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Abstract 

Anna Markstedt och Sara Karlsson (2012) Språkutveckling i förskolan, en kvalitativ 

undersökning om hur pedagoger arbetar med att stödja barns språkutveckling i förskolan 

Examensarbete. Luleå, Sverige: Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå 

tekniska universitet. 

Syftet med studien var att beskriva, analysera och förstå hur pedagoger i förskolemiljö, 

arbetar inomhus med att stödja barns språkutveckling. För att få svar på vårt syfte använde vi 

oss av en kvalitativ undersökningsmetod i form av intervjuer och litteraturstudier. I vår studie 

intervjuades fyra verksamma pedagoger på fyra olika förskolor i en mindre kommun i norra 

Sverige.  

Resultatet i denna studie visade att informanterna har haft språkutveckling i åtanke när de 

utformat den fysiska miljön på förskolan. Informanterna nämner dock inte ofta möblering som 

en viktig faktor, utan istället ligger fokusen på att det ska finnas tillgång till sociala 

mötesplatser där barn kan utföra gemensamma aktiviteter. Specialpedagoger har en viktig roll 

i förskoleverksamheten och flera av informanterna vänder sig till dem för att få tips och råd 

hur de kan stödja barn med språkavvikelser. Det är viktigt att göra det lustfyllt och intressant 

för barn när man som pedagog arbetar med att stödja barn med språkavvikelse. I studien 

framkom att pedagogerna använde sig främst av sagopåsar, bilder, sånger, rim och ramsor när 

de vill fokusera extra på språkutveckling, detta material används ofta i gemensamma 

samlingar. Informanterna i studien ansåg att kommunikation mellan barn och vuxna är en 

viktig del i språkutvecklingen både för barn med språkavvikelse och utan. Vi kunde se i 

studien att vissa förskolor har kommit längre i arbetet med språkutveckling. En förskola har 

kommit så pass långt i sin utveckling att de har börjat använda sig av IKT för att utveckla 

språket hos barnen.  

 

Sökord: Språkutveckling, språkavvikelser, miljö, språk, stödja, förskola, barn. 
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1. Inledning 

 

Språket är en central del av människans liv. Genom språket ger vi uttryck för våra känslor och 

behov och det är så vi delar med oss av våra tankar och åsikter. Språket är ett verktyg och 

Lindö (2009) beskriver det som nyckeln till livet. Barn som inte har fått växa upp i en 

språkrik miljö har svårt att senare i livet kompensera dessa brister. Framförallt är språket ett 

viktigt verktyg för att kunna ändra sin och andras livssituationer. För detta behöver individen 

ett rikt språk och ett språkligt självförtroende. 

I vårt kommande yrke som förskollärare kommer vi att delta i barns språkprocess och vara 

delaktiga i den verksamhet som ska stödja och främja denna utveckling. I läroplanen för 

förskolan (Lpfö98, Skolverket 2010) finns det tydliga mål som säger att förskolan ska sträva 

efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga 

att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med 

andra. Förskolan har även ett ansvar att ge stöd och stimulans åt barn som har särskilda behov 

såsom språk- och talavvikelser.  

Enligt skolverkets nationella utvärdering av förskolan (Skolverket 2008) prioriteras språk och 

språkutveckling i en allt högre grad, främst när det gäller personalens kompetensutveckling. 

Bland annat är språk och språkutveckling är ett område där allt fler barn har behov av stöd. Vi 

anser därför att språkutveckling hos barn är ett viktigt område att studera. Bearbetning av 

litteratur, föreläsningar och avhandlingar under tidigare terminer har gett oss en 

grundförståelse för språket och dess betydelse för barns lärande och identitetsutveckling.  

 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och upp-

muntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen 

(Lpfö98, Skolverket 2010, s. 7). 

Vi hoppas att denna studie kommer att ge oss en ökad förståelse för hur förskolor arbetar och 

tänker kring språkutveckling. Den ökade förståelsen ser vi som en fördel att äga då vi en dag 

kommer att komma ut i verksamheterna som nyexaminerade förskollärare.  
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1.1 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och förstå hur pedagoger i förskolemiljö, 

inomhus arbetar med att stödja barns språkutveckling.  

Forskningsfrågor: 

 Hur arbetar pedagoger med språkavvikelser i förskolan?  

 Hur ser den pedagogiska miljön ut på förskolan? 

1.2 Avgränsningar 

Studien handlar om att vi ska får en kunskap och förståelse för hur olika pedagoger arbetar 

med språkutveckling i förskolan. Vi kommer att fokusera på den fysiska innemiljöns 

uppbyggnad i avseende på språkutveckling, samt hur pedagogerna arbetar med 

språkavvikelser. I bakgrunden kommer vi att skriva allmänt om den pedagogiska miljön, 

språkavvikelser och tidigare forskning om språkutveckling. 
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2. Bakgrund  

 

Under avsnittet bakgrund kommer vi att presentera forskning och litteratur som vi anser är 

relevant till studien.   

2.1 Den pedagogiska miljön 

Språkmiljön är en viktig del av barns språktillägnande. Lindö (2009) framhäver att flera 

språkinlärningsforskare är överens om att språkmiljön under barns första levnadsår har stor 

betydelse för den fortsatta utvecklingen. Även Bronfenbrenner (1979) understryker att en 

viktig del i barns språkliga utveckling är hur miljön ser ut kring barnen. Barnen påverkas i de 

olika miljöer som de vistas i och utvecklas därefter, barnen påverkas också av hur vuxna 

kommunicerar med dem, både hemma och på förskolan. Enligt Becker (2011) är hemmet en 

viktig utgångspunkt för språkstimulansen och för de erfarenheter och upplevelser av språk 

som barn sedan tar med sig till förskolan. I likhet med Becker anser även Holm och Laursen 

(2010) att varje barn har olika förutsättningar för språktillägnande eftersom varje barn växer 

upp i olika sociala miljöer. Således, blir förskolan en mötesplats där flera språkliga 

erfarenheter och kunskaper möts. Förskolan har ett ansvar att se till att varje barn får den 

språkliga utmaning de behöver och att de olika språkliga förutsättningarna blir tillgodosedda.  

Enligt Nordin, Hultman (2004) så är lera, pennor och andra estetiska material det 

dominerande materialet i många förskolor. Musik, språk och litteratur är områden som är 

mindre förekommande. Enligt Skolverket (2008)  är språk ett ämne som idag prioriteras i allt 

större utsträckning. Enligt Sheridan, Pramling och Johansson (2009) vistas många barn en stor 

del av sin vakna tid på förskolan. Därför har den språkliga miljön en stor betydelse för barns 

utveckling, likaså vilka möjligheter det finns för barn att interagera språkligt med vuxna. De 

visar i sin studie om förskolan som miljö för barns lärande, att sagoläsning är värdefullt i en 

verksamhet och är något som bör utvecklas i förskolan. Läsning är enligt författarna en social 

process och något som borde vara en rättighet för det enskilda barnet, både i förskola och 

skola. 

Eftersom språkutveckling och kommunikation handlar om mänskliga kulturella processer, 

såsom sampel och turtagande, bör barnen ges möjlighet att vara delaktiga i språkkulturen 

tillsammans med de vuxna i ett socialt samspel – som exempelvis i ett dialogiskt 

bokläsande, där det finns en ömsesidighet, för att barnen ska få möjlighet att utveckla en 

generell förståelse för symbolspråk (Sheridan, Pramling & Johanssons 2009, s. 182). 

 

Strandberg (2006)skriver om den ryske psykologen Lev Vygotskij (1896-1934) som har en 

betydande roll inom utvecklingspsykologin. Vygotskij ansåg att barn använder de delar i 

miljön som är meningsfulla för deras egen utveckling. De är miljöns existens som är 

väsentligt för barn, utan kommunikation uppstår inget språk och utan böcker lär sig ingen 

läsa. I samspelet med andra lär sig barn och Vygotskij ansåg att barns förmågor utvecklas 

genom sociala samspel. Vygotskij menade också att lärande i en social praxis främjas av att 

individerna har olika kunskaper och färdigheter, han hade en teori som han kallade för den 

proximala utvecklingszonen, den utgick ifrån att barn hjälper och lär av varandra. Ett äldre 
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barn med en högre kunskap kan hjälpa ett mindre barn med lägre kunskap inom ett område. 

Genom att befinna sig i en miljö som möjliggör för barn att kunna lyssna, samtala, härma och 

samverka med andra skapas förutsättningar för lärande och utveckling. 

Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, 

kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för 

att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter (Lpfö98, Skolverket 

2010, s. 9). 

Dysthe, (1995) och Säljö (2001) menar att språket främjas inte bara i förskolan utan överallt 

där det utbyts kunskap och erfarenheter av olika slag. Den viktigaste drivkraften i barns 

lärande och utveckling är det sociala samspelet, samtalet och upptäckandet tillsammans med 

andra människor. Kommunikation och språk är centralt i barns värld och detta utgör en 

förbindelse mellan dem och dess omgivning. Den viktigaste lärmiljön för barnen är den 

vardagliga interaktionen och det naturliga samtalet. Det är genom samtal som människan 

formas och lär sig de flesta interaktiva färdigheter som behövs för framtiden. När barn 

kommunicerar med andra får de nya erfarenheter och de lär sig något nytt, om både andra och 

sig själv. Utbildningsdepartementet (2010) förklarar att läroplanen för förskolan (Lpfö98, 

Skolverket 2010) bygger på att utveckling och lärande är interaktivt och relationellt. Barn lär i 

samspel med andra barn och vuxna i förskolans miljö. Förskolans förhållande till den fysiska 

miljön och hur den är organiserad bör därför följas upp och dokumenteras. Detta gäller även 

vilket material som finns tillgängligt och hur de används, samt vuxnas sätt att möta och 

kommunicera med barn och kommunikationen barn sinsemellan. Hur miljön är utformad ger 

uttryck för förskolans pedagogiska filosofi anser Lindö (2009). Det pedagogiska rummet i 

förskolan sänder vilka förväntningar man har på barn och vilken barnsyn som råder. Enligt 

läroplanen för förskolan (Lpfö98, Skolverket 2010) ska miljön på förskolorna vara 

stimulerande, utmanande och inspirerande. Miljön ska stimulera barnen att ta initiativ och 

som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. Här kan man också läsa om vem 

som har ansvar över att lärandemiljön upprätthålls efter läroplanens mål och riktlinjer.  

