
Josefine Nordin & Linnéa Persson 

Vårterminen 2014 

Examensarbete, inriktning specialpedagogik 15 hp 

Lärarutbildningen, inriktning förskollärare 210 hp 

 

Språk, tal och kommunikation i 
förskoleverksamheten 

Hur pedagogernas synsätt formar arbetet med barns 
språkutveckling 

Josefine Nordin & Linnéa Persson 



 

1 
 

Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att ta reda på vad yrkesverksamma inom förskoleverksamheten 

anser om synen på arbetet med språket. För att uppnå syftet valde vi att intervjua nio olika 

förskoleverksamheter i fem olika städer i landet. Även ta reda på vilket samarbete 

pedagogerna har med vårdnadshavare, även vilken syn yrkesverksamma har om vem som får 

stöd i sin språkutveckling. Hur informanterna går tillväga för att samarbeta med 

vårdnadshavarna och tillsammans utvecklar verksamheten. 

För att besvara syftet i denna forskning valde vi att utgå ifrån en kvalitativ metod och 

strukturerade intervjuer med personal som arbetar på de förskolor som ställde upp för 

intervju. För en djupare förståelse för hur verksamheterna arbetar med språkutvecklingen, har 

intervjuerna varit mer fokuserat på informanternas innehåll och synpunkter formades inte för 

att inte vägleda informanternas svar. Studien innehåller även litteratur material inom detta 

område, som har analyserats utifrån intervjuernas material och sedan vävts samman till ett 

resultat angående språk, tal och kommunikation. Det vi har kommit fram till i denna studie är 

att det inte riktigt finns något speciellt sätt pedagogerna arbetar på. Däremot har pedagogerna 

språket alltid centralt i deras planering utifrån alla barns behov i den dagliga verksamheten. 

Även att teorierna Behaviorismen och Sociokulturell samspela med den dagliga uppfostran 

inom språkutvecklingen, deras syn på uppfostran tillsammans speglar hur yrkesverksamma 

arbetar i dagens förskoleverksamhet. 
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 Inledning 
Pedagoger inom förskola har till uppgift att se alla barns behov och förutsättningar, och 

därigenom stimulera deras utveckling. En del av denna utveckling är språkutvecklingen. De 

barn som går i förskolan utvecklar sin språkförmåga genom stimulans utifrån omgivningen 

och i samspelet med andra barn och vuxna. Alla har vi ett genetiskt program1 inom oss, men 

vissa barn utvecklas långsammare i talutvecklingen än vad det genetiska programmet säger. 

Detta tar Stadler (1998) upp i sin bok om barnens utveckling. Det är viktigt att pedagogerna 

ser vart barnet befinner sig i sin språkutveckling, tar reda på barnets intressen och arbetar med 

språkutvecklingen utifrån det genetiska programmet. Det blir då meningsfullt för barnet och 

de utvecklas på ett stimulerande sätt. Stadler (1998) skriver att: 

 Betydelsen av vardagliga ord som t.ex. äta, sova m.fl. lär sig det lilla barnet tidigt 

genom erfarenheter tillsammans med vuxna i vardagssituationer där orden är 

kopplade till konkreta handlingar. Barnet utvecklar inte sitt tal genom 

undervisning, utan genom att använda språket i socialt samspel och i kontakt med 

verkligheten (Stadler 1998, s 11). 

Det är i samspel med andra som barn lär sig språket, men detta är inte grunden för deras 

språkutveckling. De lär sig även under en planerad undervisning av språket, där 

undervisningen utgår ifrån var barnen befinner sig i sin utveckling. Som barnen sedan 

bearbetar i det sociala samspelet med varandra.  

Vilka förutsättningar finns då i förskolan för att vidareutveckla barnens språkutveckling, och 

hitta rätt stimulans för barngruppens utveckling, både enskilt och i gruppmiljön? 

