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Förord 
 
Redan vid starten av termin ett på förskollärarprogrammet knöt vi band med varandra 
och bestämde att vi tillsammans i slutet av utbildningen skulle skriva ett examensarbete 
ihop. Nu är vi här, höll vårt ord till varandra och vi har verkligen tagit ut det bästa av 
varandra vilket inte bara leder till ett bra arbete utan även till en förevigad vänskap. 
 
Vi vill börja med att tacka varandra för ett roligt och minnesvärt ögonblick i våra liv. Vi 
vill även ägna en stor tacksamhet till vår handledare Elisabeth Björklund som har stöttat 
och utmanat oss i våra tankar kring examensarbetet. Ett stort tack ska även alla 
medverkande i studien ha för utan er så hade denna studie inte varit möjlig att 
genomföra men inte heller utan våra nära och kära. Förskollärarprogrammets lärare ska 
även de ha ett tack för att ha grundat våra erfarenheter och kunskaper som gett oss 
verktyg för att kunna genomföra ett examensarbete på bästa möjliga sätt.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
Paulina Jansson och Edwina Smiding  
Hösten 2015 
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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är att belysa och analysera åtta förskollärares 
förhållningssätt och arbetsmetoder till Språklustmaterialet. Motivet att skriva om detta 
ämne är att bidra med en ökad insikt till Språklustmaterialet eftersom det inte finns 
någon tidigare forskning kring ämnet. Ett annat motiv var för att ge Språklustteamet en 
hjälp för att belysa hur Språklustmaterialet kan användas ute i förskoleverksamheten.  
 
I studien har intervjuer gjorts med åtta förskollärare från ett förskoleområde som arbetar 
specifikt med materialet Språklust. Deras utsagor kring arbetsmetoder och 
förhållningsätt gällande barns språkutveckling med Språklustmaterialet utgör studiens 
empiriska material. Materialet har analyserats och tolkats utifrån det sociokulturella 
perspektivet som innebär att barns lärande och utveckling sker i interaktion med andra 
människor. Det övergripande som framkommit ur resultatet var att förskollärarna talade 
om barnets ålder, språkliga nivå och mognad i relation till Språklustmaterialet. Fördelar 
och nackdelar med Språklustmaterialet har framkommit och visar på att de finns olika 
faktorer som påverkar användningen av Språklustmaterialet. Det övergripande som  
framkommit i studien är att faktorerna indikerar svårigheter med att omsätta 
Språklustmaterialet i förskolans verksamhet. Några faktorer var tiden, reflekterande 
kommunikation och miljön. 
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Inledning 
 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 
Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra 
och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för den språkliga världen. 
     

    
                                            (Skolverket 2010, s 7.) 

 
Ovanstående citat ur läroplanen för förskolan belyser hur viktig barns språkutveckling 
är, likaså vikten av att få en god förutsättning till lärande. Språkutveckling ska 
uppmuntra och skapas utifrån barns intresse och nyfikenhet för att generera ett 
meningsfullt lärande för barn. Björklund (2008) skriver att forskningen visar att barn är 
öppna för kommunikation redan från födseln där kommunikationen synliggörs via 
verbala uttryck och gester (a.a.).  
 
Utgångpunkten i denna studie har tagits från ett möte med en biträdande chef i en ort i 
mellersta Sverige (Personlig kommunikation, 2015-09-18). Vid mötet fick vi 
information om ett pågående projektarbetet kring Språklust. Chefen för det nämnda 
området förklarade att de hade valt att göra en tidig insats med språkutveckling redan i 
förskolan då det visade sig ”enligt deras statistik” att flertalet 19-åringar gått ut med 
ofullständiga betyg (Skolverket, u.å.). De ansåg att om de skulle göra en tidig insats 
redan i förskolan skulle det kunna påverka barnets framtida skolgång. Projektet startade 
även som ett samarbete mellan talpedagoger och specialpedagoger som menade att 
många barn låg efter i sin språkutveckling och därför var tanken med materialet att nå ut 
till så många barn som möjligt istället för att släcka enskilda ”bränder”. Deras syfte med 
projektet var att utveckla, stimulera och fånga upp språkutvecklingen hos varje enskild 
individ i förskolan. De har tagit efter ett redan färdigt koncept som heter Språklust. Det 
har tagits fram av Rydja (2006) och bygger på Bornholmsmodellen som de sedan har 
vidareutvecklat med egna språklådor som ska komplettera och vidareutveckla innehållet 
i Språklust. I Språklustmaterialet hänvisas till läroplanen (Skolverket, 2010 refererat i 
Rydja, 2012) som lyfter fram vikten av ett temainriktat arbetssätt för att göra barns 
lärande mer allsidigt och sammanhängande eftersom barn söker och erövrar kunskap 
genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande. Ett temainriktat arbete kan även 
stödja barn i att få iaktta, samtala och reflektera. (a.a.).  
 
Projektet är nu inne på sitt femte år i förskoleområdet och ledningens önskan var att vi 
kanske skulle kunna undersöka om de var på rätt väg. Denna önskan var alldeles för 
problematisk och omfattande för ett examensarbete på 15 högskolepoäng, så vi gav 
istället förslag på ett delområde som innefattar förskollärarens roll gentemot 
Språklustmaterialet1. Detta görs för att synliggöra verksamhetens arbete och ge en större 
förståelse som förhoppningsvis kan leda till ett utvecklande av deras arbete med 
Språklust. 
 
Läroplanen (Skolverket, 2010) lyfter fram att förskolläraren ska ansvara för att ge alla 
barn de rätta redskapen för att utvecklas till en social individ där barnet ska få utmanas 
och stimuleras i sin språkutveckling. Språkutveckling omfattar många olika delar som 
exempelvis, skriftspråk, talspråk, ordförråd, lek med ord, begrepp, att uttrycka tankar, 
                                                
1 När vi benämner Språklustmaterialet i studien avser vi Språklustboken och de tillhörande kompletterade 
lådorna. Lådorna innehåller sådant som boken innehåller men är mer konkret. 
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argumentera och kommunicera med andra. Språket är inte bara det verbala utan kan 
även uttryckas i andra former som dans, rörelse och andra estetiska former (a.a.). 
 
Stycket ovan belyser hur viktig förskollärarens roll är i barns språkutveckling och vilka 
delar som den ska inkludera. Det är alla lärares ansvar och uppdrag att ge barnen så 
goda förutsättningar som möjligt för språk (Bergöö, 2009). En av de viktigaste 
aspekterna för att forma förskoleverksamhetens innehåll är att förskolläraren planerar 
utifrån de didaktiska frågorna.2 Dessa frågor är även viktiga i studien då det hjälper oss 
att få syn på förskollärarnas arbetssätt och förhållningsätt till Språklustmaterialet. I 
denna studie tas den centrala utgångspunkten från förskollärarens perspektiv3 och 
samspelet med barnen kommer att analyseras från ett sociokulturellt perspektiv på 
Språklustmaterialet. Det sociokulturella perspektivet valde vi för att den centrala 
utgångpunkten handlar om att människan utvecklas i interaktion och samspel med andra 
människor. 
 
  
1.1 Sociokulturellt perspektiv på språkutveckling 
Valet av teorigrund kan alltid diskuteras. Denna studie handlar om förskollärarens 
perspektiv och därför faller valet på det sociokulturella perspektivet eftersom vi anser 
att det är mest lämpat då det är interaktionen mellan barn och förskollärare till 
materialet som vi undersöker i denna studie. Därför anser vi att det sociokulturella 
perspektivet kan bidra med det bästa analysverktyget till vår studie. Nedan kommer 
begrepp som proximala utvecklingzon, mediering, kommunikativ handling, lärandet, 
språk och samspel beröras.  
 
Det centrala i ett sociokulturellt perspektiv är att människan utvecklar ett lärande i 
samspel och kommunikation med andra. Vygotskij konstaterar att lärandet hos barn är 
även en aktiv process där barnen själva konstruerar sin kunskap men att de lär och 
utvecklar sig i samarbete med andra där de får utmanas och vara problemlösare. Det 
som styr det sociokulturella perspektivet är kommunikation både med sig själv (när man 
tänker) och med andra människor, eftersom tänkandet blir en reproduktion av språket 
(Säljö, 2014). Språket hos människan är det viktigaste redskapet där kommunikation är 
en viktig del. Kommunikationen skapar vi med andra människor men vi har även en 
kommunikation med oss själva (inombords). Språket kan även ses som en länk mellan 
den yttre (världen) och det inre (tänkandet). Tänkandet är en inre kommunikation som 
skapas av intryck och erfarenheter av den yttre världen (Strandberg, 2006). Genom 
samspel med andra kan barnet upptäcka omvärlden och detta skiljer sig mot Piagets 
teorier som ändå har många likheter med det sociokulturella perspektivet. Piaget ansåg 
att människan själv upptäckte omvärlden genom att manipulera objekt för att sedan 
uppfatta och tolka de relationer som uppstått. Hans perspektiv har en mer egocentriskt 
grund där barnet ensamt inhämtar kunskaper av omvärlden. I Vygotskijs sociokulturella 
perspektiv handlar den grundläggande tanken om att barn upptäcker och tolkar sin 
omvärld tillsammans med andra och det är kommunikationen och språkanvändningen 
som är länken mellan barnet och dess omgivning (Säljö, 2014). Barnet har även en egen 
drivkraft och förmåga att vilja påverka sin egen situation. För att förstå barns lärande 

                                                
2 Didaktiska frågor innefattar frågor som för vilka? Hur? När? Varför? Och Vad? 
3 Förskollärarperspektivet i vår studie inkluderar både förskollärare och barnskötare, då de båda har ett 
ansvar för att Språklust används i verksamheten även om förskolläraren har det yttersta ansvaret. Därför 
används de synonymt med varandra och vi kommer i studien att benämna dem som förskollärare.   
 



 

3 
 

och utveckling menar Smidt (2010) utifrån Vygotskijs teorier att när barn språkar 
kommer de i kontakt med kulturella tecken vilket innefattar symboler som förmedlar ett 
innehåll. Denna erövring av skriftspråket bidrar till att barnen själva kan använda det 
som verktyg för sin egen förståelse. Orden som symbolen representerar blir en 
mediering4 som barnen kan använda för att minnas saker som för stunden inte existerar. 
Författaren betonar att barnet utifrån sin omvärld hämtar intryck som sedan förmedlas 
utåt med en kommunikativ handling (a.a.). Detta innefattar att aktiviteter som präglas i 
förskolan inte enbart kan vara utifrån barns tidigare erfarenheter utan ska vara en 
kombination av att erövra nya kunskaper blandat med de tidigare erfarenheterna 
eftersom det krävs abstrakta färdigheter hos ett barn som de senare kan använda sig av i 
andra miljöer än förskolan (Säljö, 2014). Författaren tar upp Vygotskijs proximala 
utvecklingszon och menar att individen kan utvecklas om barnet får byta erfarenheter 
och kunskaper med andra där den andre är mer kompetent. När de ingår i en sådan 
utväxling synliggörs även barns lärande och vuxna kan utifrån detta få inblick i barns 
lärande och därmed utmana barnet i dess lärande och utveckling. Barnet behöver få sina 
erfarenheter kopplade till olika sammanhang då betydelsen av handlingen är beroende 
av vilket sammanhang det sker i och vilka människor barnet är omgiven av (a.a.).  
 
1.2 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras en sammanfattning av ett samtal om hur projektet Språklust i 
det nämnda förskoleområde startade och där kommer vi nämna talpedagog, 
specialpedagog och förskolechefen som Språklustteamet (personlig kommunikation 
2015-09-18). Först kommer ett avsnitt om hur det går att se på språk i de olika 
styrdokumenten och allmänt om vad språk är och sedan redovisas litteratur och 
forskning som vi anser är relevant för vår undersökning i olika rubriker. Detta görs för 
att få en bredare förståelse över vad studien kommer att beröra. För att söka litteratur 
har vi använt oss av Högskolans databaser ERIC och Discovery, där våra nyckelord i 
arbetet har varit våra sökord i databaserna.  
 

1.2.1	Allmänt	om	språk	
Det finns allmänna råd från Skolverket (2012a) gällande lärande och utveckling som 
utgår från bestämmelser ur skollagen. Detta område gäller kapitel 2 § och kapitel 6 § i 
Skollagen som säger att verksamhet och omsorg ska präglas av en pedagogik som ska 
stimulera barns lärande och utveckling där utformningen ligger vid att förbereda barnen 
på deras livslånga lärande. I verksamheten ska förskollärarna utgå från en helhetssyn på 
barn och möta varje enskild individs behov samt främja barns socialisering. De 
allmänna råden gällande huvudman är att denne bör ge sin personal de rätta 
förutsättningarna för att kunna bedriva en verksamhet där barn stimuleras och utmanas i 
deras lärande och utveckling. Förskollärarna ska även förbereda barnen för det livslånga 
lärandet där verksamheten bygger på miljöns utformning, personalens kompetens och 
att det finns relevanta material och redskap är av stor vikt. De allmänna råden gällande 
personal är att forma sin verksamhet så att den främjar barns lek, kreativitet och att den 
stimulera barnets språkutveckling då de även ska ta tillvara och stärka det enskilda 
barnets intresse, behov och åsikter (a.a.). 
  

                                                
4 Mediering betyder att vi människor inte möter världen direkt utan förstår sig själv och sin omvärld med 
hjälp av verktyg eller tecken. Detta hjälper människans förmåga till att lösa problem, att minnas, när vi 
tänker och hjälper oss att utföra en arbetsuppgift (Strandberg, 2006). 
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De allmänna råden ger riktlinjer och kommentarer för att skapa förutsättningar att 
genomföra dessa i verksamheten. Gällande förskollärare bör de ha kompetenser att 
utmana, kommunicera och stimulera barn oavsett ålder. Förskollärarna ska även 
tillgodose barn med relevanta material och redskap som lockar barns intresse att 
undersöka, utforska och leka. Förskollärarna ska även ha en förmåga att anpassa 
verksamheten efter barns behov, ålder och erfarenheter och måste ha egenskaper som att 
vara en medveten, lyhörd och engagerad förskollärare som kan vara flexibel och vara 
öppen för förändringar. Verksamheten ska dagligen präglas av en språkande miljö som 
erbjuder varje enskilt barn en möjlighet till lärande och utveckling i samspel med andra. 
Förskollärarna bör ha kunskaper om språkutveckling och i det svenska språket för att 
kunna utmana och stimulera barn i sin språkutveckling, barnen ska få ingå i olika 
sociala konstellationer såsom vuxna-barn och barn-barn (Skolverket, 2012a). 
Språket är nödvändigt för alla oss människor eftersom det är ett av det vanligaste sättet 
att förmedla ett budskap till en annan. Språket används hos människor för att uttrycka 
känslor, tankar och attityder till sin omvärld. För att kunna föra en verbal 
kommunikation mellan två personer finns det alltid en sändare (den som talar) och en 
mottagare (den som lyssnar) för att kunna överföra meddelandet. För att detta ska bli 
möjligt krävs det färdigheter av att inkoda och avkoda. När sändaren säger någonting 
till mottagaren använder sig den av inkodning för att ta in informationen sedan måste 
det ske en avkodning för att kunna uppfatta och förstå informationen. Språket uttrycker 
sig inte bara verbalt hos oss människor utan framkommer även i icke verbal form. Icke 
verbal form handlar om att människor kommunicerar med gester, mimik och 
kroppsspråk. Språket hjälper även barnen att förstå sin omgivning och den kulturen som 
barnen lever i. Språket fyller även funktionen av att lösa problem, styra vårt handlande 
och leder oss i olika riktningar i sökandet av problem (Arnqvist, 1993).   
 