 

Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i 

förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i 

enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Förskolechefen har 

ansvaret för förskolans kvalitet och har då, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och 

material för utveckling och lärande (Lpfö98, Skolverket 2010, s. 16). 

 

1.2 Språkavvikelser 

Det enklaste sättet att ta reda på om barn har språkavvikelser är att förlita sig på information 

om ärftlighet för språkavvikelser. Detta kan göra genom att ta reda på om någon nära anhörig 

har haft språkproblem (Bruce, 2007). Spiel, Brunner, Allmayer och Pletz (2001) menar att 

barn med språkavvikelse har ett mindre aktivt ordförråd, svårigheter med att bygga upp 

meningar och följa med i vardagliga dialoger.  
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Children with disabilities of speech development are characterised primarily through a 

restricted competence in their communication. They showless comprehension as well 

as less variability of spontaneous verbal expressions. (Spiel, Brunner, Allmayer & 

Pletz, 2001, s.874). 

 Law, Boyle, Harris, Harkness och Nye (2000)  förklarar att språkavvikelse handlar om en 

försening i någon av de viktiga milstolparna i barns språkutveckling. De framhäver också att 

5-8% av barn i 4-5 års ålder har någon form av språkavvikelse. Talavvikelse handlar, till 

skillnad från språkavvikelse, om ljudets bildning (fonetiskt) och ljudets tillämpning 

(fonologiskt). Barn med talavvikelse har ofta en nedsatt förmåga för framställning av ljud och 

byter ofta plats på olika ljud. Det gemensamma för dessa två avvikelser är att den 

kommunikativa förmågan är nedsatt. Däremot är den kognitiva processen ofta inom normala 

gränser (Spiel, Brunner, Allmayer & Pletz, 2001). Arnqvist (1993) menar att barn som har 

språkavvikelser med språkljuden även kan ha svårt att bilda ljuden eller att förstå ljuden rätt. 

Detta problem kan leda till att barn inte kan uttala språkljud alls eller bara vissa språkljud. 

Förmågan att forma ljud är lika viktigt som att forma ord och förstå begrepp. Att kunna uttala 

ord har betydelse för hur orden ska uppfattas och tolkas av den som lyssnar.  

Det finns många olika typer av språkavvikelser, och i vissa fall kan dessa vara svåra att 

avslöja, detta kan få stora konsekvenser då språket har en betydande roll i barns utveckling. 

Beteendestörning är en av många störningar som ofta ”stjäl” uppmärksamheten från språkliga 

förseningar och avvikelser. Stora språkförståelseproblem kan även döljas av goda pragmatiska 

färdigheter. Barn förstår vanligtvis enskilda ord och gissar till sig den språkliga betydelsen 

från det sociala sammanhanget (Eriksen Hagtvet, 2004). På Barnavårdscentraler i Sverige 

erbjuds föräldrar med barn mellan 2-2,5 års ålder att genomföra en språkobservation, en så 

kallad screening. Vid screeningen är syftet att få en allmän tolkning av kommunikativa och 

språkliga avvikelser hos barn och för att kunna ge den bästa möjliga start genom tidiga 

insatser inom alla områden. Eftersom många barn kan vara sena i sin taldebut, som ofta 

kommer igång först mellan 2- 2,5 års ålder vill man inte börja tidigare med screening. Barn 

med sekundära språkstörningar på grund av till exempel grav hörselnedsättning bör givetvis 

identifierats mycket tidigare. Eftersom en screening aldrig kan vara diagnostisk är det förstås 

inte etiskt försvarbart att aktivt söka efter problem om man inte har tillgång till specialister 

som kan utreda, diagnostisera och behandla (Westerlund, 2008). 

Man brukar tala om fyra olika synvinklar, fonologi, semantik, grammatik och pragmatik. Den 

fonologiska utvecklingen handlar om hur vi förstår och producerar språkljud och hur vi kan 

skilja på olika språkljud samt forma dem. Språkljuden, eller fonemen, är den minsta 

betydelseskiljande enheten i språk (Arnqvist, 1993). Enligt Svensson (2009) måste man känna 

till de fonem som ingår i språket för att kunna behärska ett språk. Man måste veta hur man 

uttalar dem och man måste kunna uppfatta talljuden hos andra människor. 

Arnqvist (1993) menar att man måste kunna skilja på språkljud och bokstäver, eftersom en 

bokstav kan representera flera språkljud. Detta kan barn ofta göra tidigt i sin utveckling, redan 

i barns joller kan man märka många olika språkljud. De första ord som barn behärskar är ofta 

benämningar för objekt, därefter för tillstånd. För de flesta barn är de första orden substantiv, 

på grund av detta blir det lättare att lära sig namn på föremål, ett föremål är begränsat i tid och 
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rum och lätt att identifiera. Det är dessutom en mindre invecklad kognitiv handling att 

benämna saker än att diskutera om vad man gör dem.  

2.3 Tidigare forskning om språkutveckling 

Lindö(2009) nämner två viktiga namn inom barns språkutveckling: Lev Vygotskij och Jean 

Piaget. Vygotskij påstod att barn från allra första början använder språket för att kommunicera 

med omvärlden. Vygotskij (1999) intresserade sig mycket för det språkliga samspelet mellan 

barn och den vuxne och menar att utan social kommunikation sker ingen utveckling av 

språket. Han menar också att kunskap konstrueras genom praktiska aktiviteter i en social 

kulturell gemenskap. 

Vygotskij ansåg även att leken var den viktigaste källan till utveckling av språk, tanke, vilja 

och känsla. Vygotskij (1999)såg tanke och språk som två åtskilda utvecklingslinjer vilka 

korsar varandra och löper samman då barn passerat två år. Detta ger upphov till ett helt nytt 

beteende som är utmärkande för just människor. Denna brytpunkt betonar Vygotskij som en 

mycket viktig del i människans liv. Nu blir tänkandet språkligt och språket bli intellektuellt. 

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

orden. Man måste också förstå tanken bakom” (Vygotskij, 1999, s. 469). För att detta ska 

kunna ske måste barn kunna behärska tänkandets sociala verktyg som Vygotskij ansåg är 

språket. Ett barn som vidgar sitt ordförråd har med största sannolikhet inträtt i detta stadium. 

Likaså kan man se att barn med någon form av språkavvikelse ofta inträder senare i detta 

utvecklingsskede. 

 

Piaget hade en teori om att alla barn är med om samma utvecklingsstadier oberoende av 

kulturella och sociala förhållanden. Han betonade interaktionen mellan den kognitiva och den 

språkliga utvecklingen och ansåg att barns språk är egocentrerat, det vill säga att barn oftare 

pratar med sig själv än med andra. Han bedömde också att barns språk och tänkande är 

medfött och mognar om det sporras. Han ansåg att den sociala kompetensen inte kommer 

förrän senare. Piaget och Vygotskij hade olika utgångspunkter i sin forskning, men det 

gemensamma var att de båda lyfte fram det aktivt forskande barn som i samspel med sin 

omgivning omvandlar handlingar till inre föreställningar. Båda betonade språkets betydelse 

för det abstrakta tänkandet och båda grundade sina teorier på systematiska observationer på 

barn och unga. 

 

I den behavioristiska kunskapssynen ser man lärandet som objektivt och till skillnad från det 

sociokulturella perspektivet beskriver Dysthe (2003) att inlärningen organiseras sekventiellt 

och hierarkiskt. Genom att ge barnen små kunskapsbitar eliminerar man riskerna för negativa 

konsekvenser under inlärningen. Positiv förstärkning under varje kunskapsbit motiverar och 

stärker barn under dess utveckling.  Behaviorismen lanserades och utvecklades 1913av John 

B. Watson (1878-1995). Genom olika experiment stärkte Watson sina teorier om att positiv 

och negativ förstärkning skapar ett visst beteende hos människan. Han såg språket som en 

manipulativ vana, där barn imiterar föräldrarna som i sin tur förstärker barns språk. Barn blir 

motiverat när föräldrarna visar glädje över barns första ord och på den vägen utvecklas 

språket. ”we not only learn our parent´s language- we learn their tricks of language as well” 

(Watson, 1997, s.186). 
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Mikhail Bakhtin (1895-1975) var en rysk litteraturteoretiker vars huvudintresse låg i 

relationer och dialogen. Liksom Vygotskij, intresserade han sig för språket, skillnaden är dock 

att Vygotskijs teoretiska utgångspunkt ligger i det pedagogiska tänkandet mellan 

undervisning, lärande och utveckling, medan Bakhtin fokuserade på dialogbegreppet (Dysthe, 

2001). Dialogbegreppet handlar om att all förståelse är aktivt och socialt. Ställa frågor, lyssna, 

svara etc. är en del av livet och här uppstår mening och kunskap. Dialogen skapar mening och 

i likhet med Vygotskij menade Bakhtin att inlärning sker i sociala samspel med andra 

individer.  

2.4 Barns tidiga språkutveckling 

Enligt Westerlund (2009) ansåg man länge att språkutvecklingen först börjar när barn sagt sitt 

första ord. Men nu vet man att språkutvecklingen börjar redan innan barn börjat jollra. Lindö 

(2009) menar att spädbarn kan urskilja språkets melodi långt innan jollret, det vill säga 

språkljud, intonation, rytm, och betoning. Forskarna kallar detta för det prosodiska mönstret 

och under jollret kan man höra hur spädbarn experimenterar och utforskar prosodin. Under 

dessa ljudlekar prövar barn olika klanger och rytmer och bryr sig ännu inte om några 

betydelser. ”Spädbarn föds med en rikare språklig potential än vad man tidigare kunnat 

föreställa sig” (Lindö, 2009 s.61).  

