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Abstract 

Working with language requires 
               time for each child 

- About preschool teachers work with language in large 
              toodler groups 

 

This essay aims to study how preschool teachers with big groups of small children believe they 

are working to give every individual child stimulation and challenges in its language and 

communication development in accordance with the curriculum. The method I chose to use 

consists of quantitative interviews with preschool teachers. I based my studies on a sociocultural 

aspect and Lev Vygotskij’s theories on language, learning and the teacher’s role. The results 

from the interviews and analyses around these theories were presented based on the definition 

of the terms ’stimulate’ and ’challenge’, the preschool teachers’ working method, challenges in 

the work itself and the influence from the organization. Based on previous research, I then went 

on to discuss the different aspects that became evident through my analysis. The discussion 

involved the preschool teachers’ perceived working methods, the importance of the teacher’s 

attitude, the importance of the organization and the body language of the child. My conclusion 

was that when it comes to giving every child an opportunity to be stimulated and challenged in 

their language and communication development, the teacher’s attitude is the most important 

factor. I could also establish that what prevents preschool teachers from having an attitude 

encouraging language development is that small children demand a lot of communication time 

with the teachers, something that is not always possible with a group containing many children. 

Finally, I made a recommendation based on my opinion that a separate curriculum for small 

preschool children should be implemented, where the body language of the children have a 

central role in stimulating and challenging every child’s individual language and 

communication development. 
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1. Inledning  
 

Under de senaste åren har barnantalet i den svenska förskolan ökat. Problem med barngruppers 

storlek har uppmärksammats på olika sätt och i olika sammanhang. Förskolans läroplan har 

samtidigt reviderats med högre krav gällande den pedagogiska verksamheten. Förskollärarna 

har fått ett större ansvar för barns lärande och utveckling. Många förskollärare har uttryckt att 

det finns stora svårigheter att arbeta utifrån läroplanens intentioner på grund av det stora 

barnantal som finns i förskolegrupperna (Pramling Samuelsson m fl. 2015, s. 1-2). 

Skolverket tog 2013 bort de rekommendationer som fanns om att inte placera fler än femton 

barn i varje barngrupp. Nu är skollagens krav enbart att alla beslut som fattas inom förskolan 

ska utgå från barnens bästa. Det betyder att varje kommun själva får fatta beslut om vilken 

storlek på barngrupperna som är skälig. Det finns emellertid forskning som visar att ju fler barn 

som finns i en barngrupp, ju färre möjligheter har de vuxna att kommunicera med enskilda barn 

och även ha en längre sammanhållen dialog med varje barn (Ibid, s. 2- 3).  

I dagens svenska förskolor finns många barn som ska samsas om pedagogers tid, närvaro och 

stimulans. Jag frågar mig ofta hur förskollärare som arbetar i dagens stora barngrupper har tid 

och möjlighet att, i enlighet med läroplanen, ge varje barn möjligheter till utveckling enligt 

läroplanens alla målområden. Målområdet kring språk tycker jag är av extra stor vikt. Detta då 

jag ser språket som en grund till allt fortsätta lärande som ska ske genom barnens liv. 

I Läroplanen för förskolan framkommer förskollärarnas stora ansvar i att arbeta med 

läroplanens mål kring språk. Här står att ”förskollärarna ska ansvara för att arbetet i 

barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och 

kommunikationsutveckling”(Skolverket 2011, s. 11). Ett av läroplanens målområden gällande 

språk är att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och 

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

och kommunicera med andra” (Skolverket 2011, s. 10).  

I småbarnsgrupper med barn mellan 1-3 år ser jag det extra komplicerat att arbeta med att 

stimulera och utmana varje barn i sin språkliga utveckling. Det som står i läroplanen om att 

varje barn ska få utveckla sina förmågor att berätta, utrycka tankar och argumentera ser jag som 

en stor utmaning för förskollärare att få till i småbarnsgrupper med många barn.  Jag finner det 

vara av stort intresse att titta på hur förskollärare arbetar med att stimulerar och utmana de små 

barnen i sin språk- och kommunikationsutveckling.  
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2. Tidigare forskning 

Jag ska här presentera relevant tidigare forskning som rör det ämne jag vill undersöka. Jag 

kommer först att presentera forskningen i stora drag och sedan redogöra för hur jag kopplar 

ihop den med min egen studie. Efter det kommer jag diskutera denna tidigare forskning kring 

pedagogens roll i småbarnsgrupper och organisation i stora barngrupper. 

Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik, m fl. har i en studie problematiserat kring 

möjligheter och hinder för förskollärare att arbeta med läroplanens intentioner i stora 

barngrupper. Studien är gjord på enkäter och kvalitativa intervjuer med förskollärare. Resultatet 

av studien visar att förskollärarna anser att antalet barn i barngruppen påverkar vilka 

målområden man fokuserar på i sitt arbete. Resultatet visar även på att förskollärarna ser det 

lättare att arbeta utifrån läroplanens mål med färre antal barn i barngrupperna (2015, s. 1). 

Agneta Jonsson, lärare och forskare inom pedagogik och didaktik, har i sin avhandling 

undersökt hur lärares olika tolkningar av läroplanen påverkar små barns lärande. Hon har 

studerat den process som finns mellan vuxna och barn i lärandet (2013, s. 15). Resultatet visar 

att lärarens arbete och sätt att kommunicera med barnen ger olika typer av lärande hos barnen. 

Barnen beskrivs bli mer eller mindre bejakade utifrån hur läraren tolkar läroplanen (Ibid, s. 94). 

Martina Norling, lärare och forskare inom pedagogik, har i sin avhandling undersökt 

förskolepersonals förhållningssätt, strategier, engagemang och beskrivningar av gällande den 

sociala språkmiljön i förskolan (2015, s. 12). Med den sociala språkmiljön menar Norling olika 

sammanhang som stimulerar och leder fram till språklig utveckling (Ibid, s. 22). Avhandlingen 

fokuserar på hur förskolepersonalens förhållningssätt och tillämpningar påverkar barnens 

språkliga utveckling (Ibid s. 23). Resultatet av avhandlingen påvisar att förskollärarna i sina 

strategier visar mer omsorg och fostran än på kunskapsutveckling och lärande (Ibid, s. 98).   

Maria Fredriksson Sjöberg, forskare inom utbildningsvetenskap, har i sin avhandling fokuserat 

kring dialogen mellan pedagog och barn och tittat på pedagogers strategier när det gäller att 

utveckla en interaktionssituation i dialogen samt se vilka strategier pedagoger har när det 

ansluter fler barn till en pågående dialog (2014, s. 10). Resultatet av studien visar bland annat 

att pedagogerna i många fall är uppmärksamma på barnets signaler i kommunikation, men att 

det blir svårare att uppmärksamma barnens signaler ju fler barn som medverkar i en situation 

(Ibid, s. 134)  



I min uppsats kommer jag, i likhet med Pramling Samuelsson m fl., titta på läroplanens 

intentioner i förhållande till stora barngrupper. Liksom Jonssons avhandling vill jag även 

studera hur processen mellan läraren och barn bidrar till barns lärande. Till skillnad från 

Pramling och Jonsson kommer jag att specifikt rikta in mig på målområdet språk. När det gäller 

Norlings avhandling ska även jag undersöka hur pedagogers förhållningssätt stimulerar barnen 

språkligt. Liksom Fredriksson Sjöberg vill jag också se hur stora barngrupper påverkar 

pedagogens möjlighet att tillmötesgå varje barn. 

 

2.1 Pedagogens roll i småbarnsgrupper   

Fredriksson Sjöberg menar att relationerna mellan barn och pedagog kan ses vara 

grundstommen i all utbildning (2014, s. 135). Jonsson påpekar att för de yngsta barnen i 

förskolan är de vuxna i förskolan av större vikt än hos de äldre barnen. Detta då de yngsta 

barnen har begränsningar i sin verbala kommunikation men även vad gäller alla erfarenheter av 

världen. Många av barnen har även perioder när de är ängsliga, sårbara och har behov av extra 

närhet, förståelse och omsorg från vuxna (2013, s.109). 