I likhet med Arnqvist talar Bjar och Liberg (2003) om att språket är nödvändigt för oss 
människor. Språket handlar om att göra sig förstådd, förstå andra, skapa meningsfullhet 
och förstå den värld som vi lever i. För att barnen ska skapa meningsfullhet använder de 
sig av verbala och icke verbala kommunikationsformer som förmedlar kunskap om 
området (a.a.). Lindberg (2005) skriver om kommunikation genom samtal och menar att 
samtalet ligger som grund för människans socialisering och delaktighet med andra. Det 
är genom samtalet som individen bygger upp viktiga relationer som har betydelse för 
den sociala tillhörigheten med vänskaper och grupper. Genom att upprätthålla 
kommunikation med andra kan individen stärka och bekräfta relationer, ge möjlighet till 
att utvecklas, bearbeta men även fördjupa sig i tidigare kunskaper och erfarenheter 
(a.a.). Björklund (2013) förklarar att språket används för att kunna skapa 
kommunikation och förmedla våra uppfattningar och argumentera med andra 
människor. Språket är viktigt i andra ämnen än läs, tal och skriv. Som till exempel hör 
matematik och språk ihop och är beroende av varandra. Språket gör det lättare för 
individen att sätta ord och begrepp på saker och stödjer förmågan till att resonera om 
matematiska frågor (a.a.).  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att språk och kommunikation har stor plats i 
förskolan, då dessa är grunden för lärandet, leken, olika ämnen och för att kunna ingå i 
ett socialt samspel med andra människor.  
 

1.2.2	Starten	av	Språklust	projektet.	
Innan uppstarten av projektet Språklust hade en enskild förskola i området en rad 
individärenden som både personal och chef hade uppmärksammat. Det blev en hel del 
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“brandkårsuttryckningar” för specialpedagoger inom området. När tal- och 
språkpedagog, specialpedagog och chef diskuterade ämnet framkom det att de talade om 
att flertal barn som var i behov av samma sorts stöd. Det var barn som behövde mer 
”luft under vingarna” i sitt språkbruk menade de. Utifrån det utgångsläget fördes en 
diskussion om vad som behövde göras för att forma verksamheten utifrån barnens bästa. 
Hur förskollärarna än arbetade utifrån olika metoder märkte de att problemen var 
omättliga. Det fanns även barn som hade behov av språkstöd men som inte var 
prioriterade utifrån en specialpedagogisk syn. De mötte också förskollärare som 
upplevde barn som flyktiga i sitt sätt att vara. Barnen kunde leka bra och ställa 
intressanta och nyfikna frågor men hade aldrig tid att stanna och lyssna på ett svar. 
Barnen hade även svårigheter med sitt samspel, kommunikation, empati och lek. 
Språklustteamet gav som förslag att involvera förskollärarna och låta deras reflektioner 
om barnen styra i vilken form de skulle hjälpa barnen bäst. Frågor som uppkom var hur 
de skulle kunna utveckla barnets intresse för språket och främja deras språkutveckling 
samt upptäcka och förstå vad som behövde satsas på. Diskussionen handlade även om 
hur förskollärarna kan utmana barnen och observera barnens behov av språkstimulering 
för att skapa intresse kring deras språkutveckling. Vid detta stadium hade 
språkpedagogerna och chefen redan Språklustmaterialet i tankarna. 
 
Språklustteamet som startade projektet besökte därefter den prioriterande förskolan för 
att observera under en heldag och där fick de konkreta upplevelser av vad förskollärare 
tidigare hade beskrivit. Tillsammans med personalen som dagligen arbetade med barnen 
samtalade de om deras erfarenheter och åsikter om vad som var viktigt att koncentrera 
sig på och resultatet av personalens tankar visade på empati, kommunikation och 
samspel. Dessa tre problemområden växte fram från förskollärarnas sida och genom 
detta fann Språklustteamet den gemensamma nämnaren på problemet, språket. Den 
språkliga förmågan låg till grund för dessa tre områden och vidare från detta var det 
bara att hitta ett lämpligt arbetssätt kring området. Några kriterier som personalen 
eftersträvande var att materialet skulle vara givande, effektivt, lättillgängligt och ett 
färdigt koncept eftersom förskolans verksamhet redan var tidspressat.    
 
Nu blev det bestämt att Språklustmaterialet skulle användas i alla tio förskolorna i 
förskoleområdet eftersom de menade att det skulle gynna alla barns språkutveckling och 
inte bara de som var i behov av specialpedagog. Språklusttemat gjorde tio språklådor till 
varje förskola i förskoleområdet som var ett kompletterat material utifrån de tio kapitlen 
från Språklustboken. När varje förskola hade fått sina tio lådor, så berättade 
Språklustteamet att en del förskollärare valde att utesluta vissa saker och övningar då 
det kunde vara föråldrade sagor, för mycket text eller att materialet inte var 
genusanpassat Med hjälp av en bibliotekarie ersattes de gamla berättelserna med ett 
jämförbart innehåll som bibliotekarien hade hittat. När Språklustprojektet skulle 
påbörjas i verksamheten fick några ur personalen introduktion av Språklustteamet för 
språklådorna till materialet, om hur personalen skulle arbeta kring detta och utse en 
ansvarig för projektet. Intentionen med projektet var att använda det under tio veckor 
med fem till sexåringar innan övergången till förskoleklass. Förskollärarna 
dokumenterade för att se om materialet var användbart för att uppfylla det syfte som 
Språklustteamet hade. När barnen som fått ta del av Språklustmaterialet började skolan 
fick Språklustteamet god respons om att förskolan hade använt sig av ett sådant enkelt 
material och att det enligt dem hade stor effekt. Förskoleklassen bestämde sig för att 
följa samma linje som förskolorna och fortsatte med Språklust 2, då de ansåg att en 
enkel och en bra sak hade gjort sådan stor nytta. Målet för förskoleverksamheterna är att 
barnen ska känna att Språklustmaterialet är lustfyllt, för att det ska kunna skapa ett bra 
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lärande för barnen. Språklustteamet har uppföljt Språklustprojektet genom att ha en 
inspirationsträff med de ansvariga representanter från förskolorna och valde då att ge 
koppling till ny forskning som de berättade om och som de ansåg stödjer deras intention 
med Språklustprojektet. Resultatet i den forskningen förklarade Språklustteamet att det 
visade att barn som tränar systematiskt varje dag med språklekar hade efter träning en 
signifikant effekt och detta kvarstod ett år efter studien. Bäst effekt hade det på barn 
som låg i riskzonen. Genom detta menar de att det kan bidra till en mjukare övergång 
till skolstarten (personlig kommunikation, 2015-09-18).  
 

1.2.3	Bornholmsmodellen	grunden	till	Språklust	
Ingvar Lundberg var en pionjär i den nationella forskningen kring språkutveckling hos 
barn. Han har sedan 1980- talet varit en av de mest citerade forskarna genom tiderna 
gällande språkutveckling för barn i sexårsåldern. År 1994 gav Ingvar Lundberg ut sitt 
första övningsmaterial för förskolan som heter Språklekar efter Bornholmsmodellen- en 
väg till skriftspråket. Materialet är framtaget från ett forskningsprojekt som utfördes av 
honom på Bornholm i Danmark (Lundberg, 2007).  
 
Häggström (2011) hänvisar till Lundberg, Frost och Petersons projekt 1988 där de 
gjorde en undersökning under åtta månader kring ett program med språklekar där syftet 
var att höra barnets ljud (fonem5) för att kunna synliggöra barns tidiga läsinlärning.  
På Bornholm fanns det en barngrupp på 200 barn som hade en kontinuerlig kontakt med 
språklekar och en kontrollgrupp på fastlandet med 150 barn som inte hade daglig 
kontakt med språklekar. Denna undersökning visade på markanta positiva effekter med 
barnen från Bornholm som hade använt sig av språklekar (a.a.).  
 
Språklekar efter Bornholmsmodellen har nu utvecklats och blivit ett komplett material 
för barnen i förskolan och första året i grundskolan. Materialet heter Språklekar efter 
Bornholmsmodellen – en väg till skriftspråket. Detta material menar Häggström (2011) 
är vetenskapligt utprovat och innehåller flera delar av Bornholmsprojektet (a.a.).    
 
Enligt Lundberg (2007) har Bornholmsmodellen bedrivits i förskolor i över 15 år. Han 
menade enligt sin egen forskning att språklekar med ett systematiskt arbetssätt i 
förskolor bidrar till att förebygga lässvårigheter hos barn och kan ge en mjukare 
skolstart. Genom att använda sig av språklekar menade Lundberg att barnen skapar 
meningsfullhet, glädje och lust. Lekarna ger barnen nya upptäckter och innebörder med 
språket som de tidigare inte har haft och leder till att barnen blir mer positiva och 
nyfikna på sitt eget språk. Boken är upplagd utifrån en kartläggning av hur barn tar sig 
an språket med avsikt att göra det enklare och mer stöttande för förskollärare i sitt 
arbetssätt kring språk med barnen. Genom att materialet är strukturerat kan det ge 
upptäckter om ett barn är i behov av särskilt stöd (a.a.). 
 
I Lundbergs forskning har det visat sig att barn behöver en språklig medvetenhet6 för att 
kunna utveckla en god läsinlärning. De barn som systematiskt får öva på språklekar 
varje dag klarar läs- och skrivinlärning i allt högre grad i skolan och förebygger 
lässvårigheter hos barn (a.a.). För att kunna erövra en god läsinlärning krävs dessa fyra 
pelare: språklig medvetenhet, särskilt fonemisk medvetenhet, bokstavskunskap, ett gott 
ordförråd, motivation eller uppgiftsorientering(Lundberg, 2007, s.7). 

                                                
5 Begreppet Fonem kommer i senare text att definieras mer utförligt, se sida.9 
6 Språklig medvetenhet definieras, se sida 9. 
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För att barn ska bli förberedda på läsandet krävs det en rad olika färdigheter. När de har 
erövrat dessa färdigheter har barnen grunden för att knäcka den alfabetiska koden som 
annars brukar utgöra ett stort hinder för deras läsutveckling7. Barnen behöver veta att 
ord har olika betydelser och de har även olika ljud. Ord kan även låta näst intill lika som 
andra ord men om en bokstav byts ut mot en annan i ordet kan detta leda till en ny 
skapelse av ett annat ord som betyder någonting annat. Utifrån inhämtning av en 
kunskap om hur ett ord låter kan barnen därmed få en förståelse för hur det går att ljuda 
ihop dessa bokstäver till ett ord. De kan då även namnge bokstäver och förstå att de 
representerar ett ljud och därmed kan få förståelse för att ett fonem oftast motsvarar en 
särskild bokstav. Bokstavskunskap är någonting kulturellt som erövras med familjen 
hemma då de även där kommer i kontakt med dessa. I Bornholmsmodellen ligger fokus 
på att lyssna till olika ljudvärden av bokstäver (Lundberg, 2007)  
 
I Bornholmsmaterialet beskriver Lundberg (2007) begreppet språklig medvetenhet8 och 
menar att det handlar om uppmärksamheten kring det egna språket, för att få en 
förståelse om hur språket är uppbyggd av meningar och ord samt hur dessa låter. 
Fonologisk medvetenhet kan förklaras handla om hur individen skapar en medvetenhet 
om språkets uppbyggnad av ljud men den handlar även om den fonemiska 
medvetenheten där individen uppmärksammar språkets minsta byggstenar som kallas 
fonem. Lundberg förklarar att det inte går att höra ordens uppbyggnad av fonem då 
dessa kan låta olika beroende på vilket sammanhang de sätts in i. När människan för en 
verbal kommunikation kan den bestå både av en svag och stark artikulation som gör det 
svårt att uppfatta alla enskilda ljud i ett ord, men dessa förklaras framträda tydligare i 
skriftspråket. Det som skiljer sig mellan tal-och skriftspråket är att i skriftspråket finns 
det enbart en variation av ett ord medan i talspråket uppstår det fler. För att skapa 
förståelse för dessa delar menar Lundberg att lyssnandet blir oerhört viktigt. Genom att 
lyssna kan barnen skapa en förmåga att höra de små skillnaderna som ligger till grund 
för läsinlärningen. Dessa kunskaper beskriver författaren som att de inte kommer av sig 
självt eftersom de inte är synliga i det talande språket utan är mer nödvändiga när det 
kommer till läs- och skrivinlärningen. Lundberg förklarar skillnaden mellan tal- och 
skriftspråket med att skriftspråket är ämnat för ögat och talspråket ämnat för örat (a.a.).  
 
I de första åren av barnens skolgång har de normalt utvecklat ett tydligt talspråk som 
innebär att de talar med bra flyt och kan enligt språkets regler böja orden rätt. I detta 
stadie ska även barn ha utvecklat en god förmåga att kunna samtala om saker som 
händer i nuet och finns framför ögonen på dem. De kan däremot ha svårare att beskriva 
saker som har hänt vid andra platser och tidpunkter. För att barn ska kunna beskriva 
något som hänt tidigare så kräver det en mer avancerad satsbyggnad och andra ordval. 
När barn får ta del av sagor, berättelser och böcker så får barnen i texter möta andra 
ordval som inte används i det verbala språket. Skillnaden mellan skriftspråket och det 
verbala språket är att i skriftspråket är det bara orden som kan förmedla en mening 
medan i det verbala språket kan vi även förstå genom gester, mimik och olika uttryck 
(Lundberg, 2007). 
 
Lundberg (2007) menar att barn kommer i kontakt med böcker redan i spädbarnsåldern 
då barnen tillsammans med sina föräldrar tittar på bilder i böcker. Genom att göra detta 
så börjar barnet lära sig att det finns en omvärld. Det finns många fördelar med att läsa 

                                                
7 Begreppet används synonymt med läsinlärning. 
8 Här nedan definieras begreppen: språklig medvetenhet, fonologisk medvetenhet och fonem. 
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högt för barn. Dels skapar det enligt författaren rikliga möjligheter för barnet att 
utveckla sitt ordförråd men det synliggör även för barnen det distanserade språket som 
är från andra tidpunkter än här och nu. För att kunna ta sig an läsförståelse krävs det två 
sidor: avkodning och förståelse. Avkodning handlar om en process där barnen 
identifierar orden och förståelse innebär att barnen försöker sätta in tolkningen av 
avkodningen i olika sammanhang och satser. Många språklekar handlar om att barnen 
ska bemästra avkodning och förståelse och att de successivt ska ske flytande för barn.  
För att barnen ska kunna göra detta så måste barnen få möjlighet att få övningar i form 
av upprepningar av den skrivande texten. Barnen som upplever detta som tungt och 
besvärligt tappar lätt intresset och tron på sin egen förmåga, vilket kan resultera i en 
sämre start i läs-sammanhang (a.a.).  
 
För att förtydliga vad Språklustmaterialet är kan det förklaras att det bygger på grunden 
från Bornholminnehållet. Rydja (2006) som är författare till Språklustboken har i sin 
version utökat innehållet och lägger vikt på barns lyssnande. För att exemplifiera så kan 
en hel vecka handla om lyssnandet där de genom varje dag i en vecka får gå igenom 
olika övningar kopplat till detta. I hennes bok finns även mer moderniserade sagor och 
språklekar tillförda gentemot Bornholmsmodellen som är mer anpassad efter nutiden. 
Det som Språklusttemat gjort är att tillföra kompletterade lådor som ska göra innehållet 
i Rydjas Språklustbok mer konkret. Språklustteamet har endast lagt till de saker som har 
stått angivit i boken. Däremot ha de modifierat vissa material utifrån tillgång men att 
syftet med materialet skulle vara detsamma. Några av boktitlarna har de även bytt ut 
från ett normkritiskt tänkande. På varje sida i boken finns det instruktioner om vilka 
redskap som kan komma till användning för de specifika övningarna. Det 
Språklustteamet har hjälpt till med är att göra lådor efter varje kapitel i boken för att 
vinna tid till förskolepersonalen då det underlättar för dem att bara ta en låda, så inte 
tiden går till att insamla materialet från verksamheten. När det handlar om munmotorik i 
Språklustboken och barnen ska genom olika språklekar öva på sin munmotorik kan det 
exempelvis finnas sugrör i de kompletterade lådorna som barnen ska få blåsa i.  
 