I förskolan arbetar pedagogerna på olika sätt, både i grupp och enskilt utifrån vilka behov 

barnet eller barngruppen har. Inom förskolans verksamhet utgår deras arbete från att inget 

barn ska känna sig utpekad för att de behöver extra hjälp. I Läroplanen för förskolan 

(Lpfö1998 reviderad 2010) står det: 

Förskolan ska, varhelst den anordnas, arbeta för att nå de mål som ställts upp för 

den pedagogiska verksamheten. Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, 

trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till 

barnens olika förutsättningar och behov. Detta innebär att verksamheten inte kan 

utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska 

fördelas lika. (Skolverket Lpfö1998 reviderad 2010 S.22) 

Med utgångspunkt i detta citat från läroplanen vill vi med detta examensarbete få en klarare 

bild av hur olika verksamheter kan tänka angående språkets helhet. Även hur de arbetar 

utifrån verksamhetens syn på språket och vilka barn som behöver språkutvecklingen. 

Egentligen behöver alla barn utveckla sin språkförmåga i förskoleåldern tillsammans i det 

sociala samspelet med andra barn, men en del behöver det mer än vad andra behöver. Det är 

                                                           
1 Genetiskt program: är ett samlingsord på kunskapen om gener, arvsanlag från generation till generation följer 
det biologiska arvet. Det har ansetts lärt människan hur det genetiska ”språket” styr de inre och yttre. 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Genetik 
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därför viktigt i denna ålder att arbeta i grupp, för barn stimuleras bättre utifrån barnperspektiv 

och de tar efter varandra. 

 I en liknande studie som heter I Barns språkutveckling - En studie omkring samspel och 

kommunikation mellan barn och föräldrar som Sassner, Johansson och Åhsberg (2007) har 

där även lyft om att det kan finnas olika betydelser till varför vissa barn inte följer med i 

utvecklingen. Det bakomliggande i svårigheterna kan vara hur barnet har lärt sig ljudet på de 

uttryck som blir i orden. De kan uttala ett ljud, men när de ska uttala det i en mening 

tillsammans med ett närliggande ljud kan det blir svårt för dem att uttala liknelser med 

förståelsen till olikheter i meningsuppbyggnaden. Sassner, Johansson och Åhsberg (2007) 

lyfter i sin studie ett citat som (Svensson 1998) framhäver i sin bok om att: 

”Först utesluter barnet det eller de ljud som det inte kan uttala. Nästa steg är att 

barnet ersätter det svåruttalade ljudet med ett annat ljud. De ljud som blir 

ersättningsljud är sådana som lärs in tidigt” (Svensson 1998 s.63)  

Miljön kan också vara en påverkande faktor till barnets språkstil, men även hur man bemöter 

barnet i språket. Hur ofta man rättar till, förtydligar, ställer följdfrågor och hur den vuxne ta 

tillvara på barnets intresse och stimulerar barnets styrkor och inte petar på det som är negativt. 

Språket är ett utav de viktigaste verktygen i livet, det är något som används så det vardagliga 

samspelet kan fungera.  

Att arbeta med barns språkutveckling är ett brett område, eftersom det ingår i vardagen och är 

ett verktyg för människan. För att utveckla detta behövs ett samarbete eftersom de flesta har 

olika synsätt på vad språk egentligen är och hur man bör arbeta med det. Språkarbetet avgörs 

även av vilken pedagogisk syn arbetslaget på förskolan har på språkutveckling i sin roll i 

barnens språkutveckling.  

Då vi har egna erfarenheter av att pedagoger kan ha olika perspektiv på språket och barnets 

utveckling fann vi det intressant att ta reda på mer om språkets betydelse och få mer 

erfarenhet om hur andra arbetar utifrån barnens behov.  

 

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med den här studien är att få kunskap om hur nio olika förskolor i fem städer runt om i 

Sverige arbetar med språkutvecklingen. Så denna studie kommer att utgå ifrån informanternas 

svar på frågeställningarna som är följande:  

 Hur arbetar arbetslaget med de barn som behöver stöd i sin utveckling med att 

kommunicera, förbättra talet och språket? 

 Hur samarbetar arbetslaget tillsammans med barnets vårdnadshavare angående barnets 

språkutveckling? 

