gillar att sitta, att titta och att 

bläddra i böcker själva. Enligt Karin är det en del barn som låtsas läser för sig själva men också 

för andra barn och detta menar hon är positivt för språket. 

 

Eva, Karin och Susanna menar att bilderna i böckerna är viktigare än texten på en småbarns 

avdelning. Det beskrivs att det är bilderna som fångar barnens uppmärksamhet och skapa 

intressanta samtal kring bilderna. Emma uttrycker att både texten och bilderna är viktig i boken. 

När man läser texten får barnen förståelse för läsriktningen och en första kontakt med 

skriftspråket. Det framkommer att alla förskollärare tycker det är viktigt att ha böcker som 

barnen kan relatera till, men också böcker som intresserar dem. Tre förskollärare nämner att de 

använder sig av bokbussen när de lånar böcker och det är uppskattat av barnen. 

 

Bilderna är viktigare än texten. Texterna är inte alltid som jag läser, en del texter är 

inte så bra [skratt] och då hittar jag på lite själv, det är lite olika […] och det är, bilder 

ger jättemycket, man kan diskutera om vad som finns på bilderna (Eva). 

 

5.2.2 Bilders betydelse i en språkrik miljö 

 

 

Alla förskollärare benämner att bilder har en stor betydelse för barns språk och är något som de 

använder sig av i miljön. Enligt samtliga förskollärare inspirerar bilderna till samtal och 

kommunikation hos barnen. De uttrycker också att bilderna ska vara i barnens nivå för att 

barnen lätt ska kunna uppmärksamma och samtala kring dem. Susanna säger att det är viktigt 

att bilderna byts ut ofta för att det leder till nya möten och samtal hos barnen. I intervjuerna 

framkommer det att alla på något sätt har bokstäver i sin miljö på förskolan. Exempelvis genom 

bokstavstavla med alfabetet på, genom barnens namnlappar och bokstavsmagneter. Säljö 

(2014) menar att bokstäver är ett språkligt redskap som används för att kommunicera med. Tre 

förskollärare beskriver att en del barn känner igen sin första bokstav i namnet. Karin säger att 

flera av barnen har anammat bokstäver och att det blir samtal kring barnens bokstäver.  

 

Sen har vi mycket bilder uppsatta, som man kan språka tillsammans om, 

kommunicera kring bilderna, så det är ju också viktigt att ha (Emma). 
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Två av förskollärarna använder sig av bilder med tecken i miljön. Bilder som beskriver vad de 

ska göra under dagen på förskolan men också vad för mat det blir. En förskollärare beskriver 

att hon vill använda teckenbilder mer för att det är väldigt bra stöd för barn som har svårt med 

språket. Därför önskar hon fortbildning inom det.  

 
 

Tre förskollärare berättar om familjekollage som finns i miljön. Det innebär att samtliga barns 

familjemedlemmar finns på bild i miljön och där deras namn står skrivet. Detta leder till mycket 

samtal och diskussioner hos barnen. Barnen visar stort intresse och berättar gärna om sin familj 

för andra barn och vuxna. Dock belyser en förskollärare att det kan vara känsligt för barnen att 

se bilderna och då blir ledsna.  

 

Vi har även familjekollage på barnen och deras familjer och de bilderna samtalar de 

om faktiskt […] en del blir glada och en del blir lite ledsna när de ser familjen (Eva). 

 

5.2.3 Språkstimulerande material 

 

Det framkommer från alla förskollärare att de använder sig mycket av flanosagor och sagolådor. 

Detta material tycker alla är ett språkstimulerande material som leder till samtal och berättande 

hos de yngre barnen. En av förskollärarna förklarar att de använder sig av sagopåsar som är ett 

material som barnen får använda. När barnen använder sagopåsarna sitter de vid bordet och 

berättar sagan för andra barn men också för de vuxna. Ibland leker de sagan, utvecklar sagan 

och detta leder till mycket berättande. Två av förskollärarna framhåller att sång är ett redskap 

som de använder sig av och det är viktigt för barns språk. Medan en förskollärare också lyfter 

rim och ramsor som ett bra material att använda sig av. 

 

Sen är det ju mycket att vi berättar för barnen, vi har ju mycket sagolådor, sagor […] 

flanosagor och då berättar man ju […] jag läser ju inte då utan berättar bara i 

samlingen, för allihopa då. Det tycker de också är kul, de säger mera mera [skratt] 

(Emma). 