Rydja (2006) har utvecklat ett komplett språkmaterial utifrån Lundbergs 
Bornholmsmodell som heter Språklust. Hon menar att hörseln är det viktigaste sinnet 
för tal- och språk utvecklingen där barnet lär sig nya kunskaper genom att lyssna. I 
fosterstadiet har barnet redan utvecklat en förmåga till att lyssna in ljud från mammans 
röst. Rösterna från mamman i sin tur stärker barnets trygghet och ro. Barnet lär sig 
sedan i småbarnsåldern att känna igen ljud och koppla dessa till olika händelser. Att 
lyssna är för småbarn livsviktigt för deras språkstimulans och påverkar deras utveckling 
av språket precis som vikten av att lyssna för äldre barn (a.a.). Barn som har en mer 
lustfylld och positiv sida av språkets ljudmässiga uppbyggnad kommer att få ett mer 
glädjefyllt möte med skriftspråkets avkodning. Om barnet har svaga fonologiska 
färdigheter kommer de ha extra nytta av språkstimulans i förskolan. Språklekar är inte 
det enda som stimulerar barns språkutveckling utan även högläsningen är av stor nytta 
(Lundberg, 2007). 
 
Lundbergs material har en tidsplan på 15 veckor där övningarna helst ska pågå högst en 
kvart om dagen och som innefattar att repetera kontinuerligt och ge utrymme för nya 
lekar. Varför tidsplanen är på 15 veckor är för att barnen ska ta sig an nya kunskaper i 
ett relativt lugnt tempo (a.a.).  
 
Sammanfattningsvis synliggörs vikten av att ha språklekar i förskolan. 
Bornholmsmodellen bygger på dessa språklekar och enlig Lundberg är lyssnandet en 
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vinnande faktor för att barnen ska utveckla sitt språk. Dessa språklekar tolkas även 
motverka barns språkstörningar. 
 

1.2.4	Vikten	av	förskollärares	förhållningssätt	och	ledarskap	
Barns kommunikation finns med redan från födseln och de kommunicerar genom att 
gråta, jollra eller att göra olika ljud. När vuxna uppmärksammar och ger respons till 
barnet kan det resultera till att barnet får en god självkänsla och vill språka. Barnets tal- 
och skriftförmåga utvecklas i sociala sammanhang med kamrater eller vuxna. Som 
förskollärare handlar det om att väcka en lust till språkande hos barn och där krävs det 
att förskollärarna utgår från barnets kommunikation och intressen för att barnet ska 
erhålla en god självkänsla för sin språkutveckling. Det måste finnas en ömsesidighet 
mellan förskollärare och barn för att kunna ge barnet en sådan rik språkutveckling som 
möjligt. Det är upp till förskollärare att tillgodose barnet med tillfredsställande 
situationer för dennes språkutveckling. Varje barn utvecklas i olika takt och tar sig an 
färdigheter på olika sätt. Det är upp till förskollärare att uppmärksamma varje enskilt 
barn för att stärka deras självförtroende. Talspråkets utveckling är beroende av barnets 
samspel, omgivning och vilka förutsättningar som ges (Pramling Samuelsson & 
Sheridan, 1999).  
 
Lundberg och Herrlin (2003) poängterar att förskollärares förhållningssätt till varje 
enskilt barn är av stor vikt. Varje enskilt barn har kommit olika långt i sin 
språkutveckling när barnet ska börja förskoleklass. Det är upp till förskollärarna att 
möta varje enskild individ för att kunna ge varje barn goda utmaningar som möjligt för 
att hålla deras intresse för språk vid liv. Om förskollärare bemöter varje enskild individ 
synliggörs det även vilka barn som har stannat i sin språkutveckling och behöver mer 
stöd för att komma vidare. Här är förskollärarens roll extra viktig när det handlar om att 
ge varje barn rätt utmaning och stöd som behövs för att hjälpa dennes fortsatta 
språkutveckling (a.a.). Johansson (1995) tar upp likheter med Lundberg och Herrlin 
(2003) om hur viktig förskollärarens roll är fast menar att utgångspunkten ligger på 
vikten av en bra kvalité i förskolan för att kunna bidra till en lättare och mjukare 
övergång och förutsättningar för barn när de börjar skolan. Om inte förskollärarna har 
kunskaper om vad som behövs för ett visst ämne påverkar det kvalitén i förskolan. För 
att kunna uppnå en bra kvalité handlar det om att förskollärarna ska se varje enskild 
individ och bemöta barnet efter dennes behov för att kunna ge trygghet, stimulans och 
en hjälp till barns sökande av kunskap. Kvaliteten beror på vilken kompetens och 
inställning lärarna har för barns lärande (a.a.). Brown (2014) tar även hon upp vikten av 
att ha en bra kvalité i förskolan som underlättar barnens övergång till förskoleklass och 
förklarar vilka konsekvenser som det kan bli om barnet får en dålig grund för läs- och 
skrivutvecklingen i förskolan. Konsekvenserna kan bli att barnet inte enbart får svårt 
med läs och skrivutvecklingen utan även socialt och i andra ämnen där språket är en 
förutsättning i lärandet (a.a.). Pramling och Carlsson (2008) beskriver att som lärare 
handlar det om att ha kunskaper inom det ämne som lärs ut, samt också ha kunskap om 
barns olika sätt att förstå saker så att läraren lättare kan utmana barn i deras förståelse. 
Författaren argumenterar för att lärare bör använda mer metaspråk för att skapa en 
medvetenhet om språket för barnen. Ett metaspråk består av att utmana och stötta barn 
genom att ställa kritiska frågor, få dem förklara och föreställa sig saker (a.a.). Pramling 
och Pramling Samuelsson (2010) framhåller liksom Pramling och Carlsson (2008) att en 
förskollärare bör ha kunskap inom det område som ska läras ut men måste samtidigt ha 
kunskap om hur barns lärande ser ut. Hon menar även att förskolans uppdrag handlar 
om att ge barn verktyg och redskap som kan bidra till ett språkligt lärande. Det handlar 
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även om att skapa förutsättningar för barns lärande och dessa kan skapas genom flera 
olika sätt, till exempel genom miljö och vilka erfarenheter förskolläraren tillhandahåller. 
Detta sker genom kommunikation och samspel med andra och det är barnets 
meningsskapande som bör stå i centrum (a.a.)  
 
Brown (2014) menar i likhet med andra forskare (Herrlin & Lundberg, 2003; Lundberg 
2007) att de basfärdigheter som barn behöver är fonologisk medvetenhet, ordförråd, 
ordförståelse, talflyt och förmågan av att kunna koppla ord till bokstäver. Dessa 
färdigheter menar författaren är beroende av varandra för lärandet och kan inte läras ut 
enskilt. Barn tar sig an dessa olika färdigheter i sin egen takt och Brown (2014) belyser 
här vikten av att förskollärarna utgår från barnens nivå för att kunna skapa ett 
meningsfullt sammanhang i lärandet. Några faktorer som även har betydelse i barns 
lärande är materialet, miljön och sociala stödet (a.a.). I likhet med Brown tar Damber 
(2015) upp vikten av att alla dessa färdigheter ska skapas i ett sammanhang där det är 
viktigt att barn ges möjlighet till samtal och reflektion i samband kring dessa. Hon 
menar vidare att man kan använda sig utav temaarbete för att få en helhet, då de kan 
innehålla språkaktiviteter och där kunskaper som att utmana och reflektera med barnen 
för att få språkliga färdigheter har potential att stimulera barns utveckling på ett positivt 
sätt (a.a.). 

1.2.5	Demokratiskt	ledarskap		
I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) tar barns inflytande och delaktighet ett 
stort utrymme och finns även delgiven under området lärande och utveckling. Den delen 
framhäver att verksamheten ska utgå från barnets erfarenhetsvärld, intressen, behov och 
åsikter och stärker vikten av att barns tankar och idéer skapar grund för en mångfald i 
barns lärande (a.a.). Enligt Emilson (2008) behöver barn få uppleva delaktighet och 
inflytande i sin omgivning för det krävs en kommunikation mellan lärare och barn där 
läraren närmar sig barns perspektiv. För att närma sig ett sådant perspektiv bör läraren 
ha egenskaper som att vara närvarande barnet emotionellt och präglas av en lekfullhet i 
bemötandet. Barnet får i ett sådant skede möjlighet att delta i verksamheten (a.a.). Att 
närma sig barns perspektiv innebär även att möta barnet på en ömsesidig nivå där det 
kommunikativa handlandet ligger till grund för deras delaktighet och inflytande. En 
lärare bör vara medveten om att ett strategiskt handlande med ett speciellt syfte för att 
uppnå något särskilt ökar risken för att stänga barns inflytande och delaktighet ute, 
eftersom ett sådant handlingsgrepp lättare kan manipulera barn både medvetet och 
omedvetet till de syften som läraren har planerat med en aktivitet. Genom att föra en 
kommunikation i en ömsesidig relation minskar läraren missförstånd och förvrängning i 
aktiviteter (Bernstien, 2000 refererad i Emilson, 2008). Neumann, Hood, Ford och 
Neumann (2012) är inne på samma spår som Emilson att det handlar om relationen 
mellan förskollärare och barn men fokuserar mer på att de måste ta tillvara på barns 
spontana intryck av miljön för att kunna stödja dem i deras läsaktiviteter (a.a.). 
Demokrati och inflytande hos barn är en viktig ingång för hur barn skapar meningsfulla 
sammanhang i en aktivitet då förskollärarna utgår ifrån barnens intressen och idéer. 
Barn som involveras i samspel med andra där de får utmanas och reflektera konstruerar 
ett mer vidgat och produktivt språk (Kindle, 2013). Johansson (1995) understryker att 
begrepp som demokrati och inflytande utgör en stor del av barnens vistelse i förskola 
och skola, genom ett ökat engagemang genom demokratisering kan det leda till ökad 
kunskap (a.a.).  
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1.2.6	Sammanfattning		
I en summering av detta kapitel framgår det att barn redan vid födseln har en språklig 
förmåga och ett behov av att kommunicera med sin omvärld. Barnets tal- och 
skriftförmåga utvecklas och formas efter vilket socialt sammanhang barnet befinner sig 
i. Språket är viktigt för att kunna förmedla ett budskap till en annan individ. Språket kan 
hjälpa individen till att sätta ord på tankar, känslor och förstå den värld vi lever i. Det är 
även viktigt för andra ämnen som matematik, naturvetenskap samt att kunna interagera  
med andra människor.  
 
Litteraturen tar upp att språklekar i förskolan är bra för barnens språkutveckling. För att 
erövra en god läsinlärning krävs det en rad olika färdigheter. Några färdigheter som 
krävs för att utveckla sitt språk är kunskap om språklig medvetenhet, fonem och 
fonologisk medvetenhet. För att om ett barn ska kunna erövra dessa kunskaper måste 
barnen har en god förmåga till att lyssna. Att ha förmågan att lyssna sig till hur ord låter 
och förstå alla delar i ord och meningar är en av de viktigaste sakerna barnen behöver 
kunna för att ta sig an språket. Språklekar måste vara lustfyllda för att barnet ska få 
positiva och glädjefyllda upplevelser som gör att det förhoppningsvis kan skapa ett 
fortsatt intresse för språket.  
 
Teorierna som har benämnts ovan belyser att förskollärarens roll är viktig för hur barn 
tar sig an nya kunskaper. Förskolläraren behöver utgå ifrån barnens intressen och ha en 
kommunikation med barnen om vad som är av vikt för dem. Det behöver finnas en 
ömsesidighet både från lärare och barn för att ta sig an en så rik språkutveckling som 
möjligt. Delaktighet och inflytande är av vikt för vilken språkstimulans barnet får, om 
barnen får en bra språkgrund i förskolan kan det bidra med en mjukare övergång och 
bättre förutsättningar för barns framtida skolgång.  
 
Förskollärarens kompetens är viktigt för vilken språkgrund barnet kommer att få. De 
bör ha kunskaper om hur färdigheter lärs ut samt veta hur barn tar sig an kunskaper. 
Förskolläraren ska kunna ge barn redskap och verktyg för vad individen behöver för att 
ta sig an sin språkutveckling. Genom att närma sig enskilda barn i deras språkutveckling 
synliggörs det om barnen missat eller inte förstår någon språkdel som kan utgöra ett 
hinder för deras fortsatta utveckling av språket.  
       
1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att beskriva och analysera hur Språklustmaterialet används utifrån 
åtta förskollärares perspektiv. Anledningen till varför detta görs är dels för att materialet 
används inom förskolan och att det inte har utvärderats om det är lämpligt att användas i 
förskoleverksamheten. Till detta syfte har två frågeställningar valts ut och presenteras 
här nedan. 
 

• Hur ser ett urval av förskollärares förhållningssätt gällande Språklustmaterialet? 
• Hur se ett urval av förskollärares arbetsmetoder ut gällande barns 

språkutveckling med Språklust som material? 
 

1.3.1	Disposition		
I det första kapitlet har vi redogjort för en inledning med bakomliggande orsaken för 
uppstarten av vår studie och för vad som kommer att undersökas. I kapitel två har vi 
redogjort för vårt teoretiska ramverk för studien. I kapitel tre gavs en redogörelse för 
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bakgrund med teoretiska utgångspunkter och i kapitel fyra har vi presenterat vårt valda 
syfte och frågor för studien. Vidare i kapitel fem kommer vår valda 
undersökningsmetod att presenteras och följas av resultatet i kapitel sex. I det 
avslutande kapitlet sju kommer vi knyta ihop studien i en diskussion där metodvalet, 
resultatet och våra reflektioner kommer att redovisas. 
 
Nedan presenteras den metod vi har använt oss av och hur vi har gått tillväga i studien. 
Resultatet kommer att presenteras i olika kategorier utifrån mönster som framkommit ur 
analysen av vårt empiriska material som sedan sammanfattas och tolkas med hjälp av 
det sociokulturella perspektivet. Sedan under rubriken diskussion kommer vi att 
diskutera vår valda metod och göra en resultatdiskussion. Under denna rubrik kommer 
vi även att ge en slutdiskussion, delge våra reflektioner och ge förslag på ny forskning 
som framkommit i studien.  
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2. Metod   
Här nedan presenteras vårt val av undersökningsmetod och tillvägagångsättet genom 
fem underrubriker som synliggör och ger en beskrivande bild om hur vi har gått 
tillväga. Dessa underrubriker benämns som: val av undersökningsmetod, urval av 
undersökningsgrupp, genomförande, bearbetning och studiens trovärdighet.  
 
2.1 Val av undersökningsmetod 
Kvalitativa och kvantitativa data beskrivs ofta vara svåra att särskilja. I en metod kan 
det vara svårt att förhålla sig till bara den ena då de beskrivs vara beroende och i 
kombination med varandra (Biggam, 2008). Bryman (2011) menar att det som skiljer 
dessa åt är tillvägagångsättet för den insamlade empirin när det gäller intervjuer ligger 
på de beskrivande tankarna hos intervjupersonerna vilket innebär att forskaren är 
intresserad av deras tankar där deras uppfattningar och tolkningar av sin sociala 
verklighet står i fokus. Dessutom är forskaren medveten om intervjupersonens tolkning 
av sociala verkligheten och är en föränderlig egenskap och därför uppstår deras svar 
utifrån deras reflektioner, tankar och känslor (a.a.). Kvantitativ forskning har istället 
fokus att samla in rådata i form av siffror och tal som blir mätbara (Kvale & 
Brinckmann, 2009). 
 
Till denna studie har vi bestämt oss genom diskussionen ovan att genomföra en 
undersökning som bygger på intervjuer, då vi anser att den är mest lämpad för att 
besvara vårt syfte och frågor. Vi formulerade frågorna av öppen karaktär då intresset 
ligger på ett mer djupgående samtal än att besvara frågorna med givna svar som ja eller 
nej. Detta menar Biggam (2008) att en kvalitativ studie är mest lämpad för. Det kan ge 
svar på didaktiska frågor som är mer öppna och kan därmed kan bli mer fördjupade. 
 