Pramling Samuelssons m fl. studie visar att förskollärarna signalerar att de yngre barnen i 

förskolan kräver mer stöd från vuxna i form av uppmärksamhet och omsorg. Detta i sin tur gör 

att vissa målområden lättare väljs bort än andra. Målområden som lättare väljs bort är till 

exempel naturvetenskap och teknik. Förskollärarna anger att språk och kommunikation arbetas 

med kontinuerligt och att dessa målområden blir mer levande (2015, s. 10). Norlings avhandling 

påvisar dock att när det gäller språk- och kommunikation förekommer det få tillfällen där 

barnen utmanas i begreppsutvecklande aktiviteter som berättande och sagor. Norling menar att 

pedagogerna i få tillfällen bekräftar begrepp, utmanar barns tankar samt uppmuntrar barn till 

eget berättande (2015, s. 80).  

Då jag i min uppsats specifikt kommer att rikta in mig på förskollärare som arbetar i 

småbarnsgrupper tycker jag att ovanstående diskussioner är intressanta och relevanta. 

 

2.2 Organisation i stora barngrupper   

Fredriksson Sjöberg menar att i stora barngrupper får pedagoger färre dialogtillfällen med 

enskilda barn, vilket i sin tur skapar färre djupare relationer mellan pedagoger och barn. Detta 

i sin tur leder till en försämrad kvalité i förskolan (2014, s. 135). Jonsson refererar till en studie 
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som visar att trots att arbetslag har god kompetens kan de hindras av strukturella faktorer som 

bland annat stora barngrupper (2013, s. 108). Pramling Samuelssons m fl. visar på att många 

förskollärare upplever att de inte har tid och möjlighet att möta varje barn i deras lärande och 

utveckling på så vis som läroplanen kräver. Förskollärarna upplever att ett för stort antal barn i 

gruppen minskar förskollärarnas möjlighet att se och uppmärksamma varje enskilt barn (2015, 

s.11). Då läroplanen visar vad som är önskvärt gällande barns utveckling och lärande är det, 

enligt Pramling Samuelsson m fl. av stor vikt att förskollärarna har en medvetenhet kring hur 

de ska hantera läroplanen och få in det i just sin barngrupps praxis. Om barnantalet inte går att 

påverka kan man inom en enskild förskola omorganisera och föra diskussioner om hur man kan 

arbeta med läroplanens mål utifrån de förutsättningar som finns (2015, s. 11).  

Med utgångspunkt i dessa resonemang vill jag ta reda på hur de förskollärare jag intervjuar 

organiserar och utformar sin verksamhet så att de kan arbeta med att stimulera och utmana barn 

i sin språk- och kommunikationsutveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Teoretiska utgångspunkter 

Jag kommer i denna uppsats utgå från ett sociokulturellt perspektiv genom Lev Vygotskijs 

teorier om språk och lärande. I det här kapitlet kommer jag först att göra en allmän beskrivning 

kring det sociokulturella perspektivet i förhållande till Vygotskij. Efter det presenterar jag 

Vygotskijs teorier om språk, lärande och lärarens roll. Slutligen förklarar jag på vilket sätt jag 

kommer att använda mig av dessa teorier i uppsatsen. 

 

3.1 Vygotskij och det sociokulturella perspektivet 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande betyder att människor ständigt lär genom de sociala 

sammanhang de befinner sig i. Genom interaktion med andra människor lär sig barn olika sätt 

att tänka och agera som passar in i det samhälle som finns runt omkring dem (Säljö 2005, s. 

121). Barns kommunikation med andra människor medför att barnets utveckling påverkas av 

sociokulturella faktorer. Språket och kommunikationen är de stora verktygen för att ge barn 

delaktighet i olika sociokulturella sammanhang (Ibid, s. 117). I ett sociokulturellt perspektiv 

ses vuxna och lärarens handlingar som väldigt betydelsefulla för barns utveckling (Ibid, s. 121). 

Vygotskij ansåg att människan är både biologisk och kulturell. Människan har en biologisk 

utvecklingslinje och en sociokulturell sådan. Den biologiska utvecklingen ansåg Vygotskij 

utvecklas relativt lika oberoende vilken del av världen människan växer upp i. Den 

sociokulturella utvecklingen däremot påverkas av vilka sammanhang barnet befinner sig i och 

av barnets kommunikation med omgivningen. Vygotskij ansåg också att språket spelar en 

huvudroll när det gäller den sociokulturella utvecklingen (Ibid, s. 116-117). 

Vygotskij gör en uppdelning mellan lägre och högre psykologiska funktioner när han beskriver 

det sociokulturella perspektivet. De lägre psykologiska funktionerna avser enklare reaktioner 

och beteenden som redan det lilla barnet kan lära sig. De högre psykologiska funktionerna avser 

komplicerade färdigheter som barnet lär sig genom att finnas i kulturella sammanhang. Det kan 

till exempel vara hur barnet lär sig minnas, lösa problem och kommunicera (ibid). 

 

3.2 Vygotskij och språket 

Psykologiska redskap kallar Vygotskij de redskap människor använder sig av för att tänka och 

kommunicera. Det absolut viktigaste psykologiska redskapet är enligt Vygotskij språket. 
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Språket används till att bli delaktig i olika sammanhang och att till att förmedla sociokulturella 

erfarenheter. Vygotskij poängterar att språket är ett redskap för kommunikation, inte bara 

mellan människor utan även inom varje människa. Språket är på så vis det som knyter samman 

människan och samhällets kollektiva erfarenheter (Säljö 2005, s. 117-118).  

Vygotskij skriver att ordens betydelse förändras under tiden som barnet utvecklas. Eftersom 

ordens betydelse har förmågan att förändras, gör även tankens relation till ordet det. Språket är 

alltså inte en form av en färdig tanke. Tanke och språk påverkar hela tiden varandra (Vygotskij 

1999, s. 402-406). Enligt Vygotskij har språket flera funktioner. Det kan vara riktat utåt genom 

kommunikation och inåt genom tänkandet samt att det fungerar som en länk emellan dessa två. 

Språket blir då i sin tur ett redskap för tänkande (Säljö 2005, s. 119).  

 

3.3 Vygotskij, lärandet och lärarens roll 

För Vygotskij är skolan den plats där barn ges möjligheter att komma i kontakt med 

samhälleliga kunskaper och erfarenheter barnet inte tidigare mött. Lärandet sker genom att 

barnet kommer i kontakt med nya insikter som hen sedan kopplar ihop med tidigare 

erfarenheter. Kunskaperna som förmedlas får inte ligga för långt ifrån barnets erfarenhetsvärld. 

Om det sker kan kunskapen vara svår att tas in (Säljö 2005, s. 125-126). Det avgörande i en 

lyckad undervisning är alltså ett förstående samspel mellan lärare och barn. Lärarens uppgift 

blir att kommunicera med barnet på ett sätt där barnet kan se kopplingar mellan tidigare 

erfarenheter och ny kunskap (Ibid).  

Om man ska förstå vad en annan människa säger är det aldrig tillräckligt att endast förstå 

orden. Man måste också förstå tanken bakom. Men inte heller det är tillräckligt: om man 

inte förstår de motiv som tanken grundar sig på är förståelsen ändå ofullständig.” 

(Vygotskij 1999, s. 469). 

Utifrån Vygotskijs syn är det alltså viktigt att en lärare är lyhörd inför barnen och försöker ta 

reda på så mycket det går om barnens intressen och erfarenheter (Smidt 2010, s. 107). Det är 

också av vikt att alla som arbetar med små barn ska se till att barnen får möta olika problem, 

situationer och uppgifter som får dem att utmanas i sitt tänkande. När detta sker är det av vikt 

att barnen befinner sig i interaktion med andra samt att barnen får använda sitt språk i dessa 

situationer. Enligt Vygotskij är det viktigt att man som lärare ser till att barnen inte förväntas 

vara tysta eller arbeta ensamma. Det mest gynnsamma är att tala med barnen, lyssna på dem 

och uppmuntra dem i sina funderingar och frågor (Ibid, s. 113). 



3.4 Vygotskijs teorier relaterat till denna uppsats 

När jag utför mina intervjuer och skriver denna uppsats kommer jag, i enlighet med Vygotskijs 

teorier om språk, lärande och lärarens roll, att ha följande i fokus: 

- Barns lärande utvecklas genom samspel med andra, främst genom språket.  

- Kunskaper som förmedlas ska inte ligga för långt bort från barnets 

erfarenhetsvärld. Inte heller för nära. Barn behöver utmanas på en rimlig nivå. 