 Vilka barn får stöd i sin språkutveckling? 
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Litteraturgenomgång  
I detta avsnitt kommer det att handla om litteratur, framförallt vad olika forskare har kommit 

fram till angående språk, tal och kommunikation i förskolan. Vi har sökt efter litteratur inom 

studiens ramar på stadsbibliotek och universitetsbibliotek. Där fokuset utgick ifrån språket, 

talet och kommunikation och haft i åtanke att litteraturens innehåll är relativt nyutkommet 

material, men har även tittat på studier som har några år på nacken men som har varit 

intressant för studien. Under detta avsnitt har innehållet struktureras upp i mindre 

underrubriker, eftersom förskolan strävar efter att uppnå målen i styrdokumentet är det de 

första som kommer att tas upp här under litteraturgenomgången. Tillföljd står det vad olika 

författare anser om barns språkutveckling och vad det har inom sin rams arbetsuppgifter. Efter 

utvecklingen kommer det handla om vad författarna anser om kommunikation och hur olika 

medel kan hjälpa till för att kunna kommunicera. I följd efter detta har vi valt att lyfta två 

olika teorier som finns i verksamheten om vi tänker till och därför lyfts teorierna 

behaviorismen och sociokulturella för att få en tydlig förståelse hur de tillsammans forma 

verksamhetens sätt att arbeta på.  

 

Styrdokumentet 

Enligt skollagen ska förskoleverksamheten utgå ifrån läroplan Lpfö1998 reviderad 2010 och 

därför är det viktigt att alltid ha i åtanke vad läroplanen säger om förskoleverksamheten. 

I förskolans verksamhet ska pedagogerna sträva efter att målen uppfylls i styrdokumentet. I 

förskolan ska de se till att målen för den pedagogiska verksamheten uppnås och lägga ner den 

omsorg som behövs för det enskilda barnet ska känna trygghet och utvecklas efter deras 

förutsättningar och behov. Detta kan se olika ut i förskolan beroende på barngruppen och 

förskolan ska sätta in resurser efter behov. Förskolan uppfostrar framtidens individer och 

anses ska vara en grund för barnets livslånga lärande. De ska erbjuda en rolig, trygg och 

lärorik miljö för de barn som ska utvecklas. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet 

med ett bra samspel hemifrån med vårdnadshavarna. Förskolan ska finnas där som ett stöd för 

familjerna, samt samarbeta med vårdnadshavarna som att barnet får möjlighet att utveckla 

sina egna förutsättningar (Skolverket Lpfö1998 reviderad 2010). 

Den pedagogiska verksamheten ska förändras beroende på barngruppens behov, och anpassas 

utifrån det och barnen ska få det stöd som de behöver utifrån deras förutsättningar. Det är 

viktigt att få vårdnadshavarnas förtroende och att kunna samspela med barnet om deras 

vistelse i förskolan, så de får ett givande stöd vid svårigheter som kan uppstå. Pedagoger ska 

se till att alla barn får uppleva tillfredställelse och stimuleras när de gör framsteg och 

övervinner svårigheter, så de också känner att de är en tillgång i gruppen. Som citatet här 

nedanför lyfter utifrån läroplan: 

...”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 på barnets nyfikenhet och intresse för 

den skriftspråkliga världen ” (Skolverket Lpfö1998 reviderad 2010 s.25).  
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Förskolan ska sträva efter att alla barn ska bli respekterade och känna sig tillgodosedda med 

sina behov, samt känna sig delaktig med sin ursprungliga kulturiska bakgrund och att alla 

barn utveckla förståelse och respekt för andra kulturers ursprung.  

Barngruppen ska enligt styrdokumenten få uttrycka sina tankar och upplevelser i olika 

uttrycksformer, så som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Samt även uppleva 

det roligt och meningsfullt vilket i sin tur stimulera barnens språk och talutveckling på ett 

lustfyllt sätt (Skolverket Lpfö1998 reviderad 2010). 

...”utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka 

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

andra” (Skolverket Lpfö1998 reviderad 2010 s.28). 