Vi har valde att göra semi-strukturerade intervjuer som enligt Bryman (2011) som är en 
av två intervjumetoder i den kvalitativa forskningen. I en sådan intervju ställs inte 
frågorna i inbördes ordning då vikten ligger på ett berättande svar (a.a.). Stukát (2011) 
betonar semi-strukturerade samtal med att man går in djupare på ett visst ämne än vad 
strukturerade frågor gör (a.a.). Denna metod valdes med tanke på att intervjupersonerna 
skulle känna att det inte var ett förhör utan att deras berättelse om arbetet Språklust 
skulle vara i fokus. Vi har mer möjlighet i en sådan metod att röra oss i olika riktningar 
under ett sådant samtal, då intervjupersonernas upplevelser är relevanta och viktiga för 
vår studie. Frågorna är konstruerade på ett sätt som ger oss möjlighet att följa upp 
frågorna på ett mer flexibelt och följsamt sätt och som ger möjlighet till att ställa nya 
frågor som väcks utifrån respondentens svar. Det ger även intervju personen mer frihet 
att formulera svaren på sitt eget sätt. Några exempel på frågor vi ställde till 
förskollärarna var: Hur upplever du ditt arbete med Språklustmaterialet? Berätta hur du 
arbetar med materialet? Vilken ålder tycker du Språklust 1 är till för? med följdfrågorna 
att de ska utveckla sitt svar. För övriga frågor se bilaga 1. Till skillnad från den 
strukturerade intervjumetoden använder sig forskaren av en intervjumall som denne 
följer ordagrant. Denna metod liknar ett vanligt samtal men har i syfte att rikta in sig på 
forskarens syfte. I denna metod kan forskaren ställa en endaste fråga som respondenten 
har möjlighet att associera fritt till (Stukát 2011). 
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2.2 Urval av undersökningsgrupp 
Vi har med hjälp av chefen inom förskoleområdet delgivit samtliga 10 förskolor i 
området ett informationsbrev9 som synliggör vårt syfte med undersökningen där det 
framkommer viktig information om att deras namn och förskola kommer vara under 
fingerade namn. Vi har även i informationsbrevet tydliggjort för de berörda att 
deltagandet är frivilligt och att deras medverkan kan avslutas under hela studiens gång. 
Informationsbrevet innefattade också information om att arbetet kommer att publiceras i 
databasen DIVA. Vi har tagit i hänsyn till Vetenskapsrådets God forskningssed (2011) 
som omfattar etiska riktlinjer som att deras personuppgifter inte kommer till synes 
genom konfidentialitet och anonymitet . Detta innebär att vi inte får tala om personliga 
förhållanden för någon obehörig. Den anonymitet som tas i bruk gäller att det inte ska 
gå att identifiera vem som sagt vad och konfidentialitet innebär att ingen utomstående 
får ta del av vårt inspelade material som kan röja uppgifter (a.a.). Enligt Stukát (2011) är 
det av vikt att fältintervjuer görs på de medverkandes hemmaplan då personen 
vanligtvis kan känna sig lugn och trygg(a.a.). I enlighet med hans resonemang fick 
förskollärarna själva välja tid och plats som var anpassad efter deras verksamhet och 
behov. Urvalet av förskolor är dessutom baserat på att miljön och personerna är okända 
för oss vilket är viktigt ur ett forskarperspektiv eftersom det blir svårt att ha en 
värdering kring deltagarna och förskolorna.  
 
Valet av undersökningsgruppen skedde slumpvist då vi åkte ut till fem olika förskolor i 
området som arbetade med Språklust. Vi hade ingen aning om vart förskolorna låg och 
med hjälp av en gps blev det de första fem förskolor som låg i närområdet. Därav kan vi 
säga att valet skedde slumpmässigt. Det var även slumpmässigt beroende på om 
förskolorna tackade ja eller nej vilket vi inte kunde veta på förhand. Vi tog kontakt med 
personalen som arbetar med Språklustmaterialet för att ta reda på om de var intresserade 
av att medverka i studien. Vi fick direkt inbokade intervjutider med två förskolor med 
två personer från varje förskola. En förskola tackade nej då de inte hade påbörjat arbetet 
med Språklust. Två förskolor av de som vi besökte hörde av sig via mail i efterhand och 
ville delta. Från ena förskolan var det två förskollärare som ville delta och från den 
andra var det en förskollärare. Därefter fick vi ett mail från ytterligare en förskola som 
vi inte hade besökt där det var en förskollärare som vill delta i studien. Vi har även 
kontaktat en förskola via telefon och sade att de kände att det inte riktigt hade tid att 
delta. Totalt fick vi åtta förskollärare inbokade till de enskilda intervjuerna. Vi valde att 
nöja oss med åtta intervjuer då vi anser att våra konstruerade intervjufrågor10 till dessa 
ska räcka för att få ut ett tillräckligt material för att besvara syfte och frågeställningarna.  
 
Samtliga förskollärare11 som deltagit i studien har arbetat inom förskola mellan 3-35 år.  
De som deltagit i studien har olika åldrar på barngruppen vilket kommer synliggöras i 
resultatdelen. Vi har fingerade namn i studien där vi understryker vem som har sagt vad, 
detta för att underlätta om någon skulle säga emot sig själv och därmed blir det lättare 
att följa.  
 
Följande fingerade namn som kommer i resultatdelen är: 
Tova, Pernilla, Rebecca, Sofie, Wera, Amanda, Lina och My. 

                                                
9 Se bilaga 2 
10 Se bilaga 1 
11 I benämningen förskollärare innefattar vi även barnskötare. Vi avser att inte göra skillnad då båda 
befattningar har samma arbetsuppgifter och den huvudsakliga skillnaden är att förskollärare har det 
yttersta ansvaret att arbetet blir gjort.  
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2.3 Genomförande 
När vi påbörjade studien bestämde vi en träff med Språklustteamet för att få en djupare 
förståelse över hur Språklustprojektet startades i förskoleområdet. Anledningen till detta 
var för att insamla en sådan beskrivande bild som möjligt över deras intentioner med 
Språklustmaterialet. Efter detta bestämde vi oss för att göra intervjuer med förskollärare 
i området för att synliggöra deras förhållningssätt och arbetsmetoder då det inte finns 
någon tidigare forskning kring Språklustmaterialet. Innan vi gjorde intervjuerna med de 
utvalda förskollärarna valde vi att göra en bakgrund till Språklustprojektet för att få en 
förståelse för vad projektet handlar om.  
 
Sedan började ett intensivt arbete med att hitta relevanta forskningsartiklar, 
populärvetenskapliga böcker och avhandlingar som kan ha betydelse i vår studie. Den 
litteratur som är med i studien är knutna till syftet och frågeställningarna. Det är både 
baserat på internationell och nordisk forskning för att visa på en bred kunskap inom 
forskningsfältet vi valt. Detta gjorde vi också för att känna oss väl förberedda inför 
intervjuerna så att vi kunde veta att de frågor som ställdes till intervjupersonen var 
relevanta för vår studie. 
 
Alla åtta intervjuer med förskollärarna genomfördes på deras respektive arbetsplats efter 
avtalad och bestämd tid. När vi besökte en av de fem förskolorna visade det sig att 
mötet hade blivit dubbelbokat, då de berättade på plats att de endast hade en intervjutid 
tillgodo. Vi bestämde oss för att tillgodose förskollärarnas behov om deras tidsbrist och 
gjorde en intervju med två personer samtidigt. Bortsett från att det blev en intervju med 
två personer gjordes resterande intervjuerna enskilt med förskollärarna. Under alla 
intervjuer medverkade vi båda i intervjutillfällena. Motivet till varför vi båda två 
medverkade i intervjuerna var för att vi skulle ha möjlighet till att komplettera varandra 
med följdfrågor. Vi valde att inte ge allt för mycket respons på respondentens 
berättande för att inte leda dem till ett svar som de kanske tycke passade till frågan 
eftersom det var deras berättelse vi var ute efter. De frågeställningar som berörs i 
intervjun valde vi att inte delge på förhand, för att vi inte ville ha intränade svar utan var 
mer intresserade av det spontana berättandet. Eftersom frågorna är öppna finns det inga 
rätta svar utan kan ge uttryck till djupare tankar. Därefter transkriberade vi fyra 
intervjuer var. I transkriberingen var vi noggranna med att skriva ner vartenda ord12 för 
att kunna gå djupare i analysdelen och för att vi inte skulle behöva gå igenom rådata 
flera gånger.  
 
Miljön där samtalet ägde rum har förskollärarna själva valt ut och alla valde ett rum på 
deras förskola och alla samtal skedde i ett enskilt rum med ostörd miljö. I samtliga 
intervjuer har vi suttit vid antingen ett bord med soffor mittemot intervjupersonen eller 
har vi suttit vid bord och stolar. Inför intervjuerna påminde vi de medverkande i studien 
om deras etiska rättigheter att deras namn och förskola inte skulle nämnas innan 
inspelningen för att vara extra tydliga och för att de ska känna sig mer bekväma och 
trygga i samtalet. Vi fick muntliga medgivanden innan samtalet började med 
intervjupersonen utanför ljudinspelningen istället för en skriftlig namnpåskrift. Detta 
gjordes för att försäkra oss om att det på något sätt inte kommer med i studien. 
Informationsbrevet delades även ut vid mötet i pappersform för att informera att de ska 
kunna kontakta oss under studiens gång om att de vill avbryta sin medverkan när som 

                                                
12 Vartenda ord betyder att respondentens svar skrevs ner noggrant medan vi valde att inte delge våra 
samtal som fortsatte utanför där de exempelvis var intresserade av vår studiegång.  
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helst. Intervjuerna med förskollärarna varade mellan 20-45 minuter vilket gav oss 
material på 31 sidor.   
 
2.4 Bearbetning av material 
Intervjuerna skrevs ut för att underlätta vårt arbete med att hitta likheter i svaren från 
materialet. Vår tanke med mönster var att kunna hitta gemensamma nämnare och se 
olikheter hos de olika intervjupersonerna. Vi började med att stryka under en 
intervjufråga ur rådata för att kunna se vad respondenterna svarat och på så sätt fick vi 
fram kategorier för vår resultatdel. I kategorierna har vi valt att lyfta deras berättelser 
med en tolkande sammanfattning om vad som synliggörs i de olika områdena  utifrån 
syfte och frågeställningarna. Därefter lyfte vi citat som förstärker hur vi tolkat svaren. 
Citaten och tolkningarna valde vi att förfina från talspråk till skriftspråk och utelämna 
dialekter eller något som kunde kopplas till identiteter. Enligt Stukát (2011) kan talspråk 
ge ett simpelt uttryck och även kopplas till respondenten om dialekter eller svordomar 
synliggörs (a.a.). Vi gjorde detta för att intervjupersonerna skulle avidentifieras och 
neutraliseras i vår studie. Analysen utifrån syftet och frågeställningarna kommer att 
göras direkt under resultatdelarna och med hjälp av tankar från det sociokulturella 
perspektivet.   
 
2.5 Studiens trovärdighet 
Tillsammans konstruerade vi ett antal intervjufrågor som vi ansåg skulle besvara vårt 
syfte och frågeställningar. Frågorna skulle vara inriktade på förskollärarnas 
förhållningssätt och arbetsmetoder kring Språklustmaterialet. Frågornas syfte är utifrån 
de didaktiska frågorna som ska besvara hur de gör när de använder materialet, varför de 
gör det, vad gör de när de använder det, när gör dem det och med vilka barn gör dem 
gör det. Alla fick samma 15 grundfrågor därefter beroende på vilka svar som gav fick de 
följdfrågor. Vi gjorde så för att få ett sådant jämförbart resultat som möjligt. Eftersom vi 
använde oss av intervjuer till detta arbete har vi också förståelse för att varje person 
uppfattar och tolkar frågorna olika samt att de inte är helt ärliga i sina svar. Däremot 
hade vi förhoppning om att de skulle vara så ärliga som möjligt eftersom vi innan 
intervjun talade om att ingen skulle bli nämnd vid namn och att cheferna för 
förskoleområdet inte visste vilka vi valde. Vi är väl medvetna om att reliabilitet i 
studien är låg eftersom deras berättelser förmodligen inte hade blivit densamma om 
denna studie skulle göra om. Detta anser vi är beroende på vem och hur man framställer 
frågor samt vad man ger för respons. Stukát (2011) förstärker våra tankar kring detta 
och menar att det kan bli en intervjueffekt där intervjuaren omedvetet och medvetet kan 
leda respondentens svar med sina egna ordval, tonfall och ansiktsuttryck (a.a.). Däremot 
anser vi att studien har hög relevans för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar.. 
Vi anser att vår studie har en hög trovärdighet eftersom urvalet skedde slumpmässigt 
med de medverkande samt att antalet som medverkade är relativt många som gör 
studien mer trovärdig.  
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3. Resultat   
Nedan presenteras resultatet av studien med en tolkande sammanfattning med citat som 
styrker de kategorier som framkommit ur analysen från vårt empiriska material. 
Kategorierna är utformade efter syftet och frågeställningarna. I citaten har vi gett 
förskollärarna påhittade namn för att lättare skilja svaren från varandra. Här nedan 
presenteras åtta kategorierna: gruppstorlek och ålder, materialets anpassning efter ålder, 
genomförande av Språklustmaterialet i förskolorna, introduktion av Språklustmaterialet, 
tid och rum, delaktighet och inflytande, förskollärarnas upplevelser av 
Språklustmaterialet samt förskollärares anpassning till varje enskild individ.  
 
3.1 Gruppstorlek och ålder 
Det framkommer utifrån förskollärarna att verksamheterna arbetade olika med 
Språklustmaterialet beroende ålder och gruppstorlekar. Det som förskolorna hade 
gemensamt var att gruppstorlekarna aldrig överstigit mer än 10 barn. En del gjorde 
gruppindelningar efter ålder och mognad, medan en del gick enbart på ålder. Åldrarna 
varierade då några av förskollärarna arbetade med tre till femåringar, andra med fyra till 
femåringar, en tredje med fem till sexåringar, fjärde med tre till sexåringar samt en 
femte med tre till fyraåringar. Så här beskrev några förskollärare gruppstorlek och 
barnens ålder:  

 
My: - Åldersmässigt så ska det här materialet som ni vet om, vara ett material som 
barnen ska ha gått igenom innan skolan. Eftersom skolan tar vid efter förskolan 
vet de hur de bygger vidare. Vår förskola just nu har två barn som ska vidare till 
skolan, ett annat år kanske vi har fem, går du till en annan förskola kan det vara 
16 barn.  

 
Amanda: - Vi har delat upp barnen i fyra grupper varje år och då har vi delat in 
dem dels efter ålder och dels efter mognad. Som nu är de äldsta 14 barn och är 
indelade i två grupper där ena är lite mer framåt. 

 
Sammanfattningsvis framkommer det i svaren från analysen att alla förskolor arbetade 
olika med Språklustmaterialet när det kom till ålder och gruppstorlek. De var eniga om 
att fler än 10 barn blev en för stor barngrupp för materialet. Alla förskolor arbetade med 
de äldsta barnen och där en del förskollärare även hade börjat använda materialet för de 
yngre barnen. Ett flertal förskollärare valde ut barnen efter deras ålder kombinerat med 
deras mognad och intresse när det gällde Språklust. Det framkommer även att 
förskollärarna såg Språklust som ett material som barnen skulle utfört i förskolan innan 
förskoleklassen eftersom de bygger vidare på materialet med Språklust 2.  
 