- Lärarens uppgift är att barnet kan se kopplingar mellan tidigare erfarenheter 

och ny kunskap 

- Samtalet och språket är de viktigaste redskapen förskollärarna har för att barn 

ska kunna stimuleras och utmanas i sin språk- och 

kommunikationsutveckling.  
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4. Syfte 

Att undersöka hur förskollärare på småbarnsavdelningar med högt barnantal anser sig arbeta 

för att varje barn ska få stimulans och utmaningar i sin språk- och kommunikationsutveckling 

i enlighet med läroplanens intentioner. 

 

4.2 Definition av begrepp 

När jag i min uppsats diskuterar kring småbarnsavdelningar med högt barnantal menar jag 

avdelningar som har fler än 18 barn inskrivna och där barnen är mellan 1-3 år. Synonymt med 

småbarnsavdelningar med högt barnantal använder jag mig även av stora småbarnsgrupper i 

texten. 

 

4.3 Frågeställningar  

- Hur tolkar förskollärarna begreppen stimulera och utmana? 

- Hur anser sig förskollärarna ge barn möjlighet att berätta, uttrycka tankar och 

argumentera? 

- Hur kan svårigheter med att stimulera och utmana varje barn i språk- och 

kommunikationsutveckling se ut? 

- På vilka sätt anser pedagogerna att förskolans verksamhet kan organiseras så att varje 

barn ges möjlighet att stimuleras och utmanas?  

  

 

  



5. Metod 

I detta kapitel ska jag diskutera kring kvalitativ metod, intervjufrågornas utformning, 

metodproblem, intervjupersoner och etiska övervägande. Jag kommer att presentera detta i 

relation till min uppsats. 

 

5.1 Kvalitativ metod 

Här kommer jag att redogöra för innebörden av en kvalitativ metod, för att sedan beskriva på 

vilket sätt jag använt mig av en kvalitativ metod i mina intervjuer och i min uppsats. 

I en kvalitativ metod är syftet att skaffa en djup kunskap. Ambitionen är att få en förståelse 

genom analys. Den kvalitativa metoden handlar mycket om hur personen som genomför arbetet 

förhåller sig. När man bearbetar material kvalitativt görs en analys av insamlat material. Om 

intervjuer görs, skrivs dessa ut i text, för att sedan analyseras. När man använder en kvalitativ 

metod för intervjuer är det viktigt att personen som intervjuar för anteckningar kring egna tankar 

och reflektioner om intervjuerna och kring vad de kan betyda för problemområdet man vill 

undersöka. När det gäller kvalitativa intervjuer är det praktiskt att göra analyser löpande, under 

arbetets gång. I en kvalitativ undersökning är det viktigt att analysera tidigt, för att på så sätt få 

en förståelse för om intervjufrågor faktiskt leder till det som var tänkt samt att hela tiden ha ett 

aktuellt och nära förhållande till materialet man samlar in (Patel & Davidsson 2003, s. 99-101).  

Jag gjorde enskilda intervjuer med förskollärarna för att de inte skulle påverka varandra i sina 

svar. Jag ville ge varje intervjuperson möjlighet att uttrycka sina egna tankar och åsikter. Jag 

spelade in intervjuerna med hjälp av ljudupptagning på min mobiltelefon. Under intervjuerna 

förde jag samtidigt anteckningar kring intervjusvar som hade kopplingar till uppsatsens syfte 

och kring mina tankar om hur intervjupersonerna svarade.  Efter intervjuerna var utförda skrev 

jag ner hela intervjusvaren i text, för att få en tydligare överblick över det som var användbart 

utifrån min uppsats syfte. Jag analyserade sedan intervjusvaren utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställningar.  
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5.2 Intervjufrågornas utformning 

Jag ska här beskriva på vilka sätt intervjufrågor kan utformas gällande standardisering och 

strukturering, samt innebörden av dessa två begrepp. Efter det ska jag beskriva mina val 

gällande standardisering och strukturering och hur jag valde att utforma intervjufrågor till mina 

intervjuer.  

När intervjuer ska göras är det viktigt att tänka på hur intervjufrågorna ska utformas. Grad av 

standardisering handlar om vilket ansvar som läggs på intervjuaren när det gäller utformningen 

på frågorna och i vilken ordningsföljd de ska ställas. Låg grad av standardisering betyder att 

frågorna formuleras under intervjun och hög grad av standardisering ställs liktydiga frågor i 

exakt samma ordning till varje intervjuperson. Grad av strukturering handlar om ifall frågorna 

är fria att tolka fritt för intervjupersonen. Det handlar om vilket svarsutrymme som ges. I en 

helt strukturerad intervju ges intervjupersonen litet utrymma till svar då det ofta finns 

förutsägbara alternativa svar. I en ostrukturerad intervju finns stort utrymme och stora möjliga 

variationer i svaren (Patel & Davidsson 2003, s. 60-61).  

Varför jag valde just intervjuer som undersökningsform är för att jag ville få fram 

förskollärarnas egna synpunkter och tankar om sitt arbete I intervjuerna ställde jag samma 

huvudfrågor till alla intervjupersoner, på ett standardiserat sätt. Jag förberedde även följdfrågor 

om en fråga behövde förtydligas eller förklaras, vilket gjorde intervjun inte helt standardiserad. 

Jag la även till oförberedda frågor från mig, som kom naturligt utifrån hur intervjupersonerna 

svarade. Dessa oförberedda intervjufrågor hade då en låg grad av standardisering. Jag ser alltså 

mina intervjuer som både standardiserade och inte. Jag utförde någorlunda ostrukturerad 

intervjuer på det sättet att personerna fick utrymme att prata klart och förklara sina svar. Jag 

försökte även ge intervjupersonerna utrymme att förklara och beskriva deras egna tankar och 

åsikter.  

 

5.3 Metodproblem 

Här ska jag diskutera kring eventuella metodproblem, samt hur de skulle kunna påverka 

uppsatsens resultat. 

Under intervjun kändes intervjupersonerna ärliga och uppriktiga i sina svar. Jag tänker mig ändå 

att det kan ha funnits vissa metodproblem i dessa kvalitativa intervjuer. Ett problem kan vara 

att intervjupersonerna kan ha svarat mer om hur de önskar att deras arbetssätt var istället för 



hur det faktiskt är. Det kan vara lättare att ta upp exempel som de själva minns som bra istället 

för hur det faktiskt sett ut de flesta dagar. Jag tror generellt att det är lättare att ta upp bra 

exempel som man själv gjort än de mindre bra, i alla fall i en intervju om hur man anser sig 

arbeta på sin egen arbetsplats. Detta i sin tur kan ha bidragit till ett något missvisande resultat. 

  

5.4 Intervjupersoner 

Jag kommer här att redogöra för mitt val av intervjupersonerna samt göra en presentation av 

dem. 

Utifrån syftet på denna uppsats ville jag intervjua förskollärare som arbetar i stora 

småbarnsgrupper. Jag hade hört talas om en förskola som har högt barnantal i sina barngrupper 

och kontaktade deras förskolechef. Då hon bekräftade att denna förskola har högst antal barn 

per grupp inom sin kommun såg jag det relevant att intervjua förskollärare som arbetar på denna 

förskola. Det arbetar sex förskollärare i småbarnsgrupperna på förskolan. Jag intervjuade fem 

av dessa. Den sjätte var bortrest och kunde därför inte medverka. 

De fem förskollärare jag intervjuade arbetar i förskolegrupper med barn mellan 1-3 år där 

barnantalet ligger på 20-22 barn. Namnen på såväl intervjupersoner som förskolan är fingerade. 

Förskolan har jag valt att kalla Violen. Här följer en presentation av intervjupersonerna som 

arbetar på Violen. 

Berit har arbetat som förskollärare i nio månader. Förskolan Violen är hennes första arbetsplats 

inom förskolan. Anna har arbetat som förskollärare i femton år varav de två senaste åren på 

Violen. Gunilla har arbetat som förskollärare på Violen i 2,5 år. Före det arbetade hon som 

barnskötare i 18 år på andra förskolor. Jenny har arbetat som förskollärare i 30 år, varav de 

senaste tre åren på Violen. Emma har arbetat 6 år som förskollärare, alla de 6 åren har hon 

arbetat på Violen. 