Barns tidiga språkutveckling kan man förklara Bruce (2009) genom Blom och Lahey’s 

modell. Där belyser man språket ur tre aspekter: form, innehåll och funktion. Form 

representerar den första viktiga milstolpen som är samspel och joller. Här börjar barn förstå 

att läten hör ihop med vissa handlingar och barn börjar använda joller och uttryck för att 

kommunicera med föräldrarna McCarthy (1960) beskriver också barns joller som en viktig 

process innan det utvecklade talet börjar höras och att alla barn, oberoende av uppväxtmiljö 

går igenom likartade jollerstadier. Bruce (2009)beskriver att i nästa milstolpe, som Blom och 

Lahey kallar för innehåll, utvecklar barn ett ordförråd, detta brukar ske i barns andra 

levnadsår. Barn lär sig också vid denna tidpunkt att uttrycka nyanser och koppla samman ord 

till det som brukar benämnas som ”ettordssatser”.  I den tredje milstolpen förväntas barn att 

kunna uttrycka sig i satser med tre ord, samt lära sig behärska grammatiska former. Vid fyra 

års ålder brukar barns språkliga grund vara lagd  

 

2.5 Varför är språk viktigt? 

Språk är rötterna i barns utveckling. Skriket, jollret och barnens första ord är uppenbara 

stadier i barns språkutveckling. Dessa stadier brukar främst betraktas som en emotionell form 

av beteenden. Barnen har själva ett eget behov av ord och strävar aktivt efter att lära sig 

behärska det tecken som hör till ett visst föremål. I ett första skede lär sig barn att det är ett 

samband mellan ord och objekt och i nästa skede språkets mening och betydelse ”Ett ord som 

berövats sin betydelse är inget ord, utan ett tomt ljud.” (Vygotskij, 1999 s.94). 

Från första levnadsdagen använder barn sitt språk, kroppsspråk och röst, för att kunna 

kommunicera sina behov och känslor med sin omgivning. Alla föräldrar överför språket och 

kulturen mer eller mindre medvetet till barn. Forskare har visat att barn som inte tidigt fått 
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möjlighet att växa upp i en språkstimulerande miljö har haft mycket svårt att senare i livet 

kompensera dessa brister (Lindö, 2009). Språket är ett sammansatt system av symboler vilket 

gör det möjligt att använda det på ett varierande sätt. Språket har i huvudsak en social 

funktion, dessutom är det en mycket viktig faktor för den kognitiva förmågan, eftersom det 

påverkar vårt tänkande.  

Lindö (2002) förklarar språket som en kultur -och informationsbärare. Alla levande ting kan 

på sitt specifika sätt uttrycka sig och kommunicera. Människan är dock det enda djur som kan 

kommunicera både kroppsligt och med talorgan. Svensson (2009) menar att språket är i 

huvudsak har en social funktion men framhäver även Vygotskijs teori om kopplingen mellan 

tal och tanke som en viktig faktor. Säljö, Riesbeck och Wyndhamn (2003) förklarar språket 

som en brygga mellan den yttre kommunikationen och det inre tänkandet. Tänkandet är en 

process där vi använder språkliga redskap inom oss, på samma sätt som när vi använder dem i 

kommunikationen med andra människor. Genom språket bildar vi en identitet och gemenskap, 

och inte minst kunskap och inflytande.  

Språket kan ses om en oändlig ström av pågående interaktioner där vi förmedlar kunskap 

vidare från generation till generation. Utan språket hade människan inte kunnat sätt ord på 

händelser och lyfta fram aspekter i ett sammanhang. Således är ord det viktigaste medlet 

människan har för att nå varandra och för att formulera det som sker i världen (Eriksen 

Hagtvet, 2004). Språket är också oerhört viktigt för demokratin i ett samhälle. För att kunna 

ändra sin egna och andras livssituation behöver individen ett nyanserat språk och ett språkligt 

självförtroende (Lindö, 2009). Det är förskolans ansvar är att se till att varje barn får den 

språkliga utveckling som behövs i ett demokratiskt samhälle.  

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

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

argumentera och kommunicera med andra samt att varje barn utvecklar sin förmåga att 

lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras 

perspektiv (Lpfö 98, Skolverket 2010, s. 10). 

2.6 Lekens betydelse för språkutveckling 

I leken utvecklar barn symbolfunktionen, med denna funktion kan barn ersätta ett föremål 

med ett annat ting eller tecken. En sopkvast kan bli en häst eller en stol kan bli en bil. Här 

menar Lindö (2009) att barnen också kan förverkliga sina idéer med hjälp av ord. Lekens 

innehåll skapas således genom dialoger i en mycket kreativ process. I en studie av Bruce 

(2007) som handlar om språk och kommunikationsproblem hos barn, visar det att 

språkförståelse och symbollek har betydelse för barnens kommande språkutveckling i en 

senare ålder. Barn som regelbundet utövat symbollek har en bättre språklig utveckling än barn 

som inte lekt i samma omfattning. Flera andra forskare anser också att leken har stor 

betydelse för barns mångsidiga utveckling, bland annat för språk och kommunikation. 

Vygotskij ansåg leken som en viktig källa till utveckling av tanke, vilja och känsla. Här 

skapas verkliga situationer som får nya betydelser genom ord och handling (Lindqvist, 1996). 
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Ju mer ett barn har sett, hört och upplevt, ju mer det vet och har tillägnat sig, ju större 

mängd verklighetselement det besitter i sin erfarenhet, desto betydelsefullare och 

produktivare blir dess fantasi vid i övrigt lika förutsättningar (Vygotskij, 1995, s. 20). 

 

Lindqvist (1996) betonar också att barn kan berätta en historia genom lek som uttrycks genom 

språk, rörelse och föremål. Dessa uttryck kan ses som ett poetiskt förhållande där barnets 

språk utgör melodin och rytmen i historien. Lek är ett redskap för utveckling och lärande och 

bör prägla varje förskola. Utbildningsdepartementet (2010) framhäver att leken är centralt för 

barns språkliga och kommunikativa lärande, leken möjliggör ömsesidiga samtal mellan barn 

och mellan barn och vuxna. I leken utvecklar barn initiativförmåga och vänskapsrelationer, 

här kan barn också förhandla om leksaker och material samt lekens innehåll och regler. 

 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 

främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I 

lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 

kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och 

lösa problem (Lpfö 98, Skolverket 2010, s. 10). 

2.8 Styrdokument och skollag 

I läroplanen för förskolan (Lpfö98, Skolverket 2010) finner vi de nationella mål och riktlinjer 

som Sveriges förskolor bör sträva efter. Den reviderade läroplanen är framställd av Sveriges 

Riksdag 2010 och lägger stor vikt vid att värdegrunden ska prägla varje verksamhet. Där 

betonar man även att förskolan ska lägga värde i människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet 

med svaga och utsatta. 

 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö98, Skolverket 2010) finner vi också stöd för att förskolan ska 

arbeta med språkutveckling samt att hjälpa barn som har speciella behov i denna utveckling.  

 

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

stimuleras och utmanas i sin språk-och kommunikationsutveckling och framförallt att 

varje barn får stöd i sin sociala utveckling (Lpfö98, Skolverket 2010, s.11). 

 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, skolverket 2010) menar också att förskolan ska utforma en 

bra lärandemiljö för utveckling och lärande och ge barn med speciella behov det stöd och den 

stimulans de behöver för att utvecklas. 

 

Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande 

och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin 

utveckling (Lpfö98, Skolverket 2010, s.11).  

 

Utbildningsdepartementet (2010) betonar att barn vill kommunicera när de har något att 

kommunicera om och någon som lyssnar. Därför behöver barn erfarenheter och upplevelser 

de vill berätta om. Barn behöver bli lyssnade på för att själva lära sig lyssna. Som pedagog 

kan man föra barns samtal framåt genom att vara lyhörd, ställa frågor och vara intresserad. 
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Samspel, aktiviteter, rutiner, lärande, lek och skapande integreras på sätt genom 

kommunikation och språk i förskolans verksamhet. I skollagen (1985:2kap 3§) framgår det att 

förskolans verksamhet ska utgå från varje barns behov och att alla barn ska få vad deras 

speciella behov kräver. Där framhävs det även att de barngrupper som finns i verksamheten 

ska vara anpassade efter vad som ses vara en lämplig storlek för tillfället och att lokalerna 

man bedriver verksamheten i ska vara anpassade efter de aktiviteter som förekommer. 

 

3. Metod  
 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

I arbetet med att beskriva, analysera och förstå hur förskolor arbetar med barns 

språkutveckling kommer vi att utgå från en Hermeneutisk ansats. Ett hermeneutiskt 

förhållningssätt bygger på en kvalitativ förståelse där vi intar en forskarroll som är öppen, 

subjektiv och engagerad. Grunden ligger i att man studerar, tolkar och försöker förstå 

grundbetingelserna för den mänskliga existensen (Patel & Davidsson, 2003). Hermeneutiken 

har sina rötter i renässansen och var från början ett sätt att tolka bibeltexter. Idag används den 

i många vetenskapliga texter där man utgår ifrån att tolka och ge en fördjupad förståelse av, 

till exempel, en persons livsvärld (Groth, 2007). I en hermeneutisk ansats är 

forskningsintervjun ett samtal om den mänskliga livsvärlden och kan ses som två processer. 

För det första handlar det om att klargöra den dialog som skapar de intervjutexter som ska 

tolkas och för det andra att klarlägga den process där intervjutexterna tolkas, vilket återigen 

blir en dialog med texten (Kvale, 1997). 

3.2 Intervju 

För att få en förståelse om hur man kan arbeta med barns språkutveckling i förskolan valde vi 

att utföra kvalitativa intervjuer. Kvale och Brinkmann, (2009) menar att den kvalitativa 

forskningsintervjun är en metod där man kan få reda på aspekter av den intervjuades livsvärld. 