 

Barns språkutveckling 

Författarna Rakstang Eck & Rognhaug (1995) tar upp om språk och tal utvecklingsperioden 

hos barnen som brukar omfatta de 4-5 första åren i livet. Vilket betyder att de då ska kunna 

hantera största delen av språkljuden och kunna tala ett begripligt språk. Vid 5års åldern slutar 

inte språkutvecklingen, utan den fortsätter under hela livet. För en del barn som uppvisat 

hackat tal eller tydlig stamning, försvinner dessa svårigheter av sig själv med tiden. Men för 

en del barn försvinner inte stamningen utan de verkar genomgå en utveckling från lättare till 

svårare former. För att pedagogerna ska kunna hjälpa barnet att utvecklas inom tal och 

språkutvecklingen är det viktigt att barnet kan känna sig tryggt med omgivningen. En 

pedagog ska kunna vara uthållig och ha tålamod när det gäller barns utveckling. Som Bergh & 

Teleman (1990) betonar, att alla barn går igenom samma process i språkutvecklingen. Det 

börjar med iakttagelser, sedan över går de till joller, till enstaka ord, sedan till två ords 

yttranden och efter det kan de forma meningar. Vid femårsåldern så har dem i princip språket 

som en vuxen har. För att detta ska stimuleras framhäver Stenmalm Sjöblom & Johansson 

(1992) att en verksamhet med en god kvalité ska all personal i verksamheten ha goda 

översikter på barnens kunskaper om deras utveckling och hur dem lär sig. Därefter lägga upp 

valet av innehåll och arbetssätt så att alla barn blir stimulerade utifrån deras behov. Som 

pedagoger bör de göra en planering som räcker över ett helt år, sedan diskutera utifrån en grov 

och fin planering över hela året tillsammans, samt göra en utvärdering och utvecklingsplan i 

slutet på året. Ett samarbete mellan hem och förskola som fungerar bra stimulerar barnens 

uppfattning mellan de vuxnas gemenskap och därefter lär sig att samarbeta med barn i 

barngruppen. Det är också viktigt att pedagogerna i personalen och vårdnadshavare kan 

kommunicera om barnets utveckling inom verksamheten och har en daglig kontakt. För att 

den ska fungera och utvecklas då krävs det att de tillsammans har en gemensam bild på 

barnets utveckling. Pedagogerna och vårdnadshavarna kompletterar varandra i deras roller, 

och ska därför ta tillvara på varandras erfarenheter och åsikter. (Stenmalm Sjöblom & 

Johansson 1992) Inom detta ämne uttrycker även Stadler (1998) att om barnet behöver hjälp 

med sin språkutveckling är det svårt att komma igen i den nivån som de jämnåriga är i 

barngruppen, om de inte får hjälp. Därför är det en viktig grund att så tidigt som möjligt börja 

med högläsning för barnen hemma och i förskolan. Barnet har lättare att lära sig språket då 
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innehållet är något de är intresserad av. Vid högläsning med barn ska pedagogerna tänka på 

att se alla barn och de signaler som de sänder under läsningen. För det kan finnas barn som 

inte säger att de inte förstår innehållet, signalerna som kan spegla detta är: trötthet, rastlöshet 

och obehag. Både vid läsning och vid tilltal mot barn ska pedagogerna ha i åtanke på hur de 

uttrycker sig, vilket tonläge och inte har för många pauser vid till exempel läsningen, för då 

tappar de fokus. Betoningen på orden avslöjar talarens förhållningssätt och känslor, hur orden 

och verklighetens uttryck är sammankopplande och får en högre grad till en riktig tolkning 

utifrån det talande språket (Stadler 1998). 

Som alla författarna betonar i sina yttranden att alla barn går igenom samma process och 

utvecklingen tar olika lång tid. Utvecklingen sker hela tiden i hemmet och på förskolan. 

Pedagogerna måste lägga upp en planering för att barnen ska stimuleras utifrån sina 

förutsättningar på förskolan och även kunna samarbeta med vårdnadshavarna.  