 

Två förskollärare berättar att de arbetar med Babblarna som ett komplement i språkarbetet med 

barnen. Babblarna är ett specifikt språkmaterial som är framtaget för att stimulera barns språk. 

Detta material beskriver förskollärarna är ett uppskattat material för barnen och finns med under 

stora delar av dagen.  
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5.2.4 Digitalt material för barns språkande 

 

Det som alla fyra förskollärare lyfter att de använder sig av digital fotoram dagligen som är 

placerad i tamburen. Fotoramen visar bilder på barnen och vad de gör på förskolan. Barnen 

visar stort intresse för att samtala och kommunicera kring bilderna både med varandra och sina 

vårdnadshavare. 

 

Två av förskollärarna beskriver att de använder sig av projektor för att projicera upp en miljö 

på väggen och att det uppmuntrar barnen till att använda sitt språk. Eva talar om att de tar 

mycket kort som de sedan tittar och samtalar om tillsammans med barnen. En förskollärare 

berättar att de precis köpt in ett nytt digitalt spel till förskolan. Ett spel som innehåller bokstäver 

och bilder där barnen får träna på att känna igen bokstäver. 

 

Vad vi har gjort är att använda […] projektorn på väggen, haft lite […] havet, 

korallrev och lite sådana grejer […] det har väl väckt lite språk, vad är det och sådana 

grejer. Eh, någon gång satte vi igång ett ritprogram på Ipaden som visades på väggen 

och så målade de på Ipaden så syntes det på väggen. Det tyckte de var roligt och det 

blev också samtal hela tiden liksom (Susanna). 
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6 Diskussion 
 

Diskussionskapitlet kommer inledas med en resultatdiskussion. Sedan kommer 

metoddiskussionen där studiens olika val diskuteras. Avslutningsvis beskrivs slutsatser och 

möjligheter till fortsatt forskning. I avsnittet kopplas resultatet till tidigare litteratur från 

bakgrunden löpande i texten. 

6.1 Resultatdiskussion 
 

I resultatet framhålls det att läroplanen finns med i tankarna när det ändras om i miljön. 

Skolverket (2016a) beskriver att miljön ska vara inbjudande och innehållsrik, det är viktigt att 

barnen får utmanas i språket och kommunikationen, därför har förskollärare ett ansvar att 

erbjuda barnen detta. Vår tanke är att vi tror att det skiljer sig från förskola till förskola kring 

hur läroplanen används vid utformningen av miljön. För att alla förskolor ska vara likvärdiga 

upplever vi att det är viktigt att ständigt arbeta utifrån läroplanen vid utformning av miljön för 

att barn ska få de rätta förutsättningarna att utmanas i sitt språk. Förskollärare ska utgå från 

läroplanen eftersom det är en del i professionen och kan därför inte väljas bort. En reflektion vi 

har är om förutsättningarna ser olika ut vid respektive förskola och vad kan dessa förutsättningar 

bero på? Kan det bero på förskolans lokaler, direktiv från förskolechef, förskollärarens 

förhållningssätt, kunskap och inställning? Eller finns det risk att läroplanen tolkas på olika sätt 

och gör att miljön på förskolor ser olika ut?  

 

I resultatet framkommer det att barn får vara delaktiga och ha inflytande över samlingen på 

något sätt och detta gör att barnen får öva på sitt berättande. När barnen får vara delaktiga leder 

det till kommunikation och samtal. Detta kan dras en koppling till vad Dahlgren, Gustafsson, 

Mellgren och Olsson (2013) skriver att barnen flyttas in i språket när de får berätta själva samt 

lyssna till andras berättelser. En tolkning som vi gör av detta är att barnens språk tränas när man 

både får öva själv på att berätta men också genom att lyssna till någon annans berättelse. Detta 

tycker vi är viktigt att barnen erbjuds på förskolan för att vi tror att det är en utmaning för 

barnen. En vidare reflektion är att förskolläraren har makt kring vilket sätt barnen erbjuds 

delaktighet och inflytande. Men frågan är om alla barn vill ha inflytande över en egen samling 

och hur möts de barn som inte vill? Får de möjlighet att ha inflytande på något annat sätt?  
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Resultatet visar att dokumentationer som finns tillgängliga för barnen uppmuntrar dem att 

använda sitt språk. Dokumentationerna i miljön leder till möten och reflekterande samtal både 

mellan barn och vuxna. Vi tror att det är viktigt att dokumentationerna byts ut med jämna 

mellanrum för att bibehålla barnens intresse och skapa nya samtal. Att använda sig av 

dokumentationer i miljön framhåller Fast (2011) som betydelsefullt för barns språk och avsikten 

med dokumentationer är att barnen ska bjudas in till språkvärlden. En annan fundering vi har 