Den intervjuade får möjlighet att beskriva hur hon handlar, upplever eller känner med egna 

ord. Kvalitativa intervjuer möjliggör för oss att få förståelse för en specifik situation eller 

handling.  Enligt Trost (2010) utmärks kvalitativa intervjuer bland annat av att man ställer 

enkla och raka frågor som kan ge komplexa och innehållsrika svar. ”Syftet med en kvalitativ 

intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter hos något, t.ex. den 

intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen” (Patel & Davidsson, 2003 s.78).  

 

Vi utgick ifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt för att försöka tolka, förstå och beskriva 

intervjuerna som vi gjort. Hermeneutiken bygger på att vi som forskare ställer helheten i 

relation till delarna. Först analyserade vi hela intervjun för att få en förståelse för helheten, 

sedan analyserade vi delar ur den för att för att få en förståelse för dessa (Patel & Davidsson, 

2003).   
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3.3 Undersökningsgrupp 

Utifrån vårt undersökningsområde valde vi att intervjua fyra kvinnor med förskollärarexamen 

på fyra olika förskolor i en mindre kommun i norra Sverige. Samtliga hade många års 

erfarenhet av yrket. Bell (2006) framhäver att antalet personer som ska ingå i en undersökning 

beror på hur mycket tid man har på sitt förfogande. Till denna undersökning kände vi att fyra 

förskollärare vara lagom att intervjua, både tidsmässigt och undersökningsmässigt. Före 

intervjuerna informerade vi informanterna om deras anonymitet och att det var frivilligt att 

delta. Vi tydliggjorde för informanterna om vårt syfte och hur vi definierar begreppet 

språkavvikelser. De var alla positiva till att delta och ingen tackade nej.  

3.4 Genomförandet 

Vi genomförde totalt fyra intervjuer, två stycken var. Informanterna kontaktades via telefon 

där vi bestämde en tid för besök. Intervjuerna skedde enskilt med en pedagog från förskolan 

och tog i genomsnitt 20 minuter. Innan intervjuerna informerade vi dem om studiens syfte och 

att de skulle förbli anonyma. Vi frågade intervjupersonerna om de godtog att vi använde oss 

av ljudinspelning som insamlingsmetod. Ifall inte informanten godkänt att vara med på 

ljudinspelning var vi förberedda att använda oss av minnesanteckningar. Dock var alla 

informanterna positiva till att vara med på ljudinspelning. Bjørndal (2005) poängterar att 

ljudinspelning är ett bra redskap om man vill ha kvar så mycket information som möjligt och 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är en fördel att kunna lyssna på inspelningen flera 

gånger för att uppfatta tonfallet, pauserna och orden. Vi utgick ifrån våra frågor som var i en 

viss ordningsföljd. Under varje fråga lämnade vi öppet för informanterna att berätta hur 

mycket eller hur lite de ville, så läng de höll sig inom vårt ämne. Intervjuerna har vi sedan 

transkriberat, analyserat utifrån en hermeneutisk ansats. 

3.5 Intervjufrågor 

En intervju börjar vanligtvis med neutrala frågor som ger information om den intervjuade. 

Frågornas utformning ska inte vara ledande eller värderande och språketbruket måste enligt 

Bell (2006) vara begripligt. Frågor som gäller syftet och frågeställningarna bör vara i mitten 

av intervjun och avslutningsvis ska intervjupersonen ges utrymme för tillägg eller andra 

kommentarer (Patel & Davidsson, 2003). Utifrån detta skapade vi intervjufrågor som skulle 

ge oss svar på vårt syfte. Vid en kvalitativ intervju behöver man inte alltid använda sig av 

formulerade frågor. I vår studie valde vi dock att formulera frågor i förväg då vi valt att utföra 

intervjuerna enskilt, detta kallar Patel och Davidsson för en hög grad av strukturering.  

 

3.6 Analysmetod 

Intervjuerna transkriberade vi efter en hermeneutisk teori för att få en större förståelse för det 

studerade ämnet. När vi analyserade intervjuerna utgick vi ifrån vårt syfte och den tidigare 

forskning som vi tagit del av. Transkriberingen var tidskrävande men enligt Bjørndal (2005) 

finns det flera fördelar, bland annat blir informationen fullständig och noggrann. Vi 

analyserade först delar av intervjuerna och sedan helheten för att kunna bilda oss en 
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uppfattning och förståelse för materialet Vi har intagit ett kritiskt förhållningssätt när vi 

analyserat intervjuerna och syftet och forskningsfrågorna har hela tiden varit i åtanke under 

arbetets gång. När vi analyserat och reflekterat med varandra om intervjuerna började vi att 

skriva ner resultatet av studien. 

3.7 Etiska överväganden  

I lagen om etisk prövning av forskning som avser människor (vetenskapsrådet 2002) framgår 

det att personerna som ska ingå i forskningen ska informeras om den övergripande planen för 

forskningen.  Allt deltagande i forskningen ska vara frivillig och forskningspersonen har rätt 

att när som helst avbryta sin medverkan. 

För att skydda undersökningsdeltagare har vetenskapsrådet (2002) utformat fyra huvudkrav. 

Informationskravet betonar att forskaren ska informera undersökningsdeltagaren om deras 

uppgift och att deltagandet är frivilligt. Undersökningsdeltagaren ska ges information om alla 

inslag i undersökningen där deras åsikter eller meningar kommer att behandlas och har när 

som helst rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet betyder att undersökningspersonen 

samtycker till att delta i forskningen. Om undersökningspersonerna är under 15 år ska 

samtyckeskravet inhämtas från vårdnadshavarna. I fall där undersökningen omfattar elever 

kan lärare eller rektorer ge samtycke, så länge det inte är privat eller etiskt känsligt. 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter och annan känslig information ska förvaras 

så att obehöriga inte har tillgång till den. Nyttjandekravet handlar om att forskaren inte får 

använda den insamlade informationen till annat än den aktuella forskningen. Materialet får 

inte heller utlånas eller användas i icke-vetenskapliga syften. 

När vi tog kontakt med intervjupersonerna informerade vi om studiens syfte och att 

undersökningsmetoden var intervjuer. Detta gjorde vi i god tid så att de kunde tänka över om 

de ville medverka eller inte. Det är bättre att få ett nej innan intervjun än att tvingas avbryta 

mitt i den (Bell 2006). Intervjupersonen upplystes om vad intervjun skulle handla om, vad den 

skulle användas till och att de skulle vara anonyma. Innan varje intervju tillfrågades 

intervjupersonen om godkännande till att vi använde oss av ljudinspelning som 

informationsinsamlingsmetod. Vi informerade tydligt om att ingen annan än vi skulle komma 

att lyssna på materialet och att varken namn eller förskola skulle komma att nämnas i det 

färdiga materialet. 
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4. Resultat 

I denna del kommer vi att presentera resultatet vi har fått av de kvalitativa intervjuerna. Vi har 

använt oss av en hermeneutisk ansats då vi analyserat intervjuerna och utgått ifrån vårt syfte 

om att förstå hur förskolorna arbetar för att stödja barns språkutveckling. Intervjuerna 

kommer att benämnas som A, B, C och D. 

4.1 Intervju A 

Informant A arbetar på en förskola som ligger i en mindre ort på landsbygden. Sammanlagt 

inrymmer förskolan fem avdelningar varav två är småbarnsavdelningar. Den intervjuade är 

förskollärare och har varit verksam inom yrket i elva år. På avdelningen finns 22 barn i 

åldrarna tre till fem. Två förskollärare och en förskolepedagog arbetar på avdelningen.  

4.1.1 Miljön 

Informanten berättar att de till viss del har tänkt på språkutveckling när de utformat miljön på 

avdelningen. Fokus har inte legat på möbleringen utan istället på att barnen har tillgång till 

aktiviteter som stimulerar språket. Barnen har tillgång till inplastade papper där de kan öva på 

att skriva sitt namn och alfabetet sitter upphängt på väggen som barnen ofta tittar på. Samspel 

och interaktion mellan barnen anser hon är en viktig del i språkutvecklingen.  Hon berättar att 

de arbetar mycket med sångsamlingar, rim och ramsor där de fokuserar extra på språket. 

4.1.2 Barn med språkavvikelse 

Under föregående termin berättar informanten att de hade flera barn som hade någon form av 

språkavvikelser. Informanterna arbetar mycket med att stödja dessa barn och av en 

specialpedagog får de tips och idéer på hur de kan arbeta. I situationer där barn har svårt att 

uttala sig är det viktigt att barn får tid att uttrycka sig, poängterar hon. Vid stressade 

situationer blir ofta problemet bara värre. Informanterna berättar att de ”tränat” de andra 

barnen på att vänta på sin tur och inte avbryta. Det är också viktigt att man inte påpekar för 

barnen om de säger vissa ord fel. Istället upprepar informanterna det rätta ordet för barnen. Då 

menar hon att det rätta ordet tillslut kommer automatiskt. Hon framhåller att de inte är några 

experter inom området och uppmanar föräldrar som är oroliga eller har funderingar om sitt 

barns språkutveckling att ta kontakt med en logoped. Informanten anser att specialpedagogen 

är ett ovärderligt stöd när det gäller hur de ska hantera och arbeta med barn som har extra 

behov av stöd i sin språkutveckling.  

4.1.3 Språkutveckling 

Informanten berättar att de dokumenterar varje barns språkutveckling men poängterar att 

fokusen till stor del ligger på skriftspråket och inte när de lär sig nya ord. Att barnen lär sig 

nya ord och meningar menar informanten självklart är viktigt men det är lättare att 

dokumentera om barn till exempel lär sig skriva sitt namn. Ibland kommer en specialpedagog 

till förskolan och ger tips och idéer till informanterna om vilka material som är bra att 

använda för språkutveckling. De berättar att det ofta är spel men även sånger och ramsor som 
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de använder sig av vid språkträning. Framförallt menar informanten att allt lärande ska kännas 

lustfyllt och intressant för barn, gör man aktiviteten rolig blir barn mer motiverad. 