Intervjupersonerna arbetar på tre olika avdelningar. Det arbetar fyra pedagoger på varje 

avdelning varav två av dem är förskollärare. Antal barn per pedagog är alltså 5-6. Antal barn 

per förskollärare är 10-12. 
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5.5 Etiska överväganden 

Jag kommer här att redogöra för det individsskyddskrav som är viktigt att ta hänsyn till i 

forskningssammanhang, samt koppla det till min egen uppsats. Jag ska även diskutera kring 

tänkbara forskningsetiska problem kring min uppsats.    

Ett viktigt krav när det gäller forskning är individskyddskravet. Detta individskyddskrav kan 

delas in i fyra allmänna huvudkrav. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 1990, s. 6). Jag ska här diskutera 

dessa fyra krav utifrån dess betydelse samt i relation till denna uppsats.  

Informationskravet handlar om att den som utför undersökningen ska informera deltagarna om 

vad syftet är att de deltar samt informera om att de alltid har rätt att avbryta sin medverkan, när 

än i processen de önskar det (ibid, s. 7). Jag har i denna uppsats tagit hänsyn till 

informationskravet genom att jag informerade de personer jag intervjuade om vad mitt syfte 

med uppsatsen var och varför jag fann det angeläget att ha med dem i min undersökning. Jag 

gav dem även informationen att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan om de av 

någon anledning skulle ångra sig samt att de inte behöver motivera varför de väljer att avbryta.  

Samtyckekravet handlar om att den som utför undersökningen alltid ska få samtycke från de 

deltagare som ska medverka (ibid, s. 9). När det gäller samtyckeskravet frågade jag varje person 

jag intervjuade om deras samtycke till detta.  

Konfidentialitetskravet handlar om att alla personer som ingår i undersökningen ska ges största 

möjliga konfidentialitet och att alla personuppgifter ska förvaras så att någon obehörig inte kan 

ta del av dem (ibid, s. 12). När det gäller konfidentialitetskravet kommer jag att radera 

ljudupptagningar från intervjuerna så snart uppsatsen är färdigskriven. När jag skrev ut 

intervjuerna använde jag fingerade namn på mina papperskopior och förvarar dessa på ett så 

säker sätt jag har möjlighet till. Jag kommer i uppsatsen att anonymisera intervjupersonerna och 

förskolan genom att använda fingerade namn.  

Nyttjandekravet handlar om att uppgifter/intervjuer från en enskild person endas får användas 

till forskningens ändamål (ibid, s. 14). När det gäller nyttjandekravet har jag använt mina 

intervjuer endast till denna uppsats. Jag har inte diskuterat intervjusvaren med oberörda 

personer. 

När jag skulle utföra mina intervjuer fann jag inte några påtagliga forskningsetiska problem. 

Samtliga intervjupersoner sa sig vara positiva till att medverka. Ingen av dem såg något problem 



med att bli inspelade. Anledningen till detta tänker jag mig är att syftet med intervjuerna inte 

berörde något direkt känsligt ämne och att alla verkade ha en stor vilja att delge mig 

information. En av intervjupersonerna diskuterade kring ett specifikt barn i gruppen. Hon 

beskrev detaljer kring barnets intressen och egenheter. Om jag använt mig av denna information 

i min uppsats kanske det kunnat bli till ett forskningsetiskt problem, då barnet inte gavs 

möjlighet att själv bestämma över sin medverkan. Eftersom jag valde bort diskussioner kring 

barnet i uppsatsen ser jag inte heller att det skapat något forskningsetiskt problem. 
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6. Resultat och analys 

Jag ska i detta kapitel redovisa intervjuresultat från mina intervjuer och analysera dessa med 

stöd av Vygotskijs teorier som presenterats i tidigare kapitel. En del av den tidigare forskning 

jag redogjort för kommer också användas i analysen, då jag funnit denna betydelsefull i 

sammanhanget. Jag kommer att presentera resultat och analyser utifrån betydelsen av att 

stimulera och utmana, förskollärarnas arbetssätt, svårigheter och organisation.  

 

6.1 Betydelsen av att stimulera och utmana  

Stimulera och utmana är två centrala begrepp i denna uppsats. Dessa begrepp använde jag mig 

även rikligt av i intervjusituationerna. Med anledning av detta vill jag inleda detta kapitel med 

att ge en bild av hur intervjupersonerna tolkar begreppen stimulera och utmana. 

Anna säger: 

Att stimulera är när man läser böcker, visar nya platser som lekplatser och så. Utmana är 

när jag sedan ställer frågor till barnen om lekplatsen. Om vad vi gjorde där. Eller vad 

boken handlar om. Då höjer man lärandet en nivå. 

Ovanstående citat tycker jag även speglar det övriga intervjupersoner uttrycker om begreppen. 

Alla tycks ha en liknande syn på vad dessa begrepp står för, men ger uttryck för det på lite olika 

sätt. Berit säger till exempel att hon tycker att utmana är ett större steg än att stimulera och att 

hon utmanar barnen genom att försöka lära dem nytt. Jenny säger att utmana betyder att barnen 

får träna på det som är svårt för dem.  

Ett exempel som Emma ger på att utmana är att pedagoger kan ändra ord som barnen redan 

kan, till exempel från vovve till hund och sedan till namnet på hundrasen. Att stimulera betyder 

för Emma att barnen får vistas i en stimulerande språklig miljö genom att de till exempel möts 

av sagor och berättande.  

Gunilla uttrycker det såhär:  

Att stimulera handlar om att visa på. Utmana handlar om att ge barnen svårare uppgifter 

som de kan utmanas av. Kanske först träna på att peka på vad de vill ha att dricka och 

sen fråga, ja, vill du ha mjölk eller vatten. Och sen kanske fråga Vad vill du ha att dricka? 

Jag kan se att intervjupersonernas syn på begreppen stimulera och utmana går att härledas till 

Vygotskijs teorier. Vygotskij framhäver språket och kommunikationen som de stora verktygen 

som pedagoger har för att hjälpa barn i sin utveckling framåt (Säljö 2005, s. 121). Han ser det 



också vara av yttersta vikt att alla som arbetar med små barn ser till att barn får möta olika 

situationer som får dem att utmanas i sitt tänkande (Smidt 2010, s. 113). Jag kan med lätthet 

koppla ihop Vygotskijs syn på de olika exemplen som intervjupersonerna tagit upp. För visst 

möter ett barn en ny situation som utmanar till nytt tänkande när en pedagog diskuterar kring 

vovve med nya ord som hund eller pudel. I likhet med det Vygotskijs beskriver syns att ett barn 

stimuleras och utmanas i sin språkutveckling genom att det får försöka förklara vad det lekte 

med under ett lekplatsbesök.  

  

6.2 Förskollärarnas arbetssätt 

Jag kommer här att presentera intervjusvar och analysera kring hur förskollärarna anser sig 

stimulerar och utmanar varje barn när det gäller berättande, uttrycka tankar och argumentera. 

 

6.2.1 Berättande 

När det gäller berättande tycker jag mig se att intervjupersonerna delar upp berättandet i två 

former. En mer styrd form som sker i samling och en annan form av berättande som sker mer 

spontant under olika tillfällen under dagen. Jag ska här diskutera kring de båda typerna av 

berättande. 

 

6.2.1.1 Berättande i samling 

När frågan om hur varje barn stimuleras och utmanas i berättande ställs under intervjun ger 

samtliga intervjupersoner samlingen som det första exemplet. Samtliga uppger samlingen som 

en viktig stund för att få barn att stimuleras och utmanas i berättande. Berit uttrycker samlingen 

som den viktigaste stunden på dagen för att träna barnen i berättande. Hon säger att hon ser 

samlingen som en väldigt viktig stund för att lära barn ord. Berit berättar att hon under 

samlingen, där alla barn i barngruppen medverkar, använder sig av konkret material och talar 

tydligt och sakta och ber barnen upprepa ord.  