är om barnen får chans att vara med och göra dokumentationer eller är det enbart förskollärare 

som gör det? 

 

Studiens resultat pekar på att böcker har en stor betydelse för barns språkliga växande. Det 

framkommer tydligt att det inte endast handlar om att läsa böcker utan det leder till mycket 

samtal om bilder, bokstäver och böckers innehåll. En tanke vi har är att barn själva kan skapa 

egna böcker för att få inflytande och delaktighet över ett språkligt redskap. Om barnen får 

möjlighet till att skapa egna böcker utgår böckerna förmodligen utifrån barnens intressen och 

erfarenheter, detta tror vi lockar barnen till mer samtal, ett större intresse för böcker och ett 

språkligt växande hos barnen. Språkforskare beskriver vikten med att ha böcker i förskolans 

miljö (Svensson, 2012; Norling, 2015). Resultatet i studien visar att bilder är viktigare än texten 

i boken för yngre barn. Dock beskriver Simonsson (2004) att text och bild i böckerna ska 

samspela med varandra och att det är viktigt att tänka på när man väljer böcker till barn. Vidare 

menar Westerlund (2009) att det helst ska finnas en eller två bilder per blad i böcker för yngre 

barn. Detta håller inte vi med om och vår upplevelse är att böcker med fler bilder per blad också 

kan vara bra för yngre barn. Vi tänker att det är viktigare vad bilderna föreställer än antalet 

bilder i boken för att fånga barnens intresse för att skapa samtal. 

 

Vad som utmärktes i resultatet är att miljön på förskolan innehåller bokstavsbilder som leder 

till samtal mellan barn, det blir ofta samtal kring barnens första bokstav och i vissa fall barnens 

namnbild. Thuresson (2013) beskriver att bokstavsbilder är ett material som främjar den 

språkliga stimulansen. En reflektion vi har är om barnen erbjuds bokstavsbilder enbart på 

svenska eller på andra språk också? Vi upplever att barnen ska få möta en mångfald av 

bokstäver, exempelvis bokstäver på olika språk, teckenkommunikation osv. Eriksen Hagtvet 

(2004) menar att det är viktigt att barn får möta skriftbilder som de associerar med positiva 

känslor som namn på syskon och föräldrar. Resultatet visar att familjekollage förekommer i 

miljön på förskolorna. Det är bilder och namn på barnens familjemedlemmar. Barnen är 
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intresserade av bilderna och det skapas mycket samtal kring dessa mellan både barn och vuxna. 

När vi reflekterar om familjekollage upplever vi att det är ett bra material eftersom barnen kan 

relatera till bilderna och då skapas det samtal. Vårt resonemang stärks av Svensson (2011) då 

hon menar att förskollärarna ska uppmuntra barnens nyfikenhet för att språket ska utmanas 

vidare. Dock funderar vi på om alla barn förknippar bilder och namn på familjen som något 

positivt. Det kan vara en svårighet för förskollärarna att veta exakt hur familjesituationen ser ut 

hemma. En vidare reflektion vi har är vad som läggs i begreppet familj? Vad är den typiska 

familjen enligt normen? Är det endast mamma, pappa och syskon eller finns det utrymme för 

vänner och övrig släkt? Ett förslag är att barnen själva får bestämma vad för bilder som ska 

finnas i kollaget. Det kan vara bilder på familjen men också andra bilder som barn förknippar 

med glädje, exempelvis en bild på en fotboll eller en kompis. 