4.2 Intervju B 

Informant B arbetar på en förskola som ligger i ett större samhälle. Här finns 32 barn i 

åldrarna 1-5 år. Förskolan har Reggio Emilia som profilering och sammanlagt jobbar sex 

förskollärare här. Den intervjuade har varit förskollärare i tjugo år.  

4.2.1 Miljön 

Informanten berättar att miljön på förskolan är utformad så att den ska kännas trygg och 

utmanade. De har också tänkt på att det ska finnas möjlighet till sociala sampel där barnen kan 

mötas. Hon menar att det är i de vardagliga samtalen mellan både barn och vuxna som barn 

utvecklar språket, därför anser informanten att det är viktigt med aktiviteter som möjliggör för 

samtal och kommunikation. Samlingar, projekt, sagoläsning och sångstunder är exempel på 

aktiviteter där barnen får uttrycka sig och träna på språket menar hon. Informanten betonar att 

det är viktigt att man lyssnar och ställer frågor till barnen. Viktigt att tänka på är också att man 

inte avbryter barnen eller fyller i ord när de talar. 

4.2.2 Barn med språkavvikelse 

Om ett barn skulle visa på någon form av språkavvikelse så berättar informanten att de först 

och främst tar reda på vad detta barn behöver för stöd och hjälp i sin utveckling.  

Specialpedagogen är ofta inblandad och ibland även en logoped. Från specialpedagogen får 

informanterna tips och idéer på material som de kan använda. Ofta är det spel men även 

sångpåsar, sagopåsar och bilder som man kan samtal och läsa om. Informanten berättar att de 

använt ett hjälpmedel som kallas för ”Widget” till barn som inte kunnat uttrycka sig muntligt.  

Där utgår man ifrån en bildkarta på aktiviteter, saker eller skeenden som barn kan och förstår. 

Genom att peka på en bild kan barn göra sig förstådda. Tecken som stöd anser informanten 

också är ett bra hjälpmedel, dock har de inte använt det på förskolan ännu. 

4.2.3 Språkutveckling 

Informanten berättar att barnen har tillgång till multimedia i sitt utforskande. Bland annat har 

förskolan införskaffat pekplattor, datorer, filmkameror och fotokameror som barnen får 

använda. Dessa verktyg anser hon är språkutvecklande då barnen ofta jobbar med dessa i små 

grupper. Det finns också spel och andra applikationer i pekplattorna där barnen ges möjlighet 

att träna på språk och ljud. På förskolan arbetar informanterna mycket med pedagogiska 

dokumentationer. Dock menar informanten att de inte specifikt dokumenterar barnets 

språkutveckling utan att fokusen ligger på hela barnets lärande, därmed även 

språkutvecklingen. Barnens tankar, funderingar och idéer sparas och då menar hon, kan man 

göra en jämförelse från tidigare projektsamlingar. 
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4.3 Intervju C 

Förskolan där informant C arbetar ligger i en mindre ort på landsbygden. Förskolan är indelad 

i två avdelningar varav en är småbarnsavdelning. Avdelningarna håller dock till i var sin villa. 

Den intervjuade är förskollärare och har varit verksam inom yrket i tjugofem år. På 

avdelningen finns 21 barn i åldrarna tre till fem. Fyra förskollärare arbetar på avdelningen.  

4.3.1 Miljön  

Informanten berättar att de inte tänkt på språkutveckling då de format miljön på förskolan, 

istället menar hon att språkutveckling kommer naturligt i allt man gör. Huvudsaken barnen 

har en bra plats där de kan leka så kommer oftast språket naturligt. Samtal mellan både barn 

och vuxna tycker informanten är språkutvecklande och betonar att det är viktigt att prata 

mycket med barnen för att se om de förstår orden.  

4.3.2 Barn med språkavvikelse 

Informanten betonar att de jobbar mycket med att hjälpa alla barn i sin språkutveckling, inte 

bara dem som har någon form av språkavvikelse. Om ett barn säger ett ord fel så upprepar 

hon hur det rätta ordet ska låta utan att rätta barnet. Informanten poängterar att det är viktigt 

att man tränar barn med språkavvikelser utan att det märks att man tränar. Hon tycker att man 

kan använda sig av allt material på förskolan för att träna språkutveckling men framför allt av 

bilder. Barnen kan till exempel på ett utförligt sätt få berätta vad bilden innehåller.  

 

Informanten tyckte det var bättre under den tid då det kom en talpedagog till förskolorna och 

hjälpte barn som hade språkavvikelser. Hon tror även att det var mindre utpekande för barn 

eftersom många tyckte det var roligt och spännande att få följa med denna talpedagog och 

även de barn som inte hade språkavvikelser ville gärna följa med. Informanten anser att det 

inte alltid finns den tid man skulle vilja ha för att hjälpa barnen. 

4.3.3 Språkutveckling 

Informanten tycker att man inte behöver ha någon speciell aktivitet för att barnen ska utveckla 

språket utan anser att utvecklingen ständigt pågår. I aktivitet med kompisar eller när de pratar 

högt för sig själva. Hon berättar att de arbetar mycket med spel och sagor när de ska fokusera 

extra på språket. Informanten anser dock att allt som finns framme på förskolan kan stimulera 

språkutvecklingen hos barnen. Hon berättar att de vid temasamlingar ofta intervjuar barnen 

för att se deras förståelse för uppgifter. På så sätt blir det tydligt för pedagogerna hur barnen 

utvecklas i sitt språk. Informanten förklarar att de inte fokuserar på att dokumentera barnens 

språkutveckling under den övriga tiden utan att det endast är vid styrda aktiviteter. 

4.4 Intervju D 

Informant D arbetar på en förskola som ligger i ett större samhälle. Förskolan är nyrenoverad 

och inrymmer fyra avdelningar. På avdelningen där den intervjuade arbetar finns det 16 barn i 

åldrarna ett till tre år. Totalt arbetar fyra förskollärare på avdelningen 
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4.4.1 Miljön 

Informanten berättar att de har haft språkutveckling i åtanke när de format miljön på 

förskolan. Fokusen ligger inte i möbleringen utan att det istället ska finns tillgång till 

aktiviteter som stimulerar språket. De lånar mycket böcker som är anpassade till små och 

stora barn, dessa finns tillgängliga för barnen på två olika platser på förskolan. De har foton 

på var sakerna ”bor” och att det står med stora versaler tycker hon är viktigt. Informanten 

trycker starkt på att man inte ska ha någon radio eller annan bakgrundsmusik i verksamheten. 

Det stressar bara barnen och kan vara störande för dem. 

4.4.2 Barn med språkavvikelse 

Om ett barn skulle ha någon form av språkavvikelse försöker de upprepa ordet rätt och pratar 

lugnt och tydligt med barnen berättar Informanten. Hon påpekar att de aldrig rättar barnen och 

talar inte om att barnen gjort fel. Det viktigaste av allt som pedagog är att hjälpa inte stjälpa. 

Informanten berättar att de använder sig av ramsor när de ska träna med barnen speciellt en 

som heter ”Gumman som städar”. Där får man prova olika tungrörelser. Memory med svåra 

ord är också ett bra hjälpmedel. När barnen pekar på något de vill ha hjälper pedagogerna dem 

och säger ordet innan vi ger dem saken i fråga. Det finns barn i denna barngrupp som kan 

prata men är lite ”lata” och grymtar något ljud och pekar på vad de vill ha. Då spelar 

informanten ”dum” och säger att de måste prata med ”pratmunnen”  

4.4.3 Språkutveckling 

Informanten anser att sångsamlingar, närvarosamlingar och temasamlingar är utmärkta att 

använda sig av vid språkutveckling Hon berättar att de ofta delar upp sig vid samlingarna så 

det är lagom antal barn i gruppen. Vid dessa tillfällen får pedagogerna möjlighet att se varje 

barns språkutveckling. Det är ingen stress i dessa grupper och alla får komma till tals. Lek är 

också ett bra sätt att få språkutveckling på tycker informanten. De mindre barnen försöker ofta 

ta kontakt med varandra och vill gärna visa saker för varandra. Hon berättar också att barnen 

har tillgång till sin ”egna bok” där finns det kort och text om deras egen familj och saker de 

tycker om. Barnen tar ofta fram böckerna för att titta och läsa tillsammans med andra barn och 

pedagoger, på så sätt lär de sig olika uttal. Informanten tycker att samlingar är aktiviteter där 

barnen får mycket språkerfarenhet. Där pratar de, sjunger och ibland använder pedagogerna 

tecken som stöd.  
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4.5 Sammanfattning av samtliga intervjuer 

Här har vi sammanfattat intervjuerna utifrån hur den pedagogiska miljön ser ut på förskolan 

och hur pedagoger arbetar med språkavvikelser och språkutveckling i förskolan? 

4.5.1 Miljön 

Informanternas tankar gällande miljöns utformning handlar till stor del om att det ska finnas 

tillgång till sociala samspel och aktiviteter för barnen. Utsmyckning och möblering i 

hänvisning till språkutveckling lägger de inte lika stort fokus på. En förskola berättar att de till 

största del utformat miljön så att den ska kännas trygg och utmanade och att 

språkutvecklingen istället sker i samspel och interaktion mellan barn och vuxna.  En annan ser 

språkutveckling i allt barnen gör, och inte på hur miljön är uppbyggd. Det dominerande 

synsättet gällande språkutveckling är sociala aktiviteter såsom samlingar, spel och sagostund.  

Flera av informanterna betonar att det vardagliga samtalet är betydelsefullt, där får barnen 

uttrycka sig och träna på språket. Här menar flera informanter att deras roll är att lyssna, ställa 

frågor och framförallt att inte avbryta barn.  

4.5.2 Barn med språkavvikelse 

Samtliga informanter anser att barn med språkavvikelser behöver stöd och hjälp i sin 

utveckling. Specialpedagogen är ett viktigt hjälpmedel för förskolorna, där kan informanterna 

få tips och idéer på material som de kan använda sig av. Samtliga informanter betonar vikten 

av att låta barn tala till punkt och inte rätta dem när de säger fel. Många arbetar med olika 

aktiviteter för att stödja barnen, bland annat bilder, sagopåsar, sångpåsar, spel och olika 

ramsor. 