Anna tycker även hon att samlingen är ett bra forum för berättande. Anna talar om att hon under 

hela förra terminen berättade en och samma saga två gånger per vecka. Hon sa att det fångade 

hela barngruppen på grund av att hon berättade med hjälp av rekvisita. Hon hade små dockor 

som gestaltade berättelsen. Anna säger att hon fick varje barn att intressera sig för sagan och 

att ”alla barnen kunde berätta historien. De berättade för varandra och för mig”.  
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Emma och Gunilla pratar också om samlingen som ett bra sätt att träna på berättande. Både 

Emma och Gunilla utrycker att de i samlingen frågar barnen kring sånger, sagor och bilder. Till 

exempel ”hur ser en gris ut” eller ”vad har du gjort i helgen”. Jenny poängterar vikten av 

sångstunder i samlingen och påvisar att hon ser resultat av hur sånger ökar barnens språkliga 

förmåga och på så vis även deras möjlighet att kunna berätta. 

Vygotskij pratar om att barn lär sig olika komplicerade färdigheter genom att vistas i olika 

kulturella sammanhang. Dessa färdigheter kan till exempel vara att lära sig minnas, lösa 

problem och kommunicera (Säljö 2005, s. 116-117). När det gäller samlingen tänker jag mig 

att den är en form av kulturellt sammanhang där barn kan lära sig olika färdigheter, som att 

minnas, lösa problem och kommunicera. Detta i sin tur skapar träning i berättande.  

Enligt Vygotskijs syn är samtalet och språket de viktigaste redskapen för kunna stimulera och 

utmana barn i sin språkliga utveckling. I och med det kanske inte samlingen alltid gynnar varje 

barns språkutveckling, då samlingen inte innehåller samtal med varje barn. Utifrån detta finner 

jag det väldigt intressant att samtliga intervjupersoner ändå uppger samlingen som det första 

exemplet på aktivitet som stimulerar och utmanar barn i berättande. 

 

6.2.1.2 Berättande i situationer av lek, lärande och rutiner. 

När det gäller att stimulera barns berättande i alla situationer under en dag på förskolan uttrycker 

sig intervjupersonerna på olika sätt.  

Gunilla säger att ett viktigt arbetssätt, som hon ständigt försöker arbeta utifrån, är att hela tiden 

benämna allt som sägs med många ord, till exempel ”Kan du lägga den gula blyertspennan på 

det vita, ovala bordet!" Detta, anser Gunilla, är ett arbetssätt som är oerhört viktigt för att ge 

barnet ett stort ordförråd, vilket i sin tur ger ett verktyg till berättande. Hon berättar även att hon 

väldigt många gånger under en dag uppmanar barnen att berätta vad som hänt i olika 

konfliktsituationer.  

Jenny påvisar vikten av att hela tiden och i alla situationer ställa frågor till barnen. Hon säger 

att barnen ofta svarar med enstaka ord och ofta berättar med sitt kroppsspråk. Att bekräfta 

barnens kroppsspråk och utmana dem att berätta det de menar med ord är ett sätt att få barnen 

att träna på berättande. Även Berit talar om att barnen berättar mycket med kroppsspråket.  

Att alltid ta vara på stunden är något som Emma betonar vikten av. Att få barnen att berätta om 

vilka kläder de ska ta på sig vid en påklädnadssituation eller få barnen att berätta om vilka 



pålägg de tycker mest om under mellanmålet tycker Emma är av stor vikt för att locka barnen 

till berättande.  

Gunilla säger    

Vi pratar ju hela tiden. Hela dagarna pratar vi med barnen och då tränas barnen även i att 

berätta genom att de ser hur vi pratar och berättar 

Gunillas citat leder vidare till frågan om på vilka sätt förskollärarna utmanar barnen under dessa 

tillfällen.  

Vygotskij betonar vikten av att läraren ska förmedla kunskaper som inte ligger för långt från 

barnets erfarenhetsvärld, men att de ändå ska utmanas till kunskaper de inte tidigare mött (Säljö 

2005, s. 125-126). Det Jenny säger om att hon genom att bekräfta barnens kroppsspråk och 

försöker utmana dem att berätta med ord ser jag vara ett sätt att utmana barn till en högre 

kunskapsnivå. I Emmas beskrivning om att hon försöker få barnen att berätta om vilka kläder 

de ska ta på sig vid en påklädningssituation kanske det inte alltid är så lätt att utmana barnen. 

Allt beror naturligtvis på det enskilda barnets behov och intressen, samt förskollärarens 

kunskaper om dessa. 

 

6.2.2 Uttrycka tankar 

När det gäller att arbeta med att barn ska få möjlighet att uttrycka sina tankar säger alla 

intervjupersoner att de inte arbetar med det utifrån några speciella strategier. Alla uppger dock 

kroppsspråk som det sätt små barn uttrycker sina tankar på mestadels. Jenny tycker att uttryck 

av tankar kommer spontant från barnen genom att man arbetar med sagor och språk i stort. Hon 

säger att barnen uttrycker sina tankar genom att peka och visa vad de vill och med hjälp av 

enstaka ord.  

Gunilla berättar att hon försöker sätta ord på det hon tror att barnen vill uttrycka. Hon säger:  

När vi ser att dom är ledsna liksom och man kanske frågar har du gjort illa dig eller 

längtar du efter mamma eller så. Att vi kanske ger dem ord mer än vad vi kan få fram vad 

dom säger. Och att vi kanske hjälper dom på det sättet att de känner att vi förstår vad de 

menar.  

Emma säger att hon alltid försöker tänka på att ta sig tid och inte stressa på när hon märker att 

ett barn vill uttrycka något. Hon säger, tvärtemot Gunilla, att det är viktigt att inte lägga ord i 

munnen på barnen, men att det kan vara väldigt svårt många gånger på grund av stressiga 

situationer och många barn som vill ha uppmärksamhet samtidigt. 
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De åsikter och arbetsmetoder Gunilla och Emma har tycker jag går isär här. Detta då Emma 

betonar vikten av att inte lägga ord i munnen på barn medan Gunilla påvisar vikten av att hjälpa 

barn på traven genom att faktiskt lägga ord i mun på dem. När det gäller att få barn att tränas i 

att uttrycka ser jag här två olika sätt att göra detta på.  

Enligt Vygotskijs syn förändras både ords betydelse och tankens relation till ordet i takt med 

att barnet utvecklas. Tanken och språket påverkar hela tiden varandra (Vygotskij 1999, s. 402-

406). Vygotskij menar att språket fungerar som en länk mellan kommunikation och tänkande 

(Säljö 2005, s. 119). Utifrån denna syn tänker jag mig att det faktiskt kan vara till gagn för barn 

att pedagoger lägger ord i munnen på dem som ännu inte kan uttrycka sig. Dessa nya ord tänker 

jag mig då kan leda till nya tankar, vilket i sin tur bidrar till ett lärande av att kunna 

kommunicera sina känslor. Faran kan bli om man lägger för många ord i ett barns mun, eller 

för snabbt. Detta skulle då istället kunna hämma barnet i dess försök att uttrycka tankar. 

Återigen syns här vikten av förskollärarens lyhördhet inför det enskilda barnets aktuella 

kunskapsnivå och erfarenhetsvärld. 

 

6.2.3 Argumentera 

När det gäller att träna barn i att argumentera märker jag under intervjun att flera av 

intervjupersonerna tycker det är svårt att komma på några sådana situationer. Anna och Berit 

kommer inte på någon situation alls. Båda uppger att det är svårt för små barn att argumentera 

och att de helt enkelt inte lärt sig det ännu. De säger att de inte arbetar specifikt med att barnen 

ska träna på att argumentera. Berit säger: ”Alltså argumentera just i den här åldern det är ju lite 

svårt. Det är jättesmå barn. Det kommer sen”. 

Jenny, Gunilla och Emma tycker alla att barnen ges möjlighet till argumentation i många olika 

situationer. Gunilla exemplifierar detta genom en situation där ett barn inte vill ha sina strumpor 

på sig. Gunilla uppger då att hon kan försöka få barnet att argumentera om varför. Detta gör 

hon genom att ställa frågor som ”Är du varm?” eller ”Är strumporna inte sköna?” 

Både Emma och Jenny tar upp kroppsspråket hos barn som en viktig del i deras argumentation, 

då barn med hjälp av kroppsspråk kan visa vad de vill och inte vill. Emma säger: 

Jag tycker att kroppsspråk blir allt mer viktigt. Barn språkar väldigt mycket hela tiden. 

Vi är inte lika duktiga på att värdesätta språk som inte är ord. Men gester, mimik och 

kroppsspråket är ju jätteviktigt för barnen.   