 

Resultatet visar att förskollärarna använder läsplattor väldigt lite i verksamheten. Det 

framkommer att förskollärarna inte har den kunskapen kring hur man kan använda läsplattan 

som ett pedagogiskt verktyg i barns lärande. Däremot menar Hvit Lindstrand (2015) att 

teknologi som exempelvis läsplatta ska finnas i miljön på förskolan för att det gynnar barns 

språkande. En reflektion som vi har är att förskollärare ska få fortbildning kring digitala verktyg 

som läsplatta. Dels för att få kunskap på vilket sätt en läsplatta kan användas för barns lärande 

men också råd kring vad för olika appar och program som kan användas för att främja barns 

språk. Detta resonemang styrks av Bergman och Fors (2015) som menar att läsplattan gynnar 

barns språk. En vidare tolkning vi har är att teknologi är en stor del av dagens vardag och något 

som förskollärare bör förhålla sig till och kunna erbjuda barnen. Är okunskap kring läsplatta 

hos förskollärarna en orsak att inte erbjuda barnen ett digitalt språkligt verktyg? 

 

6.2 Metoddiskussion 
 

Studiens val av metod, att använda sig av enskilda intervjuer tror vi kan ha haft både positiva 

och negativa effekter. Vid genomförandet strävade vi efter en avslappnad samtalsform. Vi 

upplevde att informanterna svarade så gott de kunde på frågorna. Studien utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv som handlar om att lärandet uppstår tillsammans med andra. Hade 

vi valt att utföra fokusgrupper eller parintervjuer hade resultatet kunnat se annorlunda ut. De 

metoder och den teori som valdes upplever vi har besvarat våra frågeställningar. Under 

arbetets gång har teorin funnits med och varit ett stöd. I analysarbetet undersöktes vilka 

redskap som möjliggör språk i miljön på förskolan, och språkliga redskap är något som det 
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sociokulturella perspektivet belyser. Det är de språkliga redskapen som skapar förutsättningar 

för samtal och kommunikation hos barnen. 

De fyra intervjuerna gav ett fylligt material att arbeta vidare med. Det finns en risk att urvalet 

kan upplevas som litet men vi tycker att antalet intervjuer inte var det viktiga utan det viktiga 

var hur mycket material intervjuerna bidrog med. Hade vi upplevt att materialet inte hade 

varit tillräckligt för resultatet hade fler intervjuer utförts. Det var en fördel att spela in 

intervjuerna för att det underlättade transkriberingen och analysen men också för att lyssna på 

det inspelade materialet flera gånger. Informanterna fick inte ta del av intervjufrågorna i 

förväg och vi tror att det finns både fördelar och nackdelar med det. Hade informanterna fått 

frågorna i förväg, hade de kunnat fundera och förberett sig mer vilket hade kanske gett ett 

bredare material. Därför var vi noga med att informanterna gavs tid att fundera och svara på 

frågorna under intervjun. Något som vi funderat på i efterhand är att någon intervjufråga 

möjligtvis var otydlig då vi fick förklara om frågan. Vidare finns en risk att frågorna i 

intervjuguiden kan ha färgat informanternas berättelser och att vi styrt intervjun med val av 

intervjufrågor. Vid analysarbetet användes färgpennor för att se tydliga mönster i det 

insamlade materialet. Vi upplevde att detta verktyg underlättade arbetet med analysen och 

resultatet för att gemensamma områden tydliggjordes. Detta beskriver även Emilsson (2014) 

är ett bra sätt för att strukturera upp sitt insamlade material. 

Inledningsvis skulle vi utföra både intervjuer och observationer för att materialet skulle bli 

mer tillförlitligt. Observation valdes bort och vi är medvetna om att resultatet hade kunnat se 

annorlunda ut om observationen också hade genomförts. I efterhand har vi reflekterat över att 

samtalsbilder och samtalspromenader hade kunnat vara ett sätt att komplettera intervjun för 

att få en tydligare bild kring informanternas berättelser.  

Vid intervjuerna var båda två närvarande. Vi upplevde att det var en fördel för att båda två 

blev insatta direkt i svaren och materialet. Hade bara en person utfört intervjun hade vi endast 

fått ett perspektiv. Eftersom båda två var närvarande och att det endast var en förskollärare 

per intervju uppstod en maktsituation vilket vi var medvetna om. Det kan finnas en risk att 

informanterna svarade på frågorna så som de tror är ”rätt”. En annan negativ aspekt kan vara 

att informanterna är obekväma i intervjusituationen. Detta har vi inte uppfattat men det är 

viktigt att ha i åtanke. Bryman (2011) beskriver en negativ konsekvens av att spela in 
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intervjun kan vara att informanterna påverkas av inspelningsutrustningen och därför inte 

berättar fullt ut.  