 
3.2 Materialets anpassning efter ålder 
Förskollärarnas utsagor stämde delvis angående med att vissa delar i 
Språklustmaterialet var anpassade efter olika åldrar. De menade att delar av 
Språklustmaterialets innehåll passade tre till fyraåringar och andra delar i materialet till 
fem och sexåringar. Däremot var merparten av förskollärarna överens om att 
individanpassa materialet efter barnen. En förskollärare uttryckte att de bör göra en 
lättare variation med de som var treåringar och inriktade sig mer mot delar i 
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Språklustboken som handlade om munmotorik, sagor och lekar för att stimulera barnens 
språkutveckling. Hon beskrev att hon hade fått förståelse för att Språklust var menat för 
barnen eftersom det skulle bidra till att skapa en mjukare övergång till förskoleklassen 
och att de vanligtvis arbetade med babblarna13 med de yngre barnen. Treåringarna i 
denna verksamhet beskrivs få detta moment varje höst och att det blev upprepningar 
som byggdes på med kunskap hos barnen för att varje gång skulle de känna igen 
materialet, det kunde leda till att barnen tyckte att det var roligt. Ytterligare en 
förskollärare beskrev även att man inte fick göra för stora utmaningar för en viss ålder 
då det inte blir ett lärande.  
  

Sofie: - Jag tror att det är lite så här att också man kan ju även anpassa det till den 
nivå som barnen är. Eftersom barn är individer så ser du i iallafall att du inte kan 
jämföra en treåring med /…/. Alla treåringar är ju inte likadana och alla 
femåringar är inte likadana, så då ser vi att det är ett väldigt spann på hur de är i 
mognad. Jag tycker nog att man kan säga att de passar alla olika åldrar, för man är 
ju på olika nivåer och mognader.  
 

Lina: - Ibland är det lite spretigt (hon syftar till Språklustmaterialet), jag tycker att 
de första veckorna hör till treåringarna men sedan när det kommer längre fram till 
sagorna tycker jag att det hör till femåringarna. 

 

Wera: - Man kan ju titta vilken låda och välja en låda i sådana fall eftersom det 
finns de lådor som har mycket innehåll och det finns de som inte har så mycket 
innehåll. 
 

En av frågorna handlade om vilken ålder förskollärarna anser materialet var till för och 
en förskollärare svarade så här: 

 
My: - Bara materialet och lådorna till utan att jag skulle ändra någonting är rakt av 
fem till sexåringar. Men det har att göra med hur jag tolkar det och vad jag har för 
erfarenheter /…/. Om man tittar med objektiva ögon så är det för äldre barn. Det 
är ju också syftet med boken också, att det ska vara en skolövergång. 

 
Det framkommer i svaren av analysen att ett flertal förskollärare uttryckte att materialet 
går att anpassa efter ålder, mognad och nivå. En del ansåg att materialet med lådorna 
var till för barn i fem till sex års ålder, medan en del av förskollärarna ansåg materialet 
till en början var anpassat för de yngre åldrarna och de sista delarna var anpassade för 
de äldre barnen. En förskollärare beskrev att utmaningen ligger hos dem när det gällde 
att individanpassa materialet till barnens ålder.   
 
3.3 Genomförande av Språklustmaterialet i förskolorna 
I fyra av de fem förskolor vi undersökte arbetade förskollärarna med 
Språklustmaterialet i 10 veckor medan i den femte förskolan, hade förskolläraren arbetat 
spontant och använde sig bara ibland av Språklustmaterialet med de tillhörande lådorna. 
De två förskollärarna som använde Språklustmaterialet upplevde det mer spontant då 

                                                
13 Babblarna är ett Språkmaterial framtaget till de yngre barnen för att väcka en tidig Språkande. 
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det hade varit svårt att få in de 10 veckorna i sin övriga verksamhet eftersom materialet 
var så ”intensivt” och skulle arbetas med varje dag. Några förskollärare beskrev det så 
här: 
 

Wera: - De första gångerna vi använda materialet så gjorde vi det varje vecka i 10 
veckor och vi planerade in det. Det var väldigt roligt framförallt för barnen i den 
gruppen. /…/ men nu så har vi sagt att nu använder vi det som ett bra material i en 
samling eller i en grupp. Vi tittar i en låda om det är något som kan passa för det 
är ett väldigt bra material. Just de 10 veckorna kan bli svåra eller ja det är nog 
mest att man skulle få lära känna det också. 
Sofie: - Då tänkte vi att det var bättre att vi använder det någon gång än att det blir 
halvhjärtat annars drar man igenom det bara för att man ska göra det. 

 
De förskolor som arbetade kontinuerligt med Språklustmaterialet gjorde det på olika 
sätt. En del använde materialet mer frekvent då det var ett ”levande material” då de 
använde materialet i verksamheten utöver Språklustaktiviteterna och vissa delar tills 
barnen kunde övningarna och då kunde förskolläraren ibland använda flera dagar än de 
tänkta fem dagar som ett kapitel utgör.  
 
Ett flertal förskollärare menade att det var skönt att lådorna var kompletta vilket 
underlättade  deras planering av verksamheten.   
 

Tova: - Lådor är färdiggjorda med material så då är det bara att ta en låda och läsa 
innantill. 

 

Sofie: - Det som är fördelen är att vi tycker att det är färdiga lådor och du tar 
lådan. Du tar boken Språklust och där står det exakt vad du ska göra. Så nej jag 
kan nog inte se några nackdelar med det. Det tycker jag inte, är nog mer bara 
fördelar, att allting finns. Ta boken, läs innantill det här för det står ju till och med 
vad jag ska säga. Säg så här och gör så här. /…/ jag tycker att det är ett jättebra 
material. 

 
Pernilla: - /…/ fördelarna med materialet är att det är färdigt. Det är enkelt att 
använda. Det är 10 lådor sen är det bara att gå igenom före sen sätter man igång, 
jättebra. 

 
Ur denna resultatdel framkommer det att majoriteten av förskollärarna arbetade med 
Språklust i 10 veckor. Två förskollärare arbetade med materialet spontant och inte 
regelbundet. De uttryckte att motivet bakom införandet av materialet spontant i 
verksamheten berodde på att det hade varit svårt att hålla materialet frekvent i de 10 
veckorna. Svårigheterna med att införa Språklust i verksamheterna framkommer även 
hos flera av de andra förskollärarna. En förskollärare beskrev svårigheter med materialet 
fast ur en annan synvinkel då hon menar på att 10 veckorna var för komprimerade då de 
arbetade med materialets vecko-kapitel sju till åtta dagar istället för de tänkta fem. Alla 
förskollärare poängterade fördelarna med materialet att det var komplett och färdigt som 
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underlättade i verksamheten. Några uttryckte att det bara var att ta lådan och läsa 
innantill medan andra förskollärare använde lådorna som inspirationskälla.  
 

Ytterligare andra sätt att genomföra Språklustaktiviteten var att en del av förskollärarna 
använde materialet mer i verksamheten för att barnen uttryckte att det var roligt och 
andra valde att plocka ut delar som de ansåg passade bättre till fler barn eller hoppade 
de över delar som de inte ansåg passa för en viss ålder. En förskollärare tog ett eget 
initiativ och utökade Språklustmaterialet genom att lägga till djur och ljud som inte 
fanns med. Exempelvis dinosaurie som barnen själva fick hitta på ett läte till. Några 
förskollärare menade att de även valde att byta ut sagor som de ibland upplevde är för 
svåra för barnen och om de skulle känna att de inte kunde en melodi i en låt så fick de 
hitta på en melodi. 
 
En förskollärare beskrev att när hon arbetade med Språklust uttryckte hon att ” jag inte 
läser rakt av men menar att man kan göra det”. Hon uttryckte att Språklustinnehållet 
innefattade mer instruktioner om vad som kunde göras än att materialet måste följas rakt 
av. Samma förskollärare sade att hon valde att använda sitt egna språkbruk till 
innehållet. Sedan menade hon att det var viktigt att visa barnen innehållet för att göra 
dem nyfikna och förklara lite hur man göra kring delarna. Barnen själva beskrivs även 
vara påhittigare än de vuxna då de kunde komma på egna saker även om hon inte kunde 
beskriva något exempel på sådant.  
 
En annan förskollärare uttryckte att det skedde en dokumentation under hela processen 
med barnen för att underlätta för sig själv och synliggöra mönster. Genom att 
dokumentera med en lärplatta kunde hon synliggöra de barn som följde med i 
aktiviteten, fast de på samlingen inte såg ut så. Även om det var få barn i en barngrupp 
skedde det missar som videon fångade upp vilket hon beskrev att hon annars inte hade 
upptäckt. Dessa filmsnuttar beskrevs vara värdefulla för henne eftersom hon kunde se 
sådant som hon kanske kände sig osäker på. 
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att de flesta förskollärare anpassade materialet efter 
barnen genom att de bytte, plockade ut eller lade till material eftersom det ansågs vara 
för enkelt eller för svårt. En förskollärare uttryckte att hon var intresserad av att iaktta 
barnens intressen och nyfikenhet på materialet genom att visa och introducera materialet 
för barnen. Genom dokumentation menade en förskollärare att de kan synliggöra barn 
som hon kände sig osäker på och genom en lärplatta kunde hon göra olika upptäckter.  
 

3.3.1 Introduktion av Språklustmaterialet 
Att introducera materialet för barnen såg olika ut. En del förskollärarna lät barnen bara 
se lådorna utan att de fick röra sakerna medan andra förskollärare tillät barnen att 
undersöka vad som var i. En förskollärare gick igenom en låda tillsammans med barnen 
och skrev ner sådant som hon märkte barnen var intresserade av. Även om det inte 
brukade bli som de hade tänkt med aktiviteten menade hon att det var det som var 
”tjusningen” med det. Förskolläraren förklarade att hon använde sakerna i lådorna efter 
Språklustaktiviteten med barnen som hon visste att barnen var mycket intresserade av. 
Hon gjorde detta för att skapa ett intresse till de andra sakerna i lådan och för att fokuset 
inte skulle ligga kvar på den enskilda saken. Barnens intresse förmedlades även till 
föräldrarna via anslagstavlan vid flera förskolor för att göra dem delaktiga i sina barns 
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språkutveckling eftersom barnen talade om det hemma vilket skapade en nyfikenhet. 
Presentationen av materialet och hur det lade fram det ansågs vara viktigt utifrån 
flertalet av förskollärarna. En förskollärare berättade att de kommunicerade med barnen 
om att de skulle ha Språklust. Andra berättade för barnen vad veckan skulle handla om 
och delade även ut sakerna och frågade barnen exempelvis vad de kunde vara för djur 
och hur de kunde låta om veckans temadjur och ljud. Barnen fick även information i en 
av förskolorna vilken grupp de skulle tillhöra och att de kontinuerligt skulle träffa 
varandra varje dag under tio-veckors perioden. En av förskollärarna beskrev att med 
yngre barn fick de kanske visa mer än att tala. En annan förskollärare beskrev att 
Språkluststunderna upplevdes vara skollik då det fanns en viss rutin i aktiviteten vilket 
hon uttryckte var intressant.  
 

Lina: - När man hämtar materialet säger vi till barnen, ”nu ska vi ha Språklust”, 
på ett roligt och spännande sätt och där är vi lika nyfikna som barnen. 

 
Resultatet som framkommer efter svaren belyser att introduktionen av materialet ser 
annorlunda ut beroende på vilken förskollärare som introducerar Språklustmaterialet. 
När en ny låda presenteras kan en del förskollärare låta barnen utforska lådorna själva 
även om det inte tillhörde dagens övningar. Några andra förskollärare tillät inte barnen 
få utforska lådan utan tog fram materialet inför en viss aktivitet. En förskollärare 
beskrev att i hennes verksamhet använde de sig av materialet i andra sammanhang än i 
Språklustaktiviteten för att trötta ut barnen med materialet som de ansåg var roligt under 
aktiviteten. Detta gjordes för att skapa mer intresse för ett annat material i språklådorna. 
Flertalet förskollärare hävdade att det var viktigt hur de introducerade materialet för 
barnen där kommunikationen mellan förskollärare och barn var avgörande. En 
förskollärare beskrev att aktiviteten Språklust var skollik eftersom det var väldigt 
rutinbundet för de äldre och uttryckte att till de yngre fick de visa mer än att tala.   
 
3.4 Tid och rum  
Tiden för genomförande var varierande i alla fem verksamheterna, en del använde sig 
av 10-15 minuter medan andra använde sig av 15-20 minuter. En förskollärare uttryckte 
att de måste repetera övningarna flera gånger för att syftet med aktiviteten skulle 
inhämtas av barnen. De flesta förskollärare beskrev tidsaspekten som problematisk, 
likaså miljön. En del upplevde lokalerna som små och gjorde att de måste improvisera 
innehållet i språklustmaterialet efter utformningen av miljön och inte efter aktiviteten.  
 

Rebecka: - Lite synd att vi inte har större lokaler, vilket är lite synd då vi behöver 
större rum för att utföra vissa saker. Man ska dramatisera och springa runt i en 
skog och klättra över ett bord då man ska upp på ett berg. 
 

Flera förskollärare framhävde miljön ur ett annat perspektiv då miljön ansågs vara 
distraherande. Barnen ansågs behöva en så diskret miljö som möjligt och att det gav 
mindre stimulans med vita väggar, bra ljusinsläpp och ett eget rum med stängda dörrar 
eftersom barnen annars blir störda.  
 

My: - Om rummet som vi brukar vara i är upptaget då brukar vi vänta tills det är 
ledigt för att det inte ska bli så stökigt. Miljön är åter igen så otroligt viktig och 
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barnen vet när aktivitet börjar och när den är slut. Även om det inte finns några 
sådana svårigheter, så vet de vad som förväntas. 

 
För att alla barn skulle hinna med Språklustaktiviteten under den avsatta 10 veckors 
perioden hade en förskola lagt om sitt schema och påbörjade det vid senare tidpunk 
under dagen. Andra har beskrivit att de inte hinner med materialet på den tiden som 
Språklust angett och därför läser materialet snabbare än tänkt då annan aktivitet i 
verksamheten börjar närma sig. Samtidigt förklarade förskollärare tidsbristen så här: 
 

Sofie: - Det skulle vara varje dag i 10 veckor i rad och man fick inte hoppa över 
någon låda och det skulle vara precis exakt som Språklustteamet sa. Först tänkte 
vi hur vi ska få in och igenom det här eftersom vi hade en relativt stor grupp för vi 
valde att ha det med de äldsta barnen. /…/ Vi tänkte hur vi ska få igenom de här? 
Eftersom det var så många som skulle gå igenom materialet. Det skulle vara varje 
dag och tio veckor i rad och man fick absolut inte bryta. Det skulle vara rakt av 
och låda för låda och då hade vi funderingar på hur vi skulle kunna göra? Men vi 
gjorde upp ett schema /…/ för den äldsta barngruppen och det var vi som varvade 
med det där i alla fall och ja, så var det för det var vi som tog på oss det /…/. Det 
var lite stressigt emellanåt kunde vi tycka då eftersom man skulle ha det varje dag 
och hela tiden. 

 

Tova: - Ska jag vara riktigt ärlig så har jag jobbat med det här i två år nu och jag 
har inte hunnit fram till vecka tio men nu är jag på vecka sju /…/. Jag snubblade 
på mållinjen och hann inte med i planeringen.  

 

Pernilla: - En fördel är att om det är personalbrist och inte kan ha aktiviteten på 
grund av detta och så som det kan vara /…/. Då kan man slå ihop två dagar, det 
går jättebra det också. /…/ jag tror att de tycker det är kul och att vi byter mellan 
lokalerna och att vi ibland är i ett litet rum. 