Emma tycker att det utifrån barns kroppsspråk är viktigt att försöka fråga barn om vad som 

hände och ge dem chans och möjlighet att argumentera för sin sak. Att som pedagog inte döma 

och tillrättavisa barn tror Emma är en viktig grund för att kunna ge dem en chans att utvecklas 

i argumentation.  

Att två av förskollärarna uttrycker att de inte anser sig arbeta för att barn ska argumentera och 

att barn inte argumenterar när de är små kan dels bero på hur min fråga ställdes och att min 

intervju handlade om det verbala språket, men kanske även kring att pedagoger faktiskt inte 

värdesätter kroppsspråk på samma sätt som hur kommunikation genom tal värdesätts.  

Vygotskij beskriver att tanke och språk ständigt påverkar varandra (1999, s. 402-406). Han 

menar att språket kan vara riktat utåt genom kommunikation och inåt genom tänkande samt att 

det fungerar som en länk emellan dessa två (Säljö 2005, s. 119). Här tycker jag att man kan läsa 

in kroppsspråkets betydelse i den mån att tänkandet är ett led till kommunikation och språk. Jag 

menar att när ett barn argumenterar kanske det som första steg gör det med hjälp av sitt 

kroppsspråk. Om en förskollärare då ger barnet nya ord kring argumentationen kan barnet ta 

till sig det genom tänkande. Detta tänkande kan sedan leda till nya tankar och ord. På så sätt går 

barnet vidare i sin språk- och kommunikationsutveckling. 

 

6.3 Svårigheter    

De svårigheter med att arbeta med att stimulera och utmana varje barn i sin språkutveckling 

som intervjupersonerna gav uttryck för kommer jag här att presentera i relation till arbete i stor 

barngrupp och i arbetet med små barn.    

Att arbeta med språkutveckling så att det gagnar varje barn i en stor barngrupp kan vara svårt. 

En av svårigheterna, tycker Emma, är att alla barn inte vill prata inför andra. Att fånga upp 

dessa barn och ge dem talutrymme kan vara en stor svårighet. Det gäller här, menar Emma, att 

pedagogen fångar upp de barnen under små stunder. Barn som till exempel inte vill prata under 

samlingen behöver få en annan tid till samtal, till exempel under en lugn stund efter vilan.  Även 

Gunilla utrycker att en stor svårighet är att hinna prata med alla barn under en dag. De tysta 

barnen tycker hon är lättare att glömma bort än de som tar för sig. 

Jenny tar upp problemet med bristen på att ha en dialog med endast ett barn i taget. Hon tycker 

att ett problem med att arbeta i en stor barngrupp är att det sällan går att ha en dialog med ett 

barn under längre tid. Hon beskriver det såhär: 
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När man sätter sig med ett barn så kommer det alltid fler som också vill liksom så. Dom 

vill ju också va med liksom och säga och så. Vi har ganska begränsat med tid där vi kan 

nå varje enskilt barn. Så i stort är det ofta fler barn som får samtidigt. Man kanske bara 

sätter sig med ett barn liksom och läser men plötsligt har man fyra fem barn kring sig. Så 

de dras ju till en.  

Sjöberg skriver om att i stora barngrupper får pedagoger färre dialogtillfällen med enskilda 

barn, vilket i sin tur leder till en försämrad kvalité i förskolan (2014, s. 135). Jennys uttalande 

om brist på dialoger mellan henne och barn tycker jag är intressant i relation till det Sjöberg 

skriver. Jag tolkar det som att Jenny ser ett stort hinder i att hon inte kan ha så många djupa 

dialoger med barn. Även de svårigheter Gunilla och Emma tar upp med att hitta små stunder 

till samtal med barn som inte vill prata inför andra kan återspegla en avsaknad av dialoger 

mellan förskollärare och barn.  

Enligt Vygotskij ses språk och kommunikation som de stora verktygen för att ge barn 

delaktighet i olika sammanhang. Lärarens handlingar ses även som väldigt betydelsefulla för 

barns utveckling (Säljö, 2005, s. 117-121). När det gäller stora barngrupperna i förskolan borde 

dessa försvaga möjligheten för förskollärarna att kommunicera och språka med varje enskilt 

barn. Om förskollärarens kommunikationstid och dialoger med barn blir färre torde det även 

göra så att barns språk inte utvecklas på det sätt förskollärarna önskar. Alltså borde de stora 

barngrupperna inskränka på förskollärarnas stora och viktiga verktyg språk och kommunikation 

- och på så vis minska barnens möjlighet till delaktighet i olika sammanhang och att utvecklas 

språkligt. 

När det gäller att arbeta med språkutveckling med små barn kommer mängden rutinsituationer 

upp som ett hinder. Jenny tycker att alla rutinsituationer som finns när man arbetar med små 

barn ger svårigheter och begränsningar. Hon menar att tiden för att arbeta med språkutveckling 

inte räcker till. Hon säger såhär: 

Det är lite tidsmässigt, eftersom vi har så begränsat med tid. En småbarnsgrupp består ju 

väldigt mycket av rutiner, tyvärr alltså. Så vi har ganska begränsat med tid där vi kan nå 

varje enskilt barn. 

En annan svårighet som kommer upp är att många av barnen inte ännu har ett verbalt språk. 

Gunilla och Berit uttrycker att svårigheten med att arbeta med språk med små barn är att många 

inte kan prata ännu och att inte lärt sig språket. Berit beskriver det såhär: 

Vissa dom kan knappt gå och knappt prata. I den här åldern de har inte så mycket de kan 

säga. Vissa barn kan men vissa kan inte. De behöver mer tid innan man kan prata mycket 

med dem. Den här åldern har de inte kommit så långt i. 



I ovanstående intervjusvar syns alltså uttryck för att mängden rutinsituationer och brist på 

barnens språkliga förmåga är två hinder i att arbeta med språkutveckling hos små barn.   

Utifrån mina intervjusvar tänker jag mig att de många rutinsituationerna kanske bidrar till att 

förskollärare vid för få tillfällen arbetar aktivt med språkutveckling. Trots att man ser 

möjligheter med att utnyttja varje rutinsituation till att utmana barnen i sin språkutveckling 

kanske inte detta alltid fungerar. Barnen kanske är trötta och därför inte så mottagliga. 

Rutinsituationer kan ofta kännas stressiga när tider ska passas. Det aktiva arbetet med 

språkutveckling kanske då inte blir så utmanande för barnet som är det önskvärda. 

När det gäller att bristen på barns språkliga förmåga ses som ett hinder i att arbeta med 

språkutveckling tänker jag att detta kan bero på att det verbala språket värdesätts mer än 

kroppsspråket rent generellt. Det kan även bero på att kroppsspråket inte självklart ses som ett 

språk. I förskolans läroplan framkommer inte heller vikten av barns kroppsspråk med någon 

tyngd eller tydlighet. Enligt Vygotskij är det viktigt att alla som arbetar med små barn ser till 

att de får möta olika problem och att de uppmuntras till att fundera, fråga och använda sitt språk 

(Smidt 2010, s. 113). Jag anser att de som barn ännu inte har ett utvecklat talspråk ska 

uppmuntras till att fundera och fråga med hjälp av sitt kroppsspråk. Kroppsspråket blir då en 

viktig länk i barns språkutveckling. 

 

6.4 Organisation  

Här ska jag presentera hur organisationen på intervjupersonernas arbete påverkar möjligheterna 

att arbeta språkligt med varje barn samt diskutera kring organisationens vikt. 

Alla intervjupersonerna delger samma information om hur de organiserar arbetet i 

barngrupperna för att varje barn ska kunna bli sedda. Organisatoriskt går det till så att två 

dagar/vecka arbetar de avdelningsvis med alla barnen på respektive avdelning. All personal har 

då olika planeringstider och möten, där avdelningarnas pedagoger löser av varandra för att 

arbeta i barngrupperna. Tre dagar/vecka har man aktiv verksamhetstid då man arbetar med olika 

projekt som till exempel skapande eller sagoläsning. Under denna tid delas barnen in i tre olika 

grupper per avdelning. Detta för att varje barn ska få mer tid av varje pedagog och att det ska 

bli lugnare i barngruppen. Verksamhetstiden när barnen delas in i grupper ligger mellan 9-10 

tre dagar/vecka. Alltså delas barngrupperna in i mindre grupper tre timmar/vecka.  
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Anna, Jenny och Gunilla uttrycker alla tre att de tycker att svårigheten med de stora 

barngrupperna är att tiden då barngruppen delas i små grupper är så kort. Jenny säger:  

Vi har mindre grupper för att barnen ska få komma till tals. Men det är inte mycket tid 

man har under den där timmen. Rutinsituationerna tar mycket tid och gör att man inte har 

mycket tid för varje barn. 