För att se en utveckling i barnens process är det viktigt att man för ett samtal med 

vårdnadshavarna om barnens utveckling. Det är viktigt att ta sig tid till samtal med 

vårdnadshavarna, även om det inte är utvecklingssamtal. För att få en god och tydlig 

kommunikations kontakt med vårdnadshavarna. Sandberg & Vuorinen (2007) förmedlar att 

utvecklingssamtal kan uppfattas som tidskrävande eftersom det tar tid att planera i förväg, 

genomföra och utvärdera. Men för barnets utvecklings skull är det viktigt att utföra ett 

utvecklingssamtal, där barnets utveckling synliggörs och bearbetas tillsammans med 

vårdnadshavarna. Föräldramöte kan i förskolan se väldigt olika ut beroende på behov och 

tradition. Vårdnadshavarna vill ha en ärlig och snabb kommunikation vid föräldramöte, 

utvecklingssamtal och den dagliga kontakten. Speciellt om barnet signalera några svårigheter 

i sin utveckling (Sandberg & Vuorinen 2007). 

 

Kommunikation 

Stadler (1998) lyfter att barnen kommunicerar genom sitt kroppsspråk tillsammans med ljud 

som inte är utvecklat. Som de använde sig utav längre bak i tiden för att kunna förstå varandra 

när de kommunicerade. Kroppsspråket är ett viktigt och naturligt uttrycksmedel som 

människan använde då och i dagens samhälle för att främja människans utveckling i livet. 

Språkutvecklingen börjar redan vid barnets födsel. Alla har vi ett genetiskt program som 

startar vid en viss utvecklingsnivå, där barnet startar sin individuella talspråkutveckling i det 

sociala samspelet med omgivningen. Alla barn som har normal hörsel lär sig automatiskt att 

tala de språk som omgivningen använder sig av vilket sker genom samspel, under samtal som 

är givande utifrån barnets intressen (Stadler 1998).  Det spelar ingen roll vilket behov ett barn 

har utan som Sheridan, Pramling och Johansson (2010) framhäver att alla barn har rätt till att 

utveckla sina språk. Att de ska få det stöd som de behöver inom det svenska språket men 

också i de modersmål barnen har. Viktiga frågor för barns lärande och välbefinnande är 

kommunikation, dialog, och samspel. Det har ingen betydelse på vart de befinner sig eller i 

vilken situation de är i. Det beror på vilket synsätt pedagogen har på barnet och lärandet i 

fokus, även hur pedagogen hanterar barnens deltagande och makten som de kan ha, det är en 

stor betydelse för vilken typ av kommunikation pedagogen förmedlar under det tillfället 
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(Sheridan, Pramling och Johansson 2010). Ett verktyg som kan användas som Imsen (2006) 

lyfter är att det är givande att använda sig utav tecken, med eller utan barn som är i behov 

utav det. Men att det är viktigt att utveckla stödtecken då det finns barn i gruppen som enbart 

kommunicera med tecken för barnet har hörselproblem exempel. Så för att barnet ska kunna 

kommunicera med övriga i gruppen så är det viktigt att alla kan kommunicera med hjälp av 

tecken. När barn lär sig är det något som får processen att hålla igång, så de hela tiden lär sig 

och att de inte blir bortglömt. Pedagogerna ska utgå i från läroplanen och måste kunna 

motivera varför de lägger upp undervisningen på det sättet som de gör för till exempel 

vårdnadshavarna.  

Runt omkring oss finns det alltid kommunikation genom att använda sitt kroppsspråk och 

samspelet i det sociala samspelet och för att detta ska kunna fungera så måste alla få tillgång 

till att få utveckla sina språk utifrån sina modersmål. Som ett verktyg som förstärker och 

förtydligar det svenska språket är stödtecken en bra metod att använda sig av då det förstärker 

språket och den betydelse ordet har. För både de med svenska som modersmål, även för de 

som har annat modersmål än svenska. Detta anser alla litteratörerna ovan om kommunikation. 