 
Tid och rum varierade hos de olika förskollärarna. Vissa förskollärare arbetade 
tidsbundet då de följde instruktionerna från Språklustmaterialet. En annan förskollärare 
arbetade med materialet där hon såg till att barnet har uppnått aktivitetens syfte. Tiden 
framkommer som problematisk hos några då de uttryckte att materialet var för intensivt 
och inte hunnits med i verksamheten. För en del förskollärare fanns inte tiden till för 
vad övningarna i Språklustmaterialet krävde och fick gå igenom materialet snabbt. 
Andra såg det som en fördel med materialet då de menade att man kunde slå ihop flera 
dagar eller ta med materialet ut till skogen om det var personalbrist. En av 
förskollärarna förklarade att hon aldrig hade hunnit klart med 10 veckors perioden men 
gav inte en konkret anledning till varför. Miljön är någonting som ett flertal 
förskollärare hade diskuterat då det uppstod olika nackdelar i relation till materialet. En 
förskollärare tog upp att rummen kunde vara problematiska för att de var för små 
jämfört med vad som ska utföras från aktiviteten. En annan ansåg att det var viktigt att 
rummet uppfyllde vissa kriterier som gjorde att aktiviteten kunde bli så lärorik som 
möjligt.   
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3.5 Delaktighet och inflytande 
Alla förskolor beskrev att de inte tvingade barnen att vara med på aktiviteterna utan det 
gick bra för barnen att bara iaktta då de inte vill tvinga barnen. Förskollärarna uttryckte 
även att det kunde spontant hända saker i aktiviteten som de tog tillvara på. Barnen 
brukade oftast vilja göra samma språklekar om igen och därför tillgodosåg 
förskollärarna det. I lässtunder kunde det enligt två förskollärare handla om att barnen 
själva fick konstruera egna berättelser utifrån en bild och på det sättet få inflytande. De 
flesta menar att Språklustmaterialet i sig var ett ”komplett” material som egentligen inte 
gav barn utrymme för delaktighet och inflytande. Flera förskollärare berättade att de 
tillåter att barnen får observera vad de andra barnen gjorde om de inte kände sig 
bekväma att delta. De menade att de självmant senare deltog när de såg vad de andra 
barnen gjorde. En förskollärare berättade att det kanske berodde på om barnen talade 
olika språk eller att de inte förstod riktigt och kunde vara anledningen till att de stod 
över. Förskolläraren menade däremot att det var viktigt för barnen att delta eftersom det 
fanns ett lärande i det samtidigt som det var bra för gruppdynamiken. Detta berodde 
också på vad man var för ledartyp och det styrdes av vad man brinner för. En annan 
förskollärare berättade att fyraåringarna har väntat och längtat efter att ha Språklust och 
att de därför hade tillgodosett dessa barn och därför började de även med fyraåringarna. 
 
I två olika förskolor hade två förskollärare förändrat innehållet i språklådorna, vilket de 
uttryckte har visat på att de anpassade innehållet efter barnens intresse.  
 

My: - Man märker att barnen har noll intresse av något och jag känner att det 
aldrig kommer att gå eftersom de är totalt ointresserade av det här. På ett sätt är 
det bara barnens inflytande och deras kunskapsnivå och önskemål för dagen som 
bestämmer. Om jag skulle fortsätta så blir det en tråkig stund tillslut. Viktigaste är 
att det ska vara roligt och intressant. Ibland kan man vara jättesvettig. Allt är bara 
på deras villkor och intresse. För mig är barns inflytande utifrån deras intresse och 
vilja.  
 

Sofie: - Man kan ju även se på individerna, för det kan ju vara så att om man talar 
mycket språk kan det tillslut leda till att bokstäver kommer in och barnen vill då 
skriva. Då får man utveckla det. Detta är spontant och vill de pröva skriva sol ja 
okej, då tar vi fram lådorna. 

 
Sofie som arbetade spontant med Språklustmaterialet uttryckte sig även så här: 
 

Sofie: - /…/ och det är lika med nu när jag har tagit in den (lådan) på avdelningen 
då rycker jag bara en låda. Vad är det här för något och så tar jag den på det viset. 
Men det blir ju det för att barnen säger kan du inte hämta en Språklustlåda eller 
vad är det i den där lådan. 

 
I resultatet framkom det att ingen av förskollärarna som intervjuades tvingade barnen att 
delta i aktiviteten om Språklust. Om ett barn iakttog menade flera förskollärare att de 
inte gjorde någonting åt saken men en förskollärare poängterade vikten av att barnen 
bör vara med för att få lärandet i Språklust men också för gruppdynamiken. En del 
talade om att barnen gavs delaktighet och inflytande när de fick konstruera sagor utifrån 
materialet. Andra såg att barnen fick delaktighet och inflytande genom att upprepa 
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samma material gång på gång även om det inte stod så i instruktionerna till 
Språklustboken. En annan förskollärare såg delaktighet och inflytande genom att bjuda 
in de yngre barnen till att ha Språklust och tillgodosåg därigenom deras intresse och 
behov. En annan förskollärare var uppmärksam på barnen om de inte visade något 
intresse i aktiviteten, utan hon fick istället anpassa materialet efter barnen. Denne 
förtydligade med att beskriva att utan barnens delaktighet och inflytande blir inte 
aktiviteten av eftersom det styrs enbart av barnens intressen och viljor.  
 
3.6 Förskollärares upplevelser av Språklustmaterialet.  
En förskollärare uttryckte att man inte ska göra det bara för att göra det. En annan 
förskollärare uttryckte att det var en barngrupp som hon behövde lägga 
Språklustprojektet på is för att få ihop gruppen mer innan arbetet påbörjade. Alla 
förskollärare beskrev delarna i språklustmaterialet som viktiga. 
 

Tova: - Jag tycker att allt är lika viktigt för att det hör ihop och är ett 
sammanhang. För det är så mycket berättande och sagor och lyssnandet är alltid 
viktigt. 

 

Amanda: - Jag tycker allt är viktigt men att vissa bitar är viktigare för olika barn, 
att man känner mer så. En del barn måste verkligen lära sig att lyssna och 
koncentrera sig medan andra kanske behöver träna mer på munmotorik14 eller att 
rimma. Materialet känns genomtänkt men mer att man tänker vad som kan vara 
viktigt för olika barn. 
 

Även om en förskollärare beskrev alla delar som bra, understrykte samma person vikten 
av att arbeta med munmotoriken för att en del barn använde nappen för länge och talade 
med nappen i munnen och detta kunde störa deras talspråk. Därför arbetade hon med 
munmotoriken för att dessa barn skulle bli förstådda och kunna kommunicera med 
andra barn. I det arbetet var det även viktigt för barnen att de fick arbeta med sagor och 
återberättande men även att de kunde förklara texter. Förskolläraren menade att det var 
otroligt viktigt för barn att bli förstådda men att de ändå kunde få tänka att 
förskoleklassen tar vid efter deras arbete med barnen.  
 
Språket beskrivs även finnas med som en röd tråd för förskollärarna i 
förskoleverksamheten men att själva Språklustmaterialet går in djupare på 
språkutvecklingen och blir mer koncentrerat och fokuserat en kortare period. Det som 
framkom var att fördelarna med materialet var ett färdigt koncept som gjorde att det var 
enklare att använda och det enda som krävdes innan var att gå igenom materialet. Det 
var bara att ta sig an ett färdigt material även om det var bra att förbereda sig på 
innehållet. En annan fördel beskrivs vara att det går att välja ut delar i materialet samt 
att materialet ger möjlighet till upprepningar. En annan förskollärare beskrev att 
fördelen med materialet var att det är beforskat och att barn som får ta del av 
Språklustmaterialet hade lättare i skolan och lättare när det gällde läs-och 
skrivförståelsen. En annan fördel som beskrivs av förskollärarna var att barnen fick 
konkreta saker att arbeta med och då handlade det inte bara om att barnen skulle lyssna. 

                                                
14 Munmotorik finns med i Språklustboken och handlar arbetet med munstrykan hos barnen för att främja 
deras talspråk. Till exempel om ett barn hade svårt att säga bokstaven O, är det tänkt att förskolläraren 
skulle hjälpa barnet med hur munnen formas för att få till ljudet.  
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Den enda nackdelen som nämndes av en förskollärare var att hon kände sig bunden till 
materialet under en lång period men poängterade att det inte hade att göra med att 
materialet var dåligt utan handlade mer om deras upplägg och att de ibland kunde 
upplevas att de var i behov av omväxlingar i arbetet.  
 
När förskollärarna berättade att de hade märkt skillnad på barnens språkande efter deras 
arbete med Språklust märktes det på olika sätt. En del förskollärare märkte att barnen 
tagit för sig mer i barngruppen och att de som annars var tysta vågar nu vara mer 
delaktiga än tidigare. Två förskollärare uttryckte att de har hört från lärarna i 
förskoleklassen att de också hade märkt skillnad på de barn som kommit dit och det var 
positiv feedback. En annan förskollärare påpekade även att förskoleklassen fortsatte 
arbetet med Språklust 2.  
 
Två förskollärare beskrev att Språkmaterialet synliggjorde barn som var i behov av 
extra hjälp. Exempelvis synliggjordes det att verksamheten behövde stöd och tips från 
specialpedagoger när de märkte att barnen inte alls hade förståelse för det de gjorde och 
att de även ibland kunde vara barn som behövde hjälp av logoped. Arbetet med 
Språklust belyste även barns kunskaper som de hade om språket. 
 
Alla förskollärare hade upplevelser av att barnen var intresserade av Språklustmaterialet 
och de tillhörande lådorna.  

 

Pernilla: - Jag har inte behövt dra med dem än i arbetet. Än så länge tycker barnen 
att det är jätteroligt.  

 
Förskollärarna beskrev även tankarna om att vidareutveckla Språklust genom att 
använda det i andra delar av verksamheten som exempelvis att de vid en skogsutflykt 
kunde ta med och använda materialet vid sådana tillfällen. Alla berättade att det såklart 
gick att utveckla materialet men när de skulle beskriva vad, så kom bara en av alla 
förskollärare inte på något. En av de förskollärarna som kom på något beskrev att det 
gick att utveckla alla lådor vilken hon påpekade att hon har gjort genom att hon lade till 
saker eller ersatte sakerna. Om det skulle vara något hon hoppade över i ett material var 
det för att hon visste att de arbetade med sakerna från Språklustmaterialet i 
teknikområdet tidigare i verksamheten. Som exempel beskrev hon att barnen hade fått 
prova blåst med sugrör i området teknik och hon valde istället att låta barnen få prova 
att blåsa på olika material så de fick variation när de skulle blåsa med sugrör. Vikten var 
att innehållet var detsamma. Samma förskollärare uttryckte att hon såg att andra ämnen 
också fanns med i lådorna och kunde handla om skapande eller matematik.  
 
Sammanfattningsvis kan det tolkas att förskollärarna menade att materialets alla delar 
var viktiga men en förskollärare uttryckte att delar ur Språklustmaterialet var viktigare 
för olika individer. Flertalet av förskollärarna beskrev att Språklustmaterialet var mer 
koncentrerat och djupgående för en stund. Till exempel uttryckte en förskollärare 
genom att hon använde sig av Språklustmaterialet kunde hon hjälpa barnen som hade 
svårt med munmotoriken att forma olika ljud och bokstäver eftersom barnen borde 
kunna kommunicera med andra och göra sig förstådd. Några andra förskollärare beskrev 
att materialets fördelar var att det var lätt att använda och att det gick att hoppa över 
eller ändra i materialet. Det tycks även användas mer som en inspirationskälla hos en 
del förskollärare. Nackdelar med materialet beskrivs som att Språklustaktiviteten var 
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jobbig därför att den var så rutinbunden. Språklustmaterialet beskrivs av majoriteten av 
förskollärarna att barnen fick en lättare övergång till förskoleklassen. 
   
3.7 Förskollärares anpassning till varje enskild individ  
Flera av förskollärarna menade att om barn missade ett tillfälle var det svårt att ta igen 
det med barnen. En del förskollärare valde ut delar i Språklustmaterialet för att anpassa 
efter barnen. En förskollärare hade tagit tillvara på de barn som var i behov av extra 
stöd när de arbetade med munmotoriken. I en av delarna i Språklust skulle barnen städa 
munnen med tungan och då upplevde förskolläraren att en del barn behövde träna extra 
på S-ljuden och då plockade hon in extra material som tecken och munmaterial eller 
som hade med rytmik att göra för att barnen lättare skulle komma in i hur ordet låter. Ett 
annat exempel var att barn som skriker väldigt mycket kunde få skrika i en burk för att 
få uppleva och höra hur det kan låta.  
 

My: - På det sättet jag erbjuder mig så känner jag att jag inte ger upp förrän jag ser 
att polletten ramlat ner. 

 
Dessa citat kan tyda på att My är uppmärksam till att anpassa Språklustmaterialet till 
varje enskild individ. Det är även viktigt för flera förskollärare att barnen fick känna att 
de lyckas. Ena valde att byta ut sådant som blev för svårt för barnen och ersatte det med 
samma sak fast i en enklare form som exempelvis när barnen skulle blåsa i ett sugrör 
hade förskollärare bytt ut dessa till tjockare. Även om det var viktigt för barnen att 
lyckas så skulle det vara en utmaning eftersom det behövdes i barnens lärande. 
 
De barn som beskrivs ha svårt att forma munnen efter ett O och hålla munnen tätt fick 
en spegel försedd för att hjälpa dem att se sig själva där barnens egen mimik 
synliggjordes för dem och kunde då bli självrättande utan att någon påpekade det. Det 
var även viktigt för denna förskollärare att veta vilken nivå lådorna innehöll innan hon 
erbjöd barnen dem. Detta gjordes eftersom barnen behövde gå igenom lådorna i rätt 
ordning för att nivåerna blev svårare och svårare. Det framkom att en del förskollärare 
inte beskrev hur de gjorde mer än att barnen fick träna lite extra. De berättade att när 
barnen inte kunde säga R så brukade det gå över annars tog förskollärarna in en 
specialpedagog till stöd. 
 

Rebecka: - Materialet är lite ojämnt på det viset. Det har vi ju lärt oss lite, att vi 
hoppar över det där. Ja men som förra veckan satt jag titt eller tott eller att man 
skulle göra något med tårna och då kan man ju tycka att men alla har ju hört de 
rim och ramsorna förr. 

 
I Resultatet framkommer det att om ett barn missar någon del i Språklustmaterialet 
ansåg samtliga förskollärare att det kunde vara svårt att ta igen. En förskollärare uttalade 
sig att det var viktigt för barnen att få kunskap och träna i de olika övningarna för att 
lådorna har olika nivåer och bygger på varandra. Ett flertal förskollärare valde ut saker i 
lådorna för att kunna anpassa och erbjuda ett material på barnens nivå. En förskollärare 
hade tagit tillvara på barn som var behov av extra stöd och gav barnet mer träning i 
andra tillfällen och beskrev det som att hon inte gav upp förens hon såg att polletten 
hade trillat ner. Flera förskollärare uttryckte sig att det var viktigt för barnen att känna 
att de lyckas och anpassade materialet efter individens behov.  
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3.8 Sammanfattning av resultatet med tolkning utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv.  
Sammanfattningsvis framkommer det tydliga mönster om att förskollärarna talade om 
barnens mognad och nivåer för att beskriva vilken ålder Språklustmaterialet passade till 
och de uttryckte hur de valde ut vilka barn från förskolan som fick ta del av materialet. 
Mognad och nivåer beskrivs även inom Språklustmaterialet där förskollärarna 
förklarade att materialet ökade i nivåer för varje dag i varje vecka för att det var viktigt 
att varje barn fick ta del av alla delar i materialets innehåll eftersom delarna byggde på 
varandra. Det var också av vikt att alla barnen gavs goda förutsättningar och möjligheter 
för att delta i Språklustaktiviteterna eftersom förskoleklass förväntades ta vid efter 
förskolan.    
 