Vikten av att ta tillvara på rutinsituationerna kommer upp. Gunilla säger att det är viktigt att 

pedagogerna ser alla rutinsituationer som lärsituationer. Att ta alla chanser att prata med barnen, 

både vid blöjbyte och påklädnad, gör att lärsituationerna blir fler än bara de tre timmar som 

barnen delas upp i mindre grupper säger hon.  

Emma påvisar vikten av pedagogernas roll i barngruppen. Hon menar att arbetets kvalité 

handlar om så mycket mer än hur man delar in barn i olika grupper. Hon berättar att om 

pedagogerna på en avdelning bestämmer sig för att sitta ner på olika platser på avdelningen, vid 

olika sysslor och att även ha en rörlig pedagog som sköter föräldrakontakter och blöjbyten, 

skapar det ro för barnen och chans till mer lärande. Ett sådant tankesätt, menar Emma, kräver 

att pedagogerna verkligen planerar och bestämmer i förväg hur de ska agera när de är på plats 

i barngruppen. 

Pramling Samuelssons m fl. forskning visar att det är av yttersta vikt att förskollärarna har en 

medvetenhet kring hur de ska arbeta med läroplanen i just sin barngrupps praxis (2015, s. 11). 

Detta visar dels på vikten av att dela in barn i grupper, men även så mycket mer. Utifrån 

intervjusvaren syns att det endast är praktiskt möjligt att dela in barnen i grupper tre 

timmar/vecka. Detta kan jag ifrågasätta. Till exempel tänker jag att denna tid av gruppindelning 

skulle kunna fortsätta in i tiden för lunch. Kanske skulle det vara möjligt att stanna kvar i 

gruppindelningen då och äta lunch med den lilla gruppen.    

På grund av att den tid barnen delas in i små grupper är så kort är den återstående tiden också 

väldigt viktig. Det är av oerhörd stor vikt att pedagogerna planerar, fördelar och skapar rofyllda 

situationer i alla situationer i förskolan, rutinsituationer inte minst. När detta sker skapas 

självklart även fler situationer till språklig utveckling. 

Utifrån det sociokulturella perspektiv som Vygotskij förespråkar lär människor genom de 

sociala sammanhang de befinner sig i. Barn lär sig genom interaktion med andra människor att 

tänka och agera på det vis som passar in i det sammanhang som finns runt barnet (Säljö 2005, 

s. 121). När det gäller detta tänker jag mig att det är av stor vikt att förskolans verksamhet 

organiseras på så vis att sammanhang kring barn blir lugna och trygga. Detta för att barn ska få 

möjlighet att integrera med andra människor på ett sätt som kan bidra till lärande.    



7. Diskussion  

Jag ska här, med stöd av kapitlet tidigare forskning, diskutera viktiga aspekter som framkommit 

i min analys. Jag kommer att göra detta utifrån förskollärarnas ansedda arbetssätt, betydelsen 

av förskollärarens förhållningssätt, organisationens vikt och barns kroppsspråk.   

 

7.1 Förskollärarnas ansedda arbetssätt 

När det gäller förskollärarnas ansedda arbetssätt tycker jag det är intressant att samlingen, där 

alla barn i barngruppen medverkar samtidigt, ses som en sådan viktig stund när det gäller barns 

språkutveckling. En samling utgör bara en minimal del av all tid barnen vistas i förskolan, så 

att just samlingen skulle vara så betydelsefull för barns språkliga utveckling ställer jag mig 

skeptiskt till. En anledning till att alla förskollärarna uppger samlingen som en viktig 

lärandesituation kan vara att förskolläraren då själv har ett syfte och en tanke kring vad hon vill 

förmedla. Samlingen är en handfast, tydlig situation som endast handlar om lärande. 

Förskolläraren kan få en känsla av att hon lever upp till läroplanens mål om att varje barn ska 

stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling genom att hålla en samling 

som planerats utifrån detta mål.  

Paradoxalt nog är det flera av intervjupersonerna som, samtidigt som de ger samlingen som det 

första exemplet på att stimulera och utmana barn i berättande, även tar upp svårigheter med att 

fånga upp barn som inte vill eller vågar prata inför andra samt svårigheter med att nå alla barn 

i en stor barngrupp. Då samtliga intervjupersoner har sina samlingar med hela barngruppen 

tyder detta på att förskollärarna upplever att det finns svårigheter med att stimulera och utmana 

varje barn under samlingarna. 

Jag vill hävda att ju fler barn som medverkar i en situation desto svårare är det för förskolläraren 

att uppmärksamma barns signaler och därmed ha ett förhållningssätt som stimulerar och 

utmanar barns språkutveckling. I Fredriksson Sjöbergs forskning påvisas just att 

förskolepersonal har svårare att uppmärksamma barnens signaler i en kommunikation ju fler 

barn som medverkar i situationen (2014, s.134). En samling, där alla barn i gruppen medverkar 

samtidigt är, enligt mig, en svår situation för förskolläraren att uppmärksamma varje barn på. 

Jag tänker mig att det Vygotskij förespråkar kring vikten av att lärare ska förmedla kunskaper 

som ligger på lagom avstånd från barns erfarenheter för att det ska kunna utmanas till nya 

kunskaper torde vara mer lätt att göra i en situation utanför en stor samling. 
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7.2 Betydelsen av förskollärarens förhållningssätt  

En stor del av det språkliga lärandet på förskolan sker i situationer av lek och rutiner där 

förskollärare och barn kan prata i lugn och ro med varandra. I sådana situationer tänker jag mig 

att förskollärarens förhållningssätt gentemot barn är av yttersta vikt. Om förskollärarens i dessa 

situationer förhåller sig till det enskilda barnet genom att möta det i den kunskapsnivå det 

befinner sig på borde barnet få en gedigen möjlighet till att stimuleras och utmanas i sin 

språkutveckling. Jag anar ändå, hos flera av förskollärarna, en svårighet att få till dessa 

situationer.  

Utifrån min studie är det omöjligt att veta hur många språkliga utmaningar varje barn ställs 

inför. Jag kan bara spekulera i att de tillfällena kan vara för få. Norlings studie visar just detta, 

att pedagoger i få tillfällen utmanar barns språkliga kunskaper (2015, s. 80). Pramling 

Samuelsson m fl. beskriver att förskollärare väljer bort vissa målområden från läroplanen i 

arbetet med små barn, då de små barnen behöver mycket uppmärksamhet och omsorg (2015, s. 

10). Sjöberg hävdar att i stora barngrupper ges färre dialogtillfällen med varje barn – vilket i 

sin tur medför en försämrad kvalité i förskolan (2014, s. 135). Jag tänker mig alltså att en orsak 

till att förskollärarna kanske inte alltid utmanar och stimulerar barnen på det sätt som läroplanen 

beskriver är att de arbetar med just små barn. När det dessutom är många barn i en 

småbarnsgrupp gör det saken alltmer komplicerad. Om små barn behöver mer enskild tid än 

vad förskollärarna har möjlighet att ge på grund av stora barngrupper, kanske det rent praktiskt 

inte är möjligt att utmana barns språkliga kunskaper under så många tillfällen under en dag. 

Jonsson påvisar att de små barnen i förskolan är i stort behov av vuxna då de många gånger är 

ängsliga och sårbara och behöver närhet, förståelse och omsorg från vuxna (2013, s. 109). Om 

några barn är av extra behov av närhet, förståelse och omsorg kanske några andra barn 

försummas vad gäller språkutveckling, då pedagogernas tid går till att vara nära de som mest 

behöver det. 