Vi valde att intervjua erfarna förskollärare som hade varit verksamma i minst 8-10 år. Valet 

grundade sig i att vi ville att förskollärarna skulle ha erfarenhet av att ha utformat språkmiljö 

på förskola. Hjalmarsson (2014) belyser att det är betydelsefullt att välja förskollärare som har 

varit verksamma ett visst antal år för att de ska ha hunnit samla på sig erfarenheter och 

kunskap från verksamheten. Hade inte detta kriterium funnits med i urvalet hade resultatet 

kunnat se annorlunda ut.  

6.3 Slutsats 
 

Utifrån tidigare forskning och vad resultatet i studien visar har vi dragit slutsats om att 

förskollärares förhållningssätt och språkliga redskap utgör grunden för hur språkmiljön på 

förskolan utformas samt på vilket sätt barnen får möjlighet till språkligt växande. De centrala 

språkliga redskapen som framkom var böcker, bilder, bokstäver och dokumentationer. Dock 

ställer vi oss frågan om exempelvis alla bilder är bra och på vilka grunder väljs bilder ut i 

verksamheten. Vi har kommit fram till att förskolläraren har makt över vad barnen erbjuds och 

det är förskollärarna som skapar förutsättningarna för barnen. En annan slutsats är att 

förskollärarna behöver reflektera mer om sitt förhållningssätt och vad det speglar. Det är viktigt 

att lyssna in barnen och samtidigt som det är viktigt att ställa frågan hur man lyssnar. I tidigare 

forskning framhåller Svensson (2012) och Whorrall och Cabell (2015) att utformningen av 

miljön kan skapa förutsättningar men också begränsningar hur barnen kan utforska språket.  

 

En annan slutsats i studien är att digitala verktyg inte används så frekvent i förskolan, trots att 

digitala verktyg är aktuellt i vardagen. Det som anses viktigt är vad barnen gör med läsplattan. 

Hvit Lindstrand (2015) menar att teknologi ska erbjudas och finnas i miljön på förskolan för 

barns språkande.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning 
 

Det hade varit intressant att studera vidare på hur utomhusmiljön på förskolan utformas för att 

främja barns språkliga växande. Vår upplevelse är att utomhusmiljön ligger i bakkant när det 

gäller utformningen för språk och att det läggs mer planering på inomhusmiljön. Finns det 

språkliga redskap tillgängliga för barn i utomhusmiljön? Hur arbetar förskollärare för att 
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stimulera barns språk i utomhusmiljön? Utomhusmiljön är en del av förskolans miljö och där 

barnen tillbringar tid dagligen. Därför bör utomhusmiljön erbjuda material som främjar barnens 

språk.  

 

Inom förskoledidaktik diskuteras undervisnings begreppet och är ett annat område att studera 

vidare om. Finns det en relation mellan begreppet undervisning och främja i förskolan och var 

går gränsen när förskollärare främjar barns språk eller när de undervisar? 
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8 Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1 
 

 

1. Hur arbetar ni med förskolans text- och berättandemiljö? 

2. Vad för material använder ni för att gynna barns språk? 

- Vad för material använder ni för att gynna barns berättande? 

- Beskriv hur ni använder er av digital teknik för att gynna barns språk? 

3. Vad har du som förskollärare för möjligheter att påverka hur er text- och 

berättandemiljö utformas? 

4. Vad har läroplanen för roll vid planering och utformandet av er text- och 

berättandemiljö? 

5. Hur beskriver du böckers tillgänglighet för barnen på din avdelning? 

6. Beskriv hur du upplever böckers betydelse för barns språk? 

7. Vad för böcker tycker du som förskollärare är viktigt att ha på avdelningen?  

- Beskriv om bilden eller texten är viktigast på en småbarnsavdelning? 

8. Beskriv vad du tycker är viktigt att tänka på vid utformandet av text miljön på 

avdelningen? 

9. På vilket sätt arbetar ni med bilder i text miljön för att möjliggöra barns språk? 

10. På vilket sätt har barn inflytande över utformandet av text miljön? 
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8.2 Bilaga 2 
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