4.5.3 Språkutveckling 

Alla informanterna lägger stor vikt på språkutvecklingen, men vissa har kommit längre än 

andra. En förskola anser att utveckling av språket sker i allt barnen gör, och en annan förskola 

använder sig mycket av IKT för att stödja barn i utvecklingen. Att vara i små grupper är 

betydande för att alla barn ska få komma till tals, detta bidrar oftast till en lugnare och 

tryggare miljö. Det möjliggör också för informanterna att dokumentera varje barns 

språkutveckling. Samtliga förskolor tycker även att samlingar och andra sociala samspel är en 

viktig del i språkutvecklingen. 
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5. Diskussion 

I detta avsnitt för vi en diskussion om metoden och resultatet. Metoddiskussionen behandlar 

den kvalitativa intervjun, urvalsgrupp, genomförandet, intervjufrågor, validitet och reliabilitet 

Resultatet har vi diskuterat utifrån vårt syfte, forskningsfrågor och mot tidigare forskning om 

språkutveckling. 

5.1 Metoddiskussion 

För att nå fram till syftet valde vi att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod i form 

av intervjuer och litteraturstudier. Patel och Davidsson (2003) framhäver att en kvalitativ 

intervju ger förståelse för ett visst fenomen i en människas livsvärld. I likhet med Patel och 

Davidsson beskriver också Kvale (1997) kvalitativ intervju som en metod där man får en 

förståelse av ett ämne ur den intervjuades perspektiv. Intervjuteknikens struktur liknar till stor 

del ett vardagligt samtal men har en mer ordnad karaktär. Kvale beskriver det som 

halvstrukturerat, det vill säga det är varken ett öppet eller ett strängt strukturerat samtal. 

Denna metod ansåg vi lämpade sig bäst att använda då vi inte hade som syfte att föra statistik 

över förskolorna som en kvantitativ undersökningsmetod ger. Istället ville vi få en förståelse 

för hur pedagoger arbetar med att stödja barn språkutveckling. 

Intervjupersonerna var till oss delvis kända, detta såg vi som en fördel då vi snabbt kunde 

boka ett möte med dem. Samtliga personer var kvinnor, detta var inte förutbestämt utan 

föreföll sig slumpmässigt. En orsak kan vara den kvinnodominans som råder inom yrket, vi 

kan dock inte se att resultatet skulle blivit annorlunda om intervjuerna skett med manliga 

förskollärare. Vi ville att informanterna skulle ha förskollärarexamen för att vi tror att de har 

mer inblick i ämnet än övrig personal. 

Vi valde att genomföra intervjuerna enskilt, två stycken var. Vi ansåg att fyra intervjuer skulle 

ge oss tillräckligt material till undersökningen. Fler intervjuer skulle innebära att tidsplanen 

inte skulle hålla. Vi är medvetna om att observationer är ett komplement till intervjuer, det 

förskollärarna säger och sedan utövar brukar inte alltid överensstämma och observationerna 

hade kunnat ge oss en tydligare bild av förskolans utformning och miljö. Observationer var 

dock inget vi ville utföra, både på grund av tidsaspekten, men även för att vi ville fokusera på 

kvalitativa intervjuer.  

Intervjufrågorna utformade vi så att vi skulle få svar på vårt syfte, vi utgick ifrån öppna frågor 

och undvek ledande och värderande frågor. I samråd med vår handledare korrigerade vi några 

frågor från ”vad” till ”hur”, detta för att få så utförligt svar som möjligt från informanterna. Vi 

var medvetna om att det kunde bli aktuellt med att ställa följdfrågor, och att följdfrågorna 

kunde bli olika eftersom vi intervjuade informanterna var för sig. Vi bestämde tillsammans 

innan intervjuerna att vi skulle hålla oss inom ämnet. Vi vet båda att det är lätt att hamna på 

sidospår och då kan det vara svårt att veta exakt vilket svar man fått på frågan. Detta gjorde 

att intervjuerna gick ganska fort, det kanske berodde på att vi koncentrerade oss för mycket på 

frågeformuläret och att vi är oerfarna intervjuare. Kvale och Brinkmann (2003) menar att den 

erfarna intervjuaren är engagerad i den konkreta situationen och vill hjälpa intervjupersonen 
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att fortsätta intervju på ett givande sätt istället för att rikta all uppmärksamhet på 

intervjufrågorna. 

Patel och Davidsson (2003) liksom Bell (2006) framhäver att intervjupersonerna ska vara fullt 

medvetna om forskningens syfte och hur materialet kommer att användas. Detta var vi noga 

med innan varje intervju och det tror vi bidrog till att alla informanter valde att delta i 

undersökningen. Intervjupersonerna hade några dagar innan intervjutillfället fått ta del av 

frågorna för att i lugn och ro få tänka och reflektera över dem. De hade också möjlighet att 

diskutera frågorna med hela arbetslaget. Detta tror vi kan bidra till att svaren blir utförligare 

och genomtänkta och Kvale och Brinkmann (2003)  menar att informanterna då kan upptäcka 

nya perspektiv inom ämnet som de inte tidigare reflekterat över. Att vara öppen och ärlig med 

syfte och intervjufrågor kan enligt Kvale (1997) utesluta ett bedrägligt förfarande mot 

intervjupersonen. Vi upplever att genomförandet av intervjuerna gick bra och vi missade 

ingen fråga. Dock känner vi att informanterna inte alltid var så insatta i vårt ämne om 

språkutveckling, det är emellertid inget som vi känner att vi kunde gjort annorlunda, och är en 

del av vårt resultat.  

Dokumentationen av intervjuerna skedde med hjälp av ljudinspelning. Bjørndal (2005) menar 

att ljudinspelningar är ett mycket bra redskap för registrering av information i pedagogiska 

situationer. Denna metod valde vi i huvudsak för att kunna koncentrera fullt ut på intervjun.  

Inspelade intervjuer ger, enligt Bell (2006) möjlighet att ägna full uppmärksamhet på 

intervjupersonen. Det är även lättare att koda, notera och sammanfatta vissa kommentarer. Vi 

tydliggjorde för intervjupersonerna att vi hade som avsikt att använda oss av ljudinspelning, 

några av informanterna kände sig dock osäkra inför detta. Bell (2006) framhäver att man inte 

kan förutsätta att alla intervjupersoner accepterar att vara med på inspelning. Därför var vi 

förberedda med anteckningsblock. När vi talat om att endast vi kommer att avlyssna 

intervjuerna godtog alla att vara med på ljudinspelning, om än de var lite nervösa.  

Vi analyserade intervjuerna utifrån en Hermeneutisk ansats, detta gjorde vi för att få en 

förståelse för delarna och helheten i intervjun, Vi är medvetna om att analysen av intervjuerna 

kan påverkas av våra egna åsikter och tolkningar. Patel och Davidson (2003) skriver att man 

aldrig kan vara helt objektiv och opartisk. 

5.2 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är begrepp som handlar om överstämmelsen mellan vad som sägs ska 

undersökas och om vad som egentligen undersöks. Validitet syftar på att det som mäts är 

relevant för studien, detta kan kopplas till datainsamlingen och om forskaren har skaffat 

underlag för att göra en trovärdig tolkning av det studerade ämnet. Reliabiliteten handlar om 

trovärdighet eller tillförlitlighet, ett sätt att se om det är en god reliabilitet är om någon utför 

samma studie och får ett liknande resultat. I den kvalitativa undersökningsmetoden kan 

intervjusvaren bli annorlunda beroende på den unika situation som råder, Patel och Davidsson 

(2003) menar att detta inte behöver vara ett tecken på en låg reliabilitet. Intervjupersonerna 

kan få ändrad uppfattning, fått nya insikter och kunskap. Svaren i intervjuerna behöver 

således inte bli likadana om vi skulle göra om studien. Verksamheten kan förändras och 

informanterna kan få ny kunskap genom nya erfarenheter och fortbildning. 
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Vi hade som avsikt att under hela arbetets gång utgå ifrån syftet där vi skulle beskriva, 

analyser och förstå hur pedagoger arbetar med språkutveckling. Vid datainsamlingen valde vi 

att spela in intervjuerna, Patel och Davidson (2003) anser att detta ger en trovärdig tolkning 

av den studerades livsvärld och ökar validiteten i en studie. Intervjupersonerna hade lång 

erfarenhet och kunskap av yrket, detta anser vi ökar trovärdighet i intervjusvaren. Genom att 

ta del av relevant litteratur och forskning fick vi en inblick i ämne, som vi sedan hade som 

utgångspunkt när vi skrev intervjufrågorna. Frågorna granskades och förbättrades med hjälp 

av vår handledare och enligt Kvale (1997) kan det höja validiteten i en studie. 

5.3 Resultatdiskussion  

I resultatdiskussionen diskuterar vi vårt resultat. Syftet var att beskriva, analysera och förstå 

hur pedagoger i förskolan arbetar med att stödja barns språkutveckling. Forskningsfrågor som 

vi använt är; hur ser den pedagogiska miljön ut och hur arbetar pedagoger med 

språkavvikelser i förskolan? 

5.3.1 Miljön 

Av intervjuerna framgår det att alla informanter, mer eller mindre, haft språkutveckling i 

åtanke när de utformat den fysiska inomhusmiljön. De nämner sällan möbler och utsmyckning 

under intervjuerna, istället använder de sig av ordet sociala mötesplatser där barn kan utföra 

gemensamma aktiviteter. Vygotskijs teori om en sociokulturell miljö för lärande och 

utveckling har ett starkt inflytande på informanternas förskolor och är en filosofi som 

eftersträvas. Informanterna ser den vardagliga kommunikationen som en viktig faktor för 

språkutveckling och Dysthe (1995) understryker att den sociokulturella miljön skapas genom 

kommunikation där barn kan sprida sina resurser och erfarenheter vidare. Detta har även 

utbildningsdepartementet (2010) slagit fasta på och menar att barn lär och utvecklas i samspel 

med andra barn och vuxna. Vi anser emellertid att möblernas placering har en viktig funktion 

för hur sociala mötesplatser bildas och för att barn ska kunna sprida sina resurser vidare, även 

materialets utformning och placering är betydande för barns språkutveckling. Detta menar 

även Svensson (2009) som skriver att Vygotskij och Piaget är eniga om att barns språk 

utvecklas i samspel med den materiella miljön. 