Tiden ansågs som problematisk för i stort sätt alla förskollärare. De största fördelarna 
med materialet beskrev förskollärarna, var att det var ett komplett och enkelt material att 
använda. Vissa ansåg det som ett inspirationsmaterial för att kunna språkstimulera 
barnen efter deras behov. Nackdelar som framkom var att materialet var för styrt, 
”intensivt” eller att förskollärarna uttryckte att de var i behov av omväxling ibland. Alla 
förskollärarna såg skillnader hos barn som hade kommit i kontakt med materialet. De 
förklarade att barn som tidigare hade varit tysta och tillbakadragna hade genom 
Språklustaktiviteten utvecklas till att våga ta mer plats i barngruppen. Detta kan enligt 
Smidt (2010) handla om att barnet har en egen drivkraft och förmåga att vilja påverka 
sin egen situation (a.a.). Förskollärarna hade även fått en bekräftelse från 
förskoleklassen att de barn som hade kommit i kontakt med Språklustmaterialet visade 
det sig ha utvecklat en bättre språkutveckling. Detta kan tolkas utifrån Säljö (2014) att 
barn tillsammans med andra upplever och tolkar sin omgivning där de använder 
kommunikation och språkanvändningen som länken mellan varandra för att skapa 
förståelse (a.a.).     
 
Kommunikation var också någonting som framkom i resultatet då det handlade om att 
ha en bra kommunikation mellan lärare och barn samt  barn till barn för att de skulle 
kunna bli förstådda av sin omgivning. Det centrala ur ett sociokulturellt perspektiv är att 
människan utvecklar ett lärande i interaktion med andra människor. Kommunikationen 
med sig själv (inre tänkandet) och andra, då blir deras tänkande en sorts reproduktion av 
språket (Säljö, 2014). Kommunikation anses vara ett värdefullt redskap hos människan 
för att kunna förstå sig själv och sin omgivning. Språket anses bli en länk till det inre 
tänkandet som skapas av intryck och erfarenheter från den yttre omgivningen 
(Strandberg, 2006). I Språkluststunden var barnen delaktiga med förskollärare och andra 
barn och det kan förstås ske ett utbyte av kunskaper och erfarenheter som för 
förskolläraren synliggör ett barns lärande. Förskollärarnas utsagor om att 
Språklustmaterialet individanpassas efter ålder och mognad talade för att de lade en 
lagom utmaning anpassad till individen. Detta kan förstås handla om Vygotskijs 
begrepp om proximala utvecklingszonen som Säljö (2014) menar handlar att barns 
lärande kan utmanas av en mer kompetent person. När barnen ingår i ett sådant 
växelspel synliggörs barns lärande och vuxna kan utifrån detta utmana barnet för deras 
lärande och utveckling (a.a.).  
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4. Diskussion 
Här nedan presenteras en metoddiskussion, resultatdiskussion och en slutdiskussion. Vi 
kommer även att ge våra reflektioner som vi kommit fram till. Nedan kommer även en 
återkoppling att göras med bakgrunden, syftet, frågeställningarna och resultatet i 
studien.  
 
4.1 Metoddiskussion 
I denna del diskuterar vi metoden och studiens kvalité på ett kritiskt sätt där vi belyser 
både styrkor och svagheter med vår valda metod. 
 
Metoden som vi har använt i studien var semi-strukturerade intervjuer för att besvara 
vårt syfte och frågeställningarna och den har varit användbar som stöd. För att 
undersöka hur förskollärarnas förhållningsätt och arbetsmetoder är till 
Språklustmaterialet har intervjuerna synliggjort förskollärarnas uppfattningar och 
tolkningar som besvarar syftet med studien. Bryman (2011) skriver att om man väljer 
att göra intervjuer bör man vara medveten om att intervjupersoners utsagor är byggda på 
deras tankar, reflektioner och känslor som är föränderliga (a.a.). Förskollärarnas utsagor 
måste vi förlita oss på i denna studie eftersom vi aldrig kan veta om deras handlingar är 
något annat än de berättar.  
 
Urvalet av förskollärare har även varit betydelsefullt då vi genom ett antal förskollärare 
fått fördjupade berättelser som gett oss värdefulla insikter om hur de arbetar och 
förhåller sig till Språklustmaterialet. Urvalet från början var enbart tänkt att gälla 
förskollärare då vi hade tanken om att ha två förskollärare från varje verksamhet för att 
göra en jämförande studie mellan olika avdelningar i samma förskola. I efterhand 
märkte vi att de var svårt att förhålla oss till det då verkligheten visade något annat. Det 
blev ett blandat urval då vi från en del förskoleverksamheter fick två förskollärare 
medan andra förskoleverksamheter kunde bistå med en förskollärare. Det fanns även en 
barnskötare som kunde ställa upp och vi bestämde oss för att ta med henne i 
förskollärarperspektivet och nämna som förskollärare i studien eftersom förskollärarna 
var i majoritet. Vi hade inte avsikt att jämföra barnskötares och förskollärares utsagor i 
studien och det visade sig att det inte framkom någon märkbar skillnad mellan dem i 
resultatet. Därför bestämde vi att ha kvar vårt förskollärarperspektiv eftersom 
majoriteten var förskollärare. Eftersom det var svårigheter med att få två förskollärare 
från varje förskola kan det alltid diskuteras om ändringen av formuleringen i 
informationsbrevet verkligen skulle ha gett oss fler intervjupersoner genom att 
informera att alla som arbetar med Språklustmaterialet, både förskollärare och 
barnskötare, var relevanta för studien. Vi fick dock tillräckligt med empiriskt material 
genom att använda oss av didaktiska frågor som öppnar för fördjupade svar hos 
respondenterna.  
 
Ljudinspelningarna har även inneburit ett värdefullt verktyg för studien då de fångar 
sådant som vi kanske inte annars hade hunnit anteckna. Studien hade även den kunnat 
kompletteras med vår närvaro i verksamheten och för att observera och dokumentera 
förskollärarnas arbetsmetoder och förhållningsätt gentemot Språklustmaterialet för att 
se om deras tankar reflekterar deras handling. Vi har i studien följt etiska riktlinjer som 
att anonymisera förskolor och förskollärarnas namn samt de andra etiska riktlinjer vi 
nämnt i metoddelen och har därmed inte riskerat vår överenskommelse.  
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4.2 Resultatdiskussion 
I denna del avser vi att knyta samman vårt resultat med teorier, styrdokument, syftet 
samt frågeställningarna till studien. Tydliga spår som framkommit av analysen efter 
resultaten kommer vi under denna del behandla och dessa är: barnets ålder, nivåer15 och 
mognad, individanpassning, betydelsen av förskollärarens roll samt barns delaktighet 
och inflytande.   

4.2.1 Anpassning av Språklustmaterialet 
Det mest centrala som vuxit fram i resultatet är att förskollärarnas arbetssätt och 
förhållningsätt kan förstås styras av barnets ålder, nivåer  och mognader. De talar utifrån 
detta och menar att de individanpassar Språklustmaterialet. Enligt Skolverkets (2012a) 
allmänna råd lyfts det fram att förskollärarna bör ha kompetenser för att kunna utmana, 
kommunicera samt stimulera barnen oavsett ålder (a.a.). Vi tolkar de allmänna råden när 
de talar om  ålder som att de menar att barnen har kommit olika långt i sin 
språkutveckling oavsett om barnen tillhör samma åldersgrupp eller inte. Enligt Pramling 
Samuelsson och Sheridan (1999) utvecklas barn i olika takt och tar sig an 
språkfärdigheter på olika sätt. När merparten av förskollärarna menar att barn måste 
uppfylla en viss mognad, nivå eller ålder för att få ta del av Språklustmaterialet uppstår 
det en fundering om de verkligen talar om individanpassning. Hur kan vi förstå mognad, 
ålder och nivåer? Eftersom förskollärarna talar om barns ålder, nivå och mognad till 
språklustmaterialet kan vi göra en tolkning av orden utifrån de allmänna råden att 
förskollärares kompetenser är viktiga när det gäller att anpassa materialet till det 
enskilda barnet. Det är väldigt komplex att förstå vad de avser när de pratar om nivå och 
mognad. En del av förskollärarna upplevs vara mer medvetna om den enskilda 
individen när de nämner ålder, mognad och nivåer.  
 
En förskollärare uttrycker sig i samband med att hon delar in barngruppen efter ålder 
och mognad, att gruppen är indelad delvis efter ålder men även efter vilka barn som är 
mer framåt. I detta uttryck kan mognad tolkas som att barnen ligger olika i sin 
utveckling och på det sättet framstår det att hon individanpassar. Andra förskollärare 
beskriver mognad och ålder som generellt gäller för en viss barngrupp vilket vi upplever 
är svårt att tolka om det anpassas efter individen. En förskollärare beskrev  att hon 
anpassade Språklustmaterialet till treåringar vilket inte generellt måste betyda att hon 
menar att alla barn är lika även om de  antyder  det. Det som är intressant att lyfta med 
allmänna råden (2012a) är att de beskriver att förskollärarna ska ha en förmåga att 
anpassa verksamheten efter barnets ålder, behov, erfarenheter och att de behöver ha 
egenskaper som att vara medveten, lyhörd, flexibel, engagerad och öppen för  
förändringar. Verksamheten ska präglas av att varje enskild individ ska få erbjudas  
goda möjligheter för sitt lärande och sin utveckling (Skolverket, 2012a). Denna mening 
från Skolverket kan tolkas vara en anledning till varför förskollärare talar så mycket om 
ålder och barnens behov. När förskollärare ska sätta ord på barnens behov kanske de 
utgår ifrån barnens mognad och nivåer. Kan det bli problematiskt att allmänna råden 
och läroplanen motsäger varandra då läroplanen för förskolan beskriver att alla barn ska 
erbjudas samma rättigheter oberoende av kön, ålder, etnicitet o.s.v. (Skolverket, 2010). 
Det kan tolkas som att förskollärarna försöker individanpassa Språklustmaterialet till 
barnen men kanske har de inte de rätta kunskaperna om hur. Ett annat sätt att se är att 
förskollärarna är så bekanta med materialet och vet att materialet kanske inte går att 

                                                
15 Vi har tolkat förskollärarnas utsagor om nivåer som att de menar barns språkliga utvecklingsnivå. 
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individanpassa alla gånger. Men vad säger att det måste vara individanpassat? Enligt 
Pramling och Carlsson (2008) och Herrlin och Lundberg (2003) så tar barn sig an 
färdigheter på olika sätt och att det tar olika lång tid för varje individ (a.a.). Genom detta 
får vi förståelse för hur viktigt det är med individanpassning för att varje enskild individ 
ska erbjudas så rika möjligheter för sin egen språkutveckling. 
 
Ett annat tolkningsperspektiv som belyser vikten av att individanpassa i en aktivitet med 
Språklustmaterialet kan enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999); Lundberg 
och Herrlin (2003) förstås handla mer om förhållningsättet till enskilda barn. De talar 
om vikten av att det måste finnas en ömsesidig kommunikation mellan förskollärare och 
barn för att kunna ge barnen så goda förutsättningar som möjligt till språket. Det som 
skiljer författarna åt är att Pramling Samuelsson och Sheridan talar om att man måste 
väcka en lust hos barnen för språkanvändningen medan Herrlin och Lundberg talar mer 
om att hålla deras intresse för språket vid liv. Båda författarparen talar om att varje 
enskilt barn utvecklas i olika takt och tar sig an färdigheter på olika sätt och att det är 
viktigt som förskollärare att tillgodose varje enskilt barn för att kunna individanpassa. 
Genom att göra detta blir det lättare för förskollärarna att synliggöra det enskilda barnet 
och vad de har för behov för att kunna hjälpa barnet att utveckla sitt språk (a.a.).  
 
Förskollärarnas roll till materialet tolkar vi blir det viktigaste verktyget för att förmedla 
Språklustbokens syfte till barnen, lådorna ses egentligen som bara ett redskap som ska 
underlätta och förtydliga innehållet men ansvaret ligger hos förskolläraren. Hela 
resultatdelen tolkar vi belyser att förskollärarna undermedvetet talar om kvalitén i 
arbetet med Språklustmaterialet då resultatet indikerar tydliga mönster av att 
förskollärarna har svårt att anpassa materialet till verksamheten. Tidsbrist är ett av flera 
mönster som framkommer inför användningen av Språklustmaterialet och vi tolkar det 
från citaten att det har och göra med intensiteten av att det ska vara varje dag i 10 
veckor. Enligt Bornholmsmodellen är tiden avsatt till 15 veckor för att barnen ska 
kunna ta sig an språklekarna i relativt lugnt tempo (Lundberg, 2007). En fråga som 
uppstår här är varför Rydja (2006) har beskrivit att Språklust ska användas i 10 veckor? 
Genom det här och förskollärarnas utsagor om tidsbristen kan det förstås som att 
förskollärarna inte har tid till att individanpassa materialet och enbart går efter barnets 
ålder och mognad. Däremot kan man diskutera om 15 veckor skulle göra skillnad eller 
om tidsbristen fortfarande består. 
 
De största fördelarna som framkommer med materialet är att det är enkelt och lätt att 
använda. Någon beskrev det som att det bara var att ta en låda och göra efter 
instruktionerna. Men sedan ställs detta emot och nackdelen blir att materialet är för 
intensivt och komprimerat. Ett till område som uppstår som problematisk är miljön runt 
Språklustaktiviteterna. Förskollärarna uttrycker att miljön är en stor faktor till hur 
aktiviteterna genomförs. Neumann, Hood, Ford och Neumann (2012) beskriver att det 
bästa sättet att ta vara på barns lärande är deras spontantana intryck från miljön (a.a.). 
Eftersom Språklustmaterialet är enligt förskollärarna ett ”komplett material” tolkar vi 
det som att det inte ges utrymme för dem att ta tillvara på barnens spontana intryck.  

4.2.2 Barnens framtid 
Språklustteamet bygger sin bakgrundsberättelse som tidigare nämnts i bakgrunden som 
en hjälp för barnens skolgång och inte någonting som ska främja barnens förskolegång. 
De menar att om inte barnen får ta del av Språklustmaterialet kontinuerligt i förskolan 
kan resultatet bli att flera barn får svårare att klara av sin framtida skolgång. Björklund 
(2013) menar att språk innefattar flera ämnen och om något barn har språksvårigheter 



 

31 
 

kan det drabba andra skolämnen och även socialt. Som exempel beskriver hon att 
matematik och språk hör ihop där språket hjälper barnet att sätta begrepp och ord på 
saker samt att resonera fram  nya lösningar kring matematiska begrepp (a.a.). Alla 
förskollärarna poängterar vikten för att varje barn att få ta del av Språklustmaterialet 
innan skolan tar vid och beskriver även vilka konsekvenser som det kan bli senare i 
skolgången. Brown (2014) i likhet med Björklund (2013) förklarar vad som kan hända 
längre fram om inte barnen får de rätta grundfärdigheterna i förskolan och poängterar att 
förskolans kvalité är av vikt för vilken grund barnet får.  Om ett barn inte får de rätta 
grundfärdigheterna kan de ha oanade konsekvenser för barnets socialisering med andra 
människor och andra ämnen eftersom språket är grunden till lärandet och utveckling 
(a.a.) I likhet med Björklund (2013) och Brown (2015) förklarar Pramling och Carlsson 
(2008) att förskollärare bör ha kunskaper om ämnet som aktiviteten berör, för att kunna 
utmana barnen. I ett sociokulturellt perspektiv kan vi förstå utifrån Säljö (2014) att det 
är av vikt för barn att ingå i ett samspel med andra för att inhämta nya kunskaper och 
erfarenheter som kan bidra till barns lärande och utveckling (a.a.). Utifrån 
förskollärarnas berättelser tyder vi att Språklustmaterialet fångar många stora delar av 
språket och har ett lekfullt sätt att förmedla ut det till barnen. Men talar vi då om 
individanpassning? I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) skrivs det att lärande 
och språk hänger samman och likaså identitetsutveckling och språk. Förskolans uppdrag 
är att ta tillvara barns nyfikenhet och uppmuntra barnen till den språkliga världen och 
utifrån detta språkstimulera varje enskilt barn (a.a.). Detta belyser vikten av att språk, 
lärande och identitetsutveckling hör samman och då väcks det frågor om hur ett 
”komplett” material som förskollärarna beskriver det, kan vara fungerande för alla 
enskilda barn. Flera författare beskriver de basfärdigheter som barnen behöver för sin 
språkutveckling och att dessa handlar om barns fonologiska medvetenhet, ordförråd, 
ordförståelse, flyt i talet samt kunskapen att kunna koppla till bokstäver. Dessa 
färdigheter kan enligt författarna inte läras enskilt (a.a.). Damber (2015) understryker 
vikten av att dessa färdigheter även måste skapas i ett sammanhang där det är viktigt att 
förskolläraren ger barnen möjligheter till samtal och reflektion för att få ett meningsfullt 
sammanhang. I en språklustaktivitet är det viktigt för förskolläraren att ha kunskaper om 
språket för att kunna utmana och reflektera med barnen för att ett lärande och utveckling 
ska ske (a.a.). Basfärdigheterna utifrån författarna tolkar vi måste ske i kombination 
med varandra och i ett sammanhang samtidigt som barnen måste få en utmaning och få 
reflektera.  

4.2.3 Reflekterande kommunikation 
Ingen av förskollärarna nämner att de reflekterar tillsammans med barnen. Därför är det 
omöjligt för oss i denna studie att avgöra om de för reflekterande samtal med barnen. 
Detta kan möjligtvis bero på att de undermedvetet gör detta hela tiden i verksamheten 
att det är underförstått och att det inte framkommer. När det kommer till att utmana 
barnen tolkar vi att merparten av förskollärarna gör det på ett eller annat sätt. 
Exempelvis använder sig en förskollärare utav andra verktyg utöver materialet i 
Språklust. Detta gör för att barnen ska känna att de klarar av aktiviteten, att det inte ska 
bli ett utpekande och att det blir för svårt för barnet. En annan beskriver även att hon 
som förskollärare inte får lägga för stor utmaning för barnen utan att de måste vara 
lagom. I de andra utsagorna från förskollärarna är det svårare att tolka om de utmanar 
barnen då det framkommer att dessa hoppar över, plockar bort saker eller att de inte 
verkar vara bekväma med materialet. En tolkning utifrån detta skulle kunna vara att 
förskollärarna möjligtvis har tillräckligt med kunskaper om barn språkutveckling och 
utmanar genom att anpassa materialet efter den enskilda individen. Vi menar att de 
kanske hoppar över sådant som inte är aktuellt eller för svårt för individerna i 
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barngruppen. Å andra sidan kan det även tolkas vara så att de inte vet hur de kan utmana 
och hoppar därför över för att de inte har kunskaper om den delen i Språklustmaterialet. 
Vi kan enbart tolka hur det kan förstås från olika perspektiv men inte fastställa att det 
tyder på ett visst sätt. 
 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv beskriver Strandberg (2006) att kommunikationen 
skapas på två olika sätt, den skapas med sig själv och med andra i ett socialt samspel. 
Kommunikationen ses även som en länk hos barnen mellan det inre tänkande och den 
yttre omgivningen. Språket är det viktigaste redskapet hos människan där 
kommunikationen är en viktig del (a.a.). Detta tolkar vi som att språket hjälper inte bara 
barnet att bli förstådd av sin omgivning utan är viktigt för deras inre språk. En 
förskollärare nämner att kommunikationen och språket är oerhört viktigt i ett socialt 
sampel med andra där det är lätt för utanförskap om inte barnet blir förstått verbalt.  
Säljö (2014) förklarar uifrån Vygotskijs teorier att barn utvecklas i sampel med andra 
människor vilket även Kindle (2013) menar som skriver att barn inhämtar kunskaper i 
samspel med andra men att barn behöver även bli utmanade och få reflektera i sitt 
samspel med andra för att utveckla ett mer vidgat och produktivt språk. (a.a.). I enlighet 
med författarna som har benämnts i stycket ovan (Strandberg, 2006; Säljö, 2014 och 
Kindle, 2013) får vi en förståelse över hur viktiga de reflekterande samtalen är mellan 
förskollärare och barn eftersom det bidrar till att barnen utvecklar ett vidgat språk. 

4.2.4 Det demokratiska uppdraget 
Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) har ett stort utrymme om området barns 
inflytande och delaktighet som ska prägla verksamheten. Då behöver förskollärarna 
utgå från individens erfarenhetsvärld och intressen, behov och åsikter (a.a.). Som vi 
tidigare nämnt är det svårt att tolka om förskollärarna har en reflekterande 
kommunikation med barnen. Om inte förskollärarna använder sig av reflekterande 
kommunikation med barn kan det tolkas som att barnen kan få svårt till delaktighet och 
inflytande under Språklustaktiviteterna, eftersom deras åsikter och tankar inte kommer 
till uttryck. Kindle (2013) argumenterar för att barn måste få utmanas och reflektera i 
samspel med andra och att förskolläraren måste utgå från barns intresse för att skapa 
meningsfulla sammanhang (a.a.). För att skapa meningsfulla sammanhang för barnen 
menar Neumman, Ford, Hood och Neumann (2012) att det styrs av vilken delaktighet 
och inflytande barnet får över situationen och det är upp till förskolläraren att utgå från 
barnens intressen och idéer (a.a.). Det väcker tankar om barnen får delaktighet och 
inflytande i aktiviteten med Språklust. Men å andra sidan förklarar en förskollärare att 
utan barnens delaktighet och inflytande går det inte att ha Språklust med barnen då 
aktiviteten bygger på barnens delaktighet och inflytande. Denna förskollärares uttalande 
tyder på att barnens intresse är nyckeln till en fungerande språkaktivitet som Språklust. 
Däremot kan det tolkas som att förskollärare försöker utgå från barnen delaktighet och 
inflytande fast de beskriver Språklustmaterialet som ett material som inte ger utrymme 
för barnens delaktighet och inflytande. En förskollärare anser att utan barnens 
delaktighet och inflytande går det inte att ha en fungerande aktivitet utan allt bygger på 
deras vilja. Några andra förskollärare uttrycker att barnen får delaktighet och inflytande 
på det sätt att de får välja om en övning eller tar spontant efter vad barnen säger. Här 
väcker det en intressant fundering om hur ett komplett material som förskollärarna anser 
att det är kan skapa möjligheter för barns delaktighet och inflytande. Kan reflekterande 
samtal om Språklustmaterialet utöka barnens delaktighet och inflytande? Men det 
kanske är svårt att tillgodose barns enskilda intressen när materialet är komplett. Det 
framkommer även i resultatet att få förskollärare har en introduktion med barnen när en 
ny Språklåda presenteras. Detta kan tolkas som att barnen ges mindre delaktighet och 
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inflytande då de inte är informerade om materialet i förväg som kommer att komma 
under aktivitetens gång.     
 
7.3 Slutdiskussion 
Med detta examensarbete ville vi belysa, beskriva och analysera åtta förskollärare om 
deras förhållningssätt och arbetsmetod till Språklustmaterialet, vilket även motsvarar 
även vårt syfte och frågor. 
 
Det framkommer i resultatdiskussionen att Språklustmaterialet är ett bra material att 
använda i förskolan för att stimulera barns språkutveckling. Det har en avgörande 
betydelse för förskollärarnas förhållningssätt och arbetsmetoder kring materialet för att 
skapa en sådan god förutsättning som möjligt för det enskilda barnets språkutveckling. 
Det framkommer även tydliga mönster i resultaten som indikerar på olika faktorer som 
påverkar förskollärarnas förhållningsätt och arbetsmetoder till Språklustmaterialet. De 
faktorer som synliggörs är att olika styrdokument kan tolkas innefatta olika budskap 
gällande ålder och behov vilket kan bli ett problemområde som kanske behöver 
reflekterar över. Andra faktorer som kan tänkas påverka arbetet med Språklust är 
tidsbristen, miljöutformningen, kunskaper om barns språkutveckling samt barns 
delaktighet och inflytande. Vi är medvetna om att det även kan finnas andra faktorer 
som spelar in som vi inte har behandlat i denna studie. Vi tänker att det kan handla om 
exempelvis både barns tvåspråkighet, förskollärarnas erfarenheter och barens olika sätt 
att ta till sig saker.  
 
Studien har även visat på att arbetsmetoden kring Språklustmaterialet ser annorlunda ut 
hos förskollärarna fast de förhåller sig till samma material. En förskollärare arbetar med 
materialet som ”levande” vilket vi tolkar som att materialet används också i 
verksamheten utöver Språklustaktiviteten och menar att material kan då fungera som en 
inspirationskälla. Flertalet av förskollärarna arbetar kontinuerligt med 
Språklustmaterialet och följer Språklustbokens instruktioner. Två förskollärare ser 
materialet som ett komplett material till förskoleverksamheten att använda under 
exempelvis samlingsstunder eller en aktivitet med en barngrupp. Eftersom de har olika 
arbetsmetoder avspeglas de sig även vilket förhållningssätt de har till 
Språklustmaterialet. Förhållningssättet grundar sig inte enbart i vilken kunskap de har 
om ämnet som lärs utan även har att göra med förskollärarens personlighet, erfarenheter 
och relation till ämnet språk.  
 
Didaktiken belyser olika faktorer som ingår i en större samhälleligt sammanhang och 
kan förklaras genom den didaktiska pyramiden. Den beskriver hur innehåll, metod och 
förskola påverkar barnets undervisning och lärandeprocesser. Dessa avgörs även utifrån 
förskollärare och barns identiteter, erfarenheter och samhällssyn. Förskolan är en plats 
för socialisering med andra där normer, värderingar, sociala samspel och roller samt 
även uppfattningen av omgivningen har betydelse (Skolverket, 2012b). 
 
Förskollärarens roll till materialet är avgörande för hur barnet tar sig an ett lärande. 
Genom didaktik belyser vi vikten av vilka kunskaper som är viktiga för 
språkutveckling. För att förskollärare ska förstå innehållet i Språklustmaterialet är det 
viktigt att använda sig av de didaktiska frågorna, vad hur och varför. Genom vår 
intervju får förhoppningsvis förskollärarna reflektera över sina förhållningsätt och 
arbetsmetoder. Didaktik handlar om att omsätta teorier till praktiken. Teorierna som vi 
använt oss av i studien har som avsikt att kritisk granska och reflektera över förskolans 
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undervisning med språket till Språklustmaterialet och synliggöra för förskollärarna hur 
de kan strukturera upp sitt arbete med stöd av Språklustaktiviteterna.  
 
4.4 Våra reflektioner 
Utifrån vår tolkning av studien tycks förskollärarnas arbetssätt inte helt stämma överens 
med Språklustteamets intentioner. Deras intentioner framhåller bilden av hur det ska 
fungera i en förskoleverksamhet men eftersom alla förskollärare har olika barngrupper 
och individer att anpassa sig till kan det omöjligen se lika ut.  
 
I studien framkommer det att förskollärarna diskuterar om hur barnens lärande ska 
främjas för deras skolgång. Det är ingen som lägger vikten vid vad ett sådant material 
skapar för förutsättningar i förskoleverksamheten som barnen är i nu. Förskollärarna 
talar om att individanpassa materialet efter barnens nivå för att barn ska kunna erövra 
dessa färdigheter i takt med att de ska börja förskoleklass. Här kan en fråga ställas om 
vad som händer i barnens egna förskoleverksamhet när de erövrar och utvecklar sitt 
språk? Vi tänker att det är viktigt med språk i barns lärande och utveckling eftersom det 
är en viktig del i den fria lek och relationer med andra människor. Våra reflektioner från 
denna studie är att det kan vara mer givande att fokusera mer på den enskilda individen i 
förskolans miljö och inte se hur barnet kommer att klara sig i sin framtida skolgång. Vi 
anser att om barnet får en bra grund i förskoleverksamheten kommer de troligtvis leda 
till att barnen klarar skolgången bättre. Vi reflekterade över att det även kan tänkas 
behöva en starkare introduktion till förskollärarna om Språklustmaterialet där man 
berättar hur man kan individanpassa materialet och föra en diskussion om vilka delar 
som barnen behöver kunna innan de börjar förskoleklass. Om det är det som är målet 
med Språklust så bör Språklustteamet framhäva för förskollärarna vad som kan ske om 
barnen går miste av de färdigheter som krävs för att erövra språket på bästa möjliga sätt.  
Vi reflekterade även över tidsaspekten som vi tolkade vara problematiskt för alla 
förskollärare och vi undrar om det kan vara värt att ge förskollärarna mer tid i allmänhet 
gällande Språklustaktiviteten. Förskollärarnas roll i Språklustmaterialet är av största 
vikt för hur bra materialet blir som ett språkmaterial för barnen.  

4.4.1 Förslag till ny forskning 
Förslag på ny forskning ser vi kan vara att undersöka, observera och dokumentera hur 
förskollärarna verkligen arbetar med Språklust i barngrupp. Tankar och handlingar går 
inte alltid hand i hand och därför anser vi att detta kan vara en betydelse full forskning 
utifrån vår studie. Ett annat förslag är att undersöka hur Språklust arbetas vidare med i 
förskoleklass och därmed jämföra barn som har erfarenheter av materialet i förskolan 
och vilka som inte har haft det. Detta för att ta ett steg närmre Språklustteamets önskan 
av att se om detta material kan göra skillnad för barnen i deras framtida skolgång och 
förhoppningsvis gå ut med fullständiga betyg.   
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Bilaga 1: Intervjufrågorna 
 
Inledande frågor 

• Hur länge har du arbetat inom förskolan? 
• Hur lång arbetslivserfarenhet har du inom yrket? 
• Vilken befattning har du? 
• Vilken ålder har barnen du arbetar med?  

 
Frågor 

• Hur gör du i din planering kring Språklustmaterialet för att skapa intresse och 
meningsfullhet hos barnen?  

 
• Hur följs arbetet upp? 

 
• Hur upplever du Språklustmaterialet? 

 
• Vad är språkutveckling för dig? 

 
• Hur arbetar du för att bemöta varje enskilt barns lärande och utveckling? 

 
• Hur introducerar du materialet för barnen? 

 
• På vilket sätt ger du barnen delaktighet och inflytande? 

 
• Hur upplever du arbetet med Språklust? 

 
• Vad tycker du är viktigaste i arbetet med materialet?, varför? 

 
• Beskriv fördelar och nackdelar med materialet?  

 
• Om du fick utveckla materialet på något sätt vad skulle det vara i sådana fall? 

 
• Berätta hur du arbetar med materialet? 

 
• Vilken ålder tycker du Språklust 1 är till för? Utveckla 
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Bilaga 2: Informationsbrev  
 
Till dig Förskollärare 
 
Härmed inbjuds du till att delta i en studie om vårt examensarbete som handlar om 
Språklust. Syftet med arbetet är att undersöka och analysera hur du som förskollärare 
upplever ditt förhållningsätt och dina arbetsmetoder när du tillsammans med barnen 
använder dig av Språklustmaterialet.  
 
I denna studie kommer vi att använda oss av enskilda intervjuer och under intervjuernas 
gång använder vi oss av inspelningsmaterial i form av telefoninspelning. Varken du 
eller din enskilda förskola kommer att namnges. Ditt deltagande är frivilligt och du har 
möjlighet att under intervjun och hela examensarbetes gång avbryta din medverkan. 
 
För att intervjuerna ska fungera så smidigt som möjligt för dig kommer vi ut till din 
arbetsplats. Du bestämmer själv ett tillfälle under veckorna 42-44 som passar bäst för 
dig och intervjuerna kommer ta ca 30-40 minuter.  
 
Studiens resultat kommer att sammanställas så att ingen enskilt individ eller förskolan 
benämns. När studien är klar publiceras den i bibliotekets databas DIVA.  
 
 
Om några dagar tar vi kontakt med dig för att ta reda på om du vill delta och 
vilken tid som passar bäst för dig.  
 
 
 
 
 
 
Har du några frågor om examensarbete kan du kontakta oss på följande: 
 
 
Edwina Smiding   Paulina Jansson 
xxx- xxx xx xx   xxx- xxx xx xx 
Mail:                                             Mail: 
 
 
Handledare: Elisabeth Björklund 
                     Mail:  
 
 
Högskolan i Gävle, Akademin för Utbildning och ekonomi  
 
 