Svensson (2009) uttrycker sig att för att kommunikationen ska vara tillfredsställande krävs det 

att det ska finnas ett samspel mellan de olika parterna. Språket är ett utav flera olika sätt att 

kommunicera. Som pedagog är det viktigt att inte jämt förtydliga det barnet försöker att säga. 

Alla uttrycker sig på olika sätt till det växer till sig och får en personlighet och tydligare 

förståelse i språkets budskap. Som även Bergh & Teleman (1990) tar upp om att under ett 

samtal är det oftast en som dominerar och bestämmer samtalet och kampar om talutrymmet 

och vad samtalet ska handla om för stunden. Bara tala om det en själv är intresserad av och att 

den andra bara hänger med under samtalets gång. Alltså under ett samtal finns det en som tar 

över och en som bara lyssnar och tar emot samtalets budskap.  

Enligt Svensson (2009) och författarna Bergh & Teleman (1990) anses det att från person till 

person kommunicerar vi olika, men under samtalet finns det alltid en som bestämmer 

samtalsämnet och kämpar för att få tala. Medan den andra endast lyssnar och tar emot vad 

som berättas. Vid kommunikations samspel växer personen till sig om samtalsämnet är något 

man själv är intresserad av och har förståelse för och det språkliga utvecklas med 

omgivningen om man förstår varandra.  

Jakobsson & Nilsson (2011) förstärker det nya synsättet att alla har tillgång till skolan och ska 

gälla för alla barn i förskolan och skolan.  Att i dagens samhälle har alla barn rätt att gå i 

skolan, oavsett vilka behov de har och får förtur att få sin förskoleplats nära hemmet. 
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Teori 

Det finns många teorier man kan använda sig av för att förstå barns språkutveckling och under 

denna rubrik kommer vi att presentera två av teorierna som vi tyckte passa in i vår studie. 

Anledningen till varför vi anser att dessa två teorier passar in i vår studie är för att ju mer vi 

tänker till desto mer ser vi hur de tillsammans finns i åtanke till hur pedagogerna bemöter 

barnen. 

 

Behaviorismen 

Utifrån Imsens (2006) förståelse av Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) och de andra 

behavioristerna så är människan redan ett oskrivet blad vid födseln. Endast enstaka reflexer är 

medfött när människan föds, allt annat människan kan har vi lärt oss av kunskaper och 

erfarenheter i livet, vilket leder till en kritisk syn på uppfostran. För rätt stimulering och rätt 

påverkan kan vem som helst inom denna teori lära sig vad som helst. Alla lär sig men hur man 

lär sig kan variera från individ till individ, en del lär sig snabbare och en del behöver mer tid 

på sig. Ingen teori kan bortse från att det inte är miljön eller situationen som har ett samspel 

tillsammans med den självständiga individen. Behavioristerna beräknar på förhand ut hur en 

individ reagerar utifrån påverkan och där efter kan styra individens handlingar i praktiken. 

Det går inte att styra individens handlingar, bara ha en förståelse på hur den bakomliggande 

orsaken orakade handlingen (Imsen 2006). 

Svensson (2009) menar att språkutvecklingen i huvudsak förklaras på två olika sätt enligt 

behaviorismen:  

1. I olika situationer så lär sig barnet först ordets uttal och sedan deras innebörd och 

betydelse. 

2. Ett barn får en bättre förståelse utav orden då dem kan sammankoppla de till ett 

föremål, höra ordet och se ordets betydelse i form. 

Enligt det behavioristiska synsättet är språklig stimulans ett viktigt verktyg. Det individuella 

barnet utveckla sin språkförmåga i samband med stimulansen. Så som pedagog ska man 

därför: tydligt visa att man ser och hör barnen i deras kommunikationsförsök. Att som 

pedagog hålla ögonen öppna på vad barnet är med om, och kunna förklara olika föremål i 

barnets omgivning och händelse. Enligt Svensson (2009) går inte denna teori att förklara 

utifrån barnens språkutveckling, eftersom pedagogerna inte alltid kan förstärka barnens 

handlande. I dagens samhälle anses sociokulturella teorin som mer gångbar. 