Tillgången till språkutvecklande material ses också som en viktig aspekt i miljön och en 

informant anser att böcker, anpassade efter barns ålder ska finnas tillgängligt, likaså spel och 

bilder. Sheridan, Pramling och Johansson (2009) lyfter fram att litteratur och bokläsning bör 

vara en självklarhet i varje förskolemiljö då de berikar barnens symbolspråk. Där får barnen 

även möjlighet att vara delaktiga i ett socialt samspel. Lindö (2009) menar att detta samspel 

möjliggör för barn att upptäcka skriftspråkets möjligheter. Att förflytta sig i tanken mellan 

olika världar är fascinerande och spännande för barn. Som pedagog är det också viktigt att 

välja en bok som engagerar och fångar barnens intresse. Enligt Vygotskij ska boken ligga lite 

före barnens utveckling, det som han kallade för den potentiella utvecklingszonen. 

Framförallt anser informanterna att det vardagliga samtalet är en viktig utgångspunkt i den 

pedagogiska miljön och har stor inverkan på barns språkutveckling. Barnen behöver en 

vardaglig kommunikation och informanterna menar att deras roll är att skapa förutsättningar 
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för samtal, att ställa frågor och vara en god lyssnare. En god lyssnare är enligt Maltén (1998) 

en person som anpassar sig efter talrytmen, inte avbryter i onödan, och visar motparten 

respekt och empati. Som pedagog krävs det även att man kan lyssna intuitivt, det vill säga att 

tolka en annan människas budskap och lyssna efter innebörden i det sagda. 

Nordin Hultman (2004)  anser att det är viktigt att barn får vistas i miljöer där de stärks och 

blir sedda och att barns identitetsskapande hänger ihop med förskolans utformning och miljö. 

Utformning, material och organisation har betydelse för hur barn blir och vad de gör. Ett 

negativt identitetsskapande kan bero på att barn inte ser materialet eller utformningen i miljön 

som meningsfull och barn tappar motivation och intresse. Informanterna i intervjuerna 

framställer materialet på förskolan som ett viktigt verktyg i barns lärande. De betonade främst 

spel och andra sociala material som en viktig faktor för en språkutvecklande miljö. I 

läroplanen för förskolan (Lpfö98, Skolverket 2010) kan man läsa att miljön ska vara utformad 

så att utveckling och trygghet skapas för varje enskilt barn. Interaktionen med andra barn och 

vuxna är en viktig pusselbit i barns utveckling. Förskolan ska också sträva efter att varje barn 

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. 

5.3.2 Språkavvikelser 

Det står i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö98, Skolverket 2010) att barn som 

behöver mer stöd än andra, tillfälligt eller varaktigt, ska få det. Verksamheten ska vara 

utformad efter vad barn behöver för stöd och hjälp i sin utveckling I likhet med läroplanen 

anser informanterna att barn med språkavvikelser bör få den hjälp och stöd som behövs. De 

nämner flera gånger specialpedagogen som en viktig källa för tips och råd och är ett 

ovärderligt stöd för dem i verksamheten. 

En informant påpekade att tiden till att hjälpa barn med språkavvikelse inte alltid finns. Idag 

läggs ett större ansvar på förskolläraren, både när det gäller barn med behov och vad barn ska 

lära sig i förskolan. Större barngrupper och en minskad personaltäthet gör det också svårare 

för förskolläraren att se varje barns behov. En informant menar även att de inte är några 

experter inom området språkavvikelse och uppmanar oroliga föräldrar att ta kontakt med 

logoped. En logoped har mer utbildning inom området språk och språkavvikelse och blir ofta 

inkopplad om på barnavårdscentralen upptäcker förseningar eller avvikelser.  

För att stödja barn i sin utveckling använder informanterna olika material, främst sagopåsar, 

bilder, sånger, rim och ramsor, detta material har specialpedagogen ofta gett tips om eller tagit 

med till förskolan. Lindö (2009) betonar att rim och ramsor utvecklar barnens språkliga 

medvetenhet och är viktigt att uppmuntra. I rim och ramsor ligger fokusen på hur orden låter 

och inte på betydelsen, detta roar ofta barnen som då vill lära sig själv att rimma. Även 

Westerlund (2009) framhåller att man ska lära barnen ramsor, det lär barnen att lyssna till 

rytmen i ramsorna och därmed stimuleras språkutvecklingen. Materialet används ofta i 

gemensamma samlingar med barnen, då enskild träning ofta inte är möjligt på grund av 

personaltillgång och tidsaspekt.  

Den vardagliga kommunikationen mellan barn och vuxna anser de flesta informanter vara den 

centrala delen i språkutveckling, både för barn med språkavvikelse och utan. Enligt 

läroplanen för förskolan (Lpfö98, Skolverket 2010) har förskolläraren ett ansvar att se till att 
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varje barn stimuleras och utmanas i sin språk-och kommunikationsutveckling. Varje barn 

måste få uttrycka sig och några pedagog menar att man aldrig ska rätta barn om de uttalar 

ordet eller meningen fel. Barn med språkavvikelser kan i vissa fall ha svårigheter med att 

bygga upp meningar enligt Spiel, Brunner, Allmayer och Pletz (2001). Därför är det viktigt att 

man som pedagog upprepar hur det rätta ordet låter och lära barnen vänta på sin tur och inte 

avbryta varandra. Det är många som inte tror att barnen lär sig genom att härma den vuxne 

men det är tvärtom, genom att jämföra sina härmningsförsök med den vuxnes uttal skaffar sig 

barn en inre bild hur ordet ska låta (Westerlund, 2009). 

 En pedagog menar att stressade situationer ofta förvärrar barns avvikelse, en stressfaktor kan 

till exempel vara bakgrundsmusik. Westerlund (2009) menar bakgrundsmusiken kan göra det 

svårt för barn att rikta sin uppmärksamhet mot rätt ljudkälla, det vill säga vad den vuxne 

säger. Detta bör därför inte finnas med i verksamheten. 

En viktig del i informantens arbete med att stödja barn med språkavvikelse är att göra det 

lustfyllt och intressant för barnen. En informant menar att den språkliga träningen hela tiden 

bör finnas med i den vardagliga verksamheten, träningen blir således inte lika påtaglig och 

risken för att barn blir retad och utpekad för sina svårigheter minskar. 

5.3.3 Språkutveckling 

Språkutveckling är något som informanterna jobbar med, men vissa har kommit längre än 

andra. Både i avseende på miljöns utformning och hur de arbetar med barn som har 

språkavvikelse. Utbildningsdepartementet (2010) menar att förskolan ska lägga stor vikt vid 

att stimulera varje barns språkutveckling. Informanten arbetar mycket med samlingar för att 

träna på språk. Här betonar vissa Informanten att barnstorleken i samlingarna bör ligga på en 

rimlig nivå. Små grupper bidrar till en lugnare och tryggare miljö, då får alla barn möjlighet 

att komma till tals och de kan lättare se varje barns språkutveckling. Att känna trygghet i 

miljön är enligt Lindö (2009) den bästa grunden till kommunikation. Att arbeta med bilder för 

att stärka språkutvecklingen är något som informanten pratar varmt om. Eriksen Hagtvet 

(2004) anser att bilder är en viktig del i språkutvecklingen eftersom det är viktigt att barnen 

ska uppleva med flera sinnen, inte bara hörseln, En pedagog menar att barn på ett detaljerat 

sätt kan berätta vad de ser på bilderna. Lindö (2009) menar att bilden även kallas för det 

synliga språket och är ett viktigt uttrycksmedel för små och stora barn. Man vet idag att barns 

språkutveckling i hög grad påverkas av bilder. Några använder sig även av bilder som finns i 

böckerna, speciellt när det gäller de mindre barnen.  

En förskola arbetar aktivt med IKT, bland annat har barnen tillgång till pekplattor, 

filmkameror och fotokameror. Där har de införskaffat särskilda ”appar” till pekplattorna, där 

barnen ges möjlighet att träna på språket. De kan även spela in sina röster och skapa små 

korta filmer. Utbildningsdepartementet (2010) anser att kommunikation kan ske via tal, skrift, 

bild, IKT, musik, sång, poesi, drama, film, dans och rörelse. Lindö (2002) menar att 

användandet av IKT kan bidra till att barnen blir medskapare istället för passiva konsumenter. 

Barnen har också möjlighet att använda sig av olika texttyper, höra upplästa sagor eller skapa 

egna berättelser samt möjligheten att kommunicera med många olika språkliga 
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uttrycksformer. Utbildningsdepartementet (2010) menar att användandet av kommunikativa 

redskap och medier kan stödja och utmana barns språkliga och kommunikativa utveckling. 

Lindö (2009) lyfter fram leken som en viktig faktor för barns språk och begreppsutveckling. 

Den symboliska leken har betydelse för språkutvecklingen och kan vara ett hjälpmedel för 

barn som behöver extra stöd i sin språkutveckling. Eriksen Hagtvet (2004) betonar det 

positiva i lekens betydelse för språket, hon menar att i leken vågar barn uttrycka sig fritt 

eftersom det finns plats att misslyckas då leken inte finns på riktigt. Av intervjuerna var det 

endast en informant som såg leken som en viktig del i verksamheten för att utveckla språket. 

De andra informanterna nämnde inte leken som en viktig faktor. Enligt Lindqvist (1996) är 

detta i motsatt till Vygotskij som såg leken som den viktigaste formen för att utveckla sitt 

medvetande om omvärlden. Här är också den språkliga betydelsen en viktig faktor och utgör 

grunden för idé och handling som är centralt för leken. ”Leken och barnets språkförmåga och 

språkutveckling står således i ett ömsesidigt berikande förhållande till varandra” (Westerlund 

2009, s. 62). 