I Norlings studie beskrivs att förskolepersonalens förhållningssätt påverkar barns språkliga 

utveckling (2015, s. 22).  Enligt Vygotskij är det viktigt att alla som arbetar med små barn ser 

till att de får möta olika problem och att de uppmuntras till att fundera, fråga och använda sitt 

språk (Smidt 2010, s. 113). För att kunna få till sådana här kommunikativa stunder mellan 

förskollärare och barn i en stor småbarnsgrupp tänker jag mig att förskollärarens 

förhållningssätt är av yttersta vikt. Att förskollärarna har ett tänk där de hela tiden, i alla 

situationer, kommunicerar med barnen på ett stimulerande och utmanande sätt är en 



förutsättning för att läroplanens mål ska kunna uppfyllas. Att förskollärarna även tar reda på 

varje barns enskilda intressen och erfarenheter är också en förutsättning för att kunna ha ett 

förhållningssätt som leder till lärande.  

Jag frågar mig ändå om det finns utrymme att arbeta på detta sätt i en stor småbarnsgrupp. 

Jonsson skriver att trots att det finns god kompetens i ett arbetslag kan denna hindras av 

strukturella faktorer, som till exempel stora barngrupper (2013, s. 108).  Ibland kan jag se det 

vara en omöjlighet att ge varje barn stimulans och utmaningar i sin språk- och 

kommunikationsutveckling, i enlighet med läroplanens intentioner.  

 

7.3 Organisationens vikt 

Ytterligare en förutsättning för att kunna stimulera och utmana barnen språkligt i en stor 

småbarnsgrupp är att hela verksamheten och arbetsplatsen har en god organisation. Med det 

menar jag dels att barnen delas in i grupper de tider det finns möjlighet till det. Dels även att 

pedagogerna på en avdelning organiserar upp sig så att de till exempel alltid sitter i olika rum 

på avdelningen. En god organisation hjälper till att skapa en lugnare miljö för barn och 

pedagoger, vilket troligtvis gynnar en god språkutveckling. Pramling Samuelssons m fl 

forskning visar att det är av yttersta vikt att förskolläraren har en medvetenhet om hur de ska 

arbeta med läroplanen i just sin barngrupps praxis (2015, s. 11). Det håller jag med om. Frågan 

är bara om den medvetenheten är nog. Många andra organisatoriska faktorer spelar in tänker 

jag, till exempel antal barn i barngruppen, erlagda planeringstider och dokumentationstider. 

Det jag slogs av under mina intervjuer var att alla avdelningar hade möjlighet att endast tre 

timmar/vecka dela in barnen i mindre grupper. Denna tid anser jag vara alltför kort. Jag tänker 

mig att det lugn och lärande som en gruppindelning är ämnad att skapa kanske ibland uteblir på 

grund av att tillfällena är få. Detta då uppdelning kräver förberedelse och organisation som även 

det påverkar barnen. Att organisera en verksamhet i en stor småbarnsgrupp med barn som 

behöver tröstas, äta, sova, vila och lära samtidigt som pedagogerna behöver planeringstid, 

utvärderingstid och raster är inte alltid lätt.   
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7.4 Barns kroppsspråk  

Flera gånger under intervjuerna kommer vikten av att ta tillvara på barns kroppsspråk fram. 

Trots att jag inte nämner kroppsspråk i någon av mina frågor beskriver samtliga 

intervjupersoner att små barn använder sitt kroppsspråk som en form av språk. Det här tycker 

jag känns intressant och oerhört viktigt.  

Jag ser det lilla barnets kroppsspråk som ett led i barnets språkliga utveckling. Att som pedagog 

ha förmågan att uppmärksamma barns kroppsspråk, tolka det och använda det som ett steg i 

språk- och kommunikationsutveckling tycker jag känns vara av yttersta vikt i arbetet med små 

barn. Jag slås av att samtliga intervjupersoner verkar ha en vana och en självklarhet i att tolka 

barns kroppsspråk. Det syns att det är en del av intervjupersonernas vardag. 

Fredriksson Sjöberg påvisar att de yngre barnen i förskolan har begränsningar i sin verbala 

kommunikation, vilket gör att de är i större behov av vuxna i förskolan än de äldre barnen. Hon 

menar också att relationerna mellan pedagoger och barn är grundstommen i all utbildning 

(2014, s. 135). Pramling Samuelssons m fl. studie visar att de yngre barnen i förskolan kräver 

mycket stöd av vuxna i form av uppmärksamhet (2015, s. 10). Jag tänker mig det är av stor vikt 

att uppmärksamma små barns kroppsspråk i förskolan, på grund av deras begränsningar i sin 

verbala kommunikation. För att pedagogerna ska kunna ha utrymme till detta krävs att det finns 

tid att uppmärksamma varje barn. Denna viktiga tid kan vara svår för pedagoger att finna i en 

stor småbarnsgrupp.  

 

 

 

 

 

 



8. Konklusion 

Förskollärarens förhållningssätt är det jag vill framhäva som det mest centrala när det gäller att 

ge varje barn möjlighet att stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling. 

Att förskolläraren tar sig tid till att föra samtal med varje barn och att möta dem på den 

utvecklingsnivå de befinner sig på samt utifrån deras erfarenhetsvärld och intressen är av 

yttersta betydelse. 

På samma sätt som i inledningen ser jag även nu arbetet med att stimulera och utmana varje 

barn i sin språk- och kommunikationsutveckling som en stor utmaning för förskollärare som 

arbetar i stora småbarnsgrupper.  

Jag ser hinder i att arbeta med målområdet språk i stora småbarnsgrupper utifrån läroplanens 

intentioner. Det största hindret är att små barn behöver mycket kommunikationstid med 

pedagoger, både i små sammanhang och i dialogform, för att kunna utveckla sitt språk. Jag tror 

inte att förskollärare har den tid som krävs för att kunna ge varje barn de möjligheter till 

språkutveckling på det sätt som läroplanen påvisar. Ett annat hinder är organisatoriskt. Det 

tycks vara svårt att organisera upp en verksamhet i en stor småbarnsgrupp som gynnar varje 

barn språkligt. Detta på grund av rutinsituationer och förskollärares erlagda planerings- och 

reflektionstider. Jag frågar mig om läroplanens mål kring att varje barn ska utveckla sin förmåga 

att berätta, uttrycka tankar och argumentera är rimliga att följa i en stor småbarnsgrupp.  

Vidare forskning kring språkutveckling med små barn tycker jag behövs. I synnerhet med 

inriktning kring barns kroppsspråk. Detta då jag anser kroppsspråket vara en oerhört viktigt del 

i de små barnens språkutveckling. Jag har en bestämd uppfattning av att barn som ännu inte har 

en verbal kommunikationsförmåga med hjälp av sitt kroppsspråk kan berätta, uttrycka tankar 

och argumentera. En sådan kroppslig kommunikation kan vara en viktig start för att kunna 

utmana barn vidare i sin språkliga utveckling. Om mer forskning kring detta ämne skulle 

bedrivas och därmed uppmärksammas tror jag att detta skulle kunna få positiva konsekvenser 

för arbetet i förskolan.    
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

2. Hur länge har du arbetat i den barngrupp du arbetar nu? 

3. Hur många barn finns i barngruppen? 

4. Vilka åldrar är det på barnen? 

5. Hur många pedagoger arbetar i barngruppen?  

6. Hur ser ditt arbete ut när det gäller att stimulera och utmana varje barn i sin förmåga att 

berätta?  

 - På vilka sätt berättar barn i er barngrupp? 

- Vilka tillvägagångssätt har du för att stimulera och uppmana barnen 

till berättande? 

 -   Finns hinder/svårigheter? Vilka är de? 

7. Hur ser ditt arbete ut när det gäller att stimulera och utmana varje barn i sin förmåga att 

uttrycka tankar? 

 -   På vilka sätt uttrycker barn tankar i er barngrupp? 

-  Vilka tillvägagångssätt har du för att stimulera och uppmana barnen 

till att uttrycka tankar? 

 -  Finns hinder/svårigheter? Vilka är de? 

8. Hur ser ditt arbete ut när det gäller att stimulera och utmana varje barn i sin förmåga att 

argumentera? 

 -   På vilka sätt argumenterar barn  i er barngrupp? 

-  Vilka tillvägagångssätt har du för att stimulera och uppmana barnen 

till att argumentera? 

 -  Finns hinder/svårigheter? Vilka är de? 
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9. Ser du någon skillnad på att stimulera ett barn i sin språkutveckling och på att utmana ett 

barn i sin språkutveckling? Vilken skillnad i så fall? 

10. Hur organiserar ni er verksamhet för att kunna stimulera och utmana varje barn i en stor 

barngrupp? 

10. Något annat som du vill tillägga? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