 

Sociokulturella 

Lev Vygotskij (1896-1934) anser att den individuella inlärningen sker i det mentala planet hos 

den enskilde individen inne i huvudet, men också att det sker lärande i den sociala processen, 

för inget lärande kan ske utan samspel med den sociala omgivningen i och utanför skolan. 
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Individens utveckling ska betraktas vilken framtid den utvecklas emot och barn måste förstås 

hur de utvecklas i tid och rum och inte här-och-nu-perspektiv. Som Vygotskij själv 

formulerade det: ”Det är bara i rörelse som en varelse visar vad den är” (Imsen 2006 s.311). 

Vygotskijs syn på mänsklig utveckling kännetecknas av samspelet mellan mognad och 

miljöförhållande, som därefter leder till att språket blir ett redskap för att behärska den sociala 

omgivningen: ”Det individuella, självständiga tänkandet är socialt betingat och är ett resultat 

av det sociala samspelet mellan barnet och andra människor” (Imsen 2006 s.312). Det är inte 

den individuella utvecklingen som leder till en social aktivitet utan omvänt, det är då barnet 

kan göra saker tillsammans med andra som de kan utföra det själv. Det är det sociala som 

kommer först, och till följd det individuella. Enligt teoretikern är det viktigaste redskapet för 

denna process ”det talade språket”. 

Från första början då barnet är spädbarn kommunicerar det med omgivningen ordlöst, men 

desto viktigare är ögonkontakten, mimiken, leendet och variationer i röstläget. Därefter börjar 

barnet forma ord utifrån stämningspräglade kommunikation, det är inget tecken på barnets 

språkuttryck att det pratar för sig själv utan det är en del av socialt samspel (Imsen 2006). 

I figur 1 syns det hur Vygotskij har tolkat språkets två funktioner, från språkets första början 

till egocentrerat tal där språket delar upp sig till yttre kommunikation och inre tal. 

Figur 1 (Ur Imsen 2006 s.313) 

Då barnet har börjat prata, pratar de inte så mycket med varandra utan de pratar mer om vad 

de gör till exempel brum brum och så vidare. Enligt Vygotskij är detta mer än ett tal om vad 

som händer. Språk och handling är delar av samma situation och fyller tillsammans en 

funktion. Hos barn i förskoleåldern har det egocentrerade talet utvecklats till tyst inre tal som 

grundlägger deras självreflektion och medvetenhet. För att kunna reflektera sina handlingar 

och sig själv ger språket den möjligheten för den intellektuella utvecklingen. ”Medvetandet är 

en avspegling av verkligheten som bryts med hjälp av språket som allmänmänsklig 

erfarenhet” (Imsen 2006 s.314).   

Dessa teorier hade vi i bakhuvudet under hela studiens gång för att se hur de speglas med de 

vardagliga rutinerna och se vilken teori som är mest lämpad i dagens samhälle. Även se vad 

litteraturen säger om vilken teori som stämmer in på deras syn, och deras svar på hur 

informanterna arbetar speglar dessa teorier sammanvävande tillsammans och därför ansågs 

viktigt att redovisa teoretikernas budskap.  
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Metod 

Vi valde att ta intervju som metod därför att det kändes mer givande med denna tids 

begränsning. Utifrån vårt syfte med den här studien var det att få kunskap om hur de olika 

verksamheterna tänker gällande arbetet med språkutvecklingen. Intervju kändes därför mest 

logiskt för att kunna få fram ett resultat som är väsentligt med verksamheten. 

 

Tillförlitlighet 

Författarna Johansson och Svedner (2010) lyfter att när man mäter olika föremål använder 

man sig utav en tumstock som ett verktyg, för att få en uppfattning av föremålet. Vid 

intervjuer och andra likande metoder är dessa ett annat slags verktyg för att mäta olika 

uppfattningar på. För att komma fram till samma resultat vid nya mätningar av innehållet är 

verktyget tillförlitlig under den mätningen. Vidare förstärker författarna att resultatet kan 

variera vid ett annat tillfälle med en annan forskare, fast forskaren utgår ifrån samma frågor 

som i tidigare forskning. Därför