Av intervjuerna kunde vi se att det inte var någon av förskolorna som dokumenterade barnens 

språkutveckling under den fria verksamheten. Några av förskolorna dokumenterade dock 

endast när de har styrd verksamhet såsom temasamlingar/projektsamlingar. Genom att 

intervjua barnen under dessa samlingar får pedagogerna möjlighet att på ett tydligt sätt se 

barns språkutveckling och deras förståelse för uppgiften. Lenz Taguchi (1997) menar att 

dokumentationer ger pedagoger svar på vad barn kan, hur de tänker och hur de lär sig. Genom 

upprätthålla en kommunikation med barnen kan man som pedagog skapa utmanande 

situationer som barnen kan utforska och lösa. Observation och dokumentation kan också vara 

ett sätt att utveckla verksamhetens, både i avseende på språkutveckling men även för att få en 

syn på vilket förhållningsätt som råder hos pedagogerna. 
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5.4 Avslutande reflektioner 

Syftet i denna studie var att beskriva, analysera och få förståelse för hur pedagoger i förskolan 

stödjer barn i deras språkutveckling, samt hur de arbetar med att stödja barn som har 

språkavvikelser och hur inomhusmiljön ser ut. 

Vi känner att vi uppnått vårt syfte med att få en större förståelse om språkutveckling och hur 

man som pedagog kan hjälpa barn med språkavvikelser. Dock anser vi att den tidigare 

forskningen och litteraturen har varit den största källan till kunskap då intervjuerna inte gav 

oss så mycket information som vi önskat. Om vi hade haft fler antal informanter och fler 

intervjufrågor hade vi kanske fått mer kunskap och information om ämnet. 

Idag är språket en central del av varje barns liv och ett av förskolans uppdrag är enligt 

läroplanen för förskolan (Lpfö98 Skolverket 2010), att utveckla barns språk så det kan föras 

vidare från generation till generation. Utifrån intervjuerna har vi fått en inblick i hur de 

besökta verksamheterna förhåller sig till språkutveckling och vi anser att det inte är så stor del 

som vi först trott. Detta tror vi beror på att förskolorna inte prioriterar språk och att det finns 

en okunskap inom ämnet. Den litteratur och forskning som vi tagit del av i denna studie kan 

vara värdefull att läsa även för förskollärare med flera års erfarenhet av yrket. Fortbildning är 

också ett bra sätt att få en öka kompetens om t.ex. språkutveckling. Vi är dock medvetna om 

att detta är en ekonomisk fråga och många förskolor har inte de resurser som skulle behövas. 

Barn med språkavvikelser verkar varje pedagog ha någon erfarenhet av och arbetsmetoderna 

för att stödja dessa barn ser ganska lika ut hos de informanter som vi intervjuat. Informanterna 

betonar den vardagliga kommunikationen som en viktig faktor. De utgår ifrån att vara goda 

och lyhörda lyssnare. De tränar och påminner även barnen om att vara goda samtalspartners. I 

det vardagliga samtalet är det också viktigt att man som pedagog lyssnar ”mellan raderna”. 

Barn kan många gånger säga någonting men mena något annat.  

I intervjuerna framkom det att informanterna ofta vänder sig till specialpedagogerna för att få 

tips och råd hur de på bästa sätt kan stödja barn med språkavvikelse. Träningen sker ofta i 

mindre grupper och det är viktigt att dessa barn får komma till tals utan att bli avbrutna. 

Logopeden har också en viktig roll, främst för de barn som har grav språkstörning, där kanske 

enskild träning är den bästa formen. Behandling av logoped får man oftast genom en 

läkarremiss av barnavårdscentralen och sker utanför förskolans verksamhet (Nll, 2011). 

Allt fler förskolor använder idag datorer och pekplattor i verksamheten, och det finns många 

pedagogiska ”appar” och spel där barnen ges möjlighet att träna på språket, både verbalt och 

skriftligt. Vi tror att IKT är framtidens verktyg för lärande och utveckling av språk, både i 

förskola och i skola. Idag är en stor del av samhället uppbyggt av teknik och datorer, 

individen behöver därför en viss kunskap om detta. Lindö (2002) menar att IKT ger såväl 

barn som pedagoger en mängd med altenativa möjligheter till lärande och att själv få välja och 

hämta fram den informationen de behöver, vilket gör att barns ansvarstagande ökar. En av 

informanterna arbetade på en Reggio Emilia inspirerad förskola, där IKT var en stor del av 

verksamheten. Deras syn på språkutveckling handlade således mycket om pedagogiska spel 

och pekplattor. Vi tycker att detta är ett bra verktyg, men som pedagog bör man sitta ner med 
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barnen när de utforskar och spelar för att de ska bli så lärande som möjligt. Det kan också 

vara bra att tidsbegränsa användandet, då barn lätt kan fastna många timmar bakom roliga 

spel och datorprogram.   

Vi tycker det är positivt att barn redan i förskoleåldern får lära sig använda detta verktyg, och 

vi hoppas att fler och fler förskolor kommer att införa detta i verksamheten. Pekplattor, foto- 

och filmkameror är också bra redskap för pedagogerna att dokumentera barns lärande med. 

Av intervjuerna framkom det att dokumentationen på förskolorna till stor del handlar om 

barns lärande, språkets utveckling var däremot något som informanterna upplevde som svårt 

att dokumentera. En informant menade att språk känns väldigt abstrakt och kan vara svårt att 

greppa. Vissa barn lär sig dessutom många nya ord fort och det är svårt att fånga upp under 

vilken period eller skeende som detta skett. Vi tror att dokumentation av barns 

språkutveckling kan underlätta för informanterna att i ett tidigt skede upptäcka avvikelser 

eller förseningar. Barn får då snabbt den hjälp och stöd som behövs för att åtgärda problemet.   

I den litteratur vi tagit del av har många forskare lyft fram leken som ett viktigt element för 

språkutveckling. Läroplanen för förskolan (Lpfö98, Skolverket 2010) betonar också leken 

som en viktig faktor för barns lärande och miljön ska locka till lek och aktivitet. Under 

intervjuerna nämnde informanterna dock sällan leken som en språkutvecklande aktivitet. 

Istället framhävdes ofta samlingar som en viktig del av verksamheten. Där ansåg 

informanterna att barnen får en bra språklig träning i en social gemenskap. Vi tycker självklar 

att samlingar är positiva i den bemärkelsen men att den fria leken inte får glömmas bort, leken 

får inte ses som endast ett tidsfördriv, här sker en lika viktig social gemenskap där barn 

utbyter erfarenheter och tränar språk.  

Föräldrarnas delaktighet i barns språkutveckling får man inte glömma bort. Många forskare är 

eniga om att hemmiljön har betydelse för hur barn utvecklar språket, i hemmiljön får barn 

erfarenheter och kunskaper som de sedan tar med till förskolan.  De vuxna som utgör barns 

omvärld har stor betydelse för både språk- och skriftspråksinlärning. Ett barn som tidigt får 

upptäcka och utforska språk kanske har lättare att en dag ta sig in i skriftspråkets värld. En 

förälder som läser dagligen för sitt barn ger inte bara trygghet och rutin, även en god språklig 

grund. En nära samverkan mellan hem och förskola är därför att betrakta som viktigt. Detta 

betonas även i läroplanen som menar att ”förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa 

bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utveckla rikt och mångsidigt. 

Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med 

hemmet” (Lpfö98, Skolverket 2010 s. 13).  

Sammanfattningsvis känner vi att denna studie har gett oss en större förståelse för 

språkutveckling och språkavvikelser. Dock hade vi önskat att få ännu mer information från 

informanterna, men känner ändå att vi uppnått vårt syfte och känner oss nöjda. Denna 

kunskap kommer vi att ta med oss i vårt blivande yrke som förskollärare, och vi hoppas också 

kunna förmedlas denna information vidare till andra förskollärare ute i landet. 
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5.5 Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetet med studien har vi fått ny kunskap och erfarenheter som vi kommer att ha stor 

nytta av. Genom litteraturen har vi fått många nya insikter i vad forskningen säger om 

språkutveckling hos barn, och av intervjuerna har vi kunnat ta del av informanternas tankar 

och arbetssätt kring språkutveckling och hur man kan arbeta kring barn med språkavvikelser. 

Vi har också fått en ökad förståelse för vad läroplanen för förskolan (Lpfö98, Skolverket 

2010) säger om språkutveckling och vilka riktlinjer och mål man bör arbeta efter. Självklart 

finns det mycket mer att forska om när det gäller barn och språkutveckling. Vårt förslag till 

fortsatt forskning är att göra en större studie med likande frågeställning, men då intervjua flera 

pedagoger för att få ett bredare underlag. På så sätt kan man jämföra och se skillnader och 

likheter på arbetssätt och metoder. Ytterligare en tanke som väckts är att studera hur stor 

inverkan och på vilket sätt IKT har på barns inlärning av språk. 
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Bilaga 

Intervjufrågor:  

 

 Hur länge har du varit yrkessam? 

 

 

 Vilken utbildning har du? 

 

 

 Hur stor är barngruppen på denna avdelning/Förskola? 

 

 

 Vilken ålder är det på barnen? 

 

 

 Vad tänker du på när jag säger språkutveckling? 

 

 

 Har ni tänkt på språkutveckling då ni format miljön på förskolan? 

 

 

 Vad i miljön tycker du barnen får mest språkerfarenhet av? Hur? 

 

 

 Finns det speciella aktiviteter där barnen ges möjlighet att utveckla språket? 

 

 

 Vilka material använder ni för språkutveckling? 

 

 

 Hur dokumenterar ni barnens språkutveckling? 

 

 

 Om ett barn har någon form av språkavvikelser, hur stödjer ni detta barn i 

utvecklingen? 

 

 

 Vilka hjälpmedel skulle ni använda er av om ni har barn med språkavvikelser? Hur 

används detta hjälpmedel och vilken effekt har det? 

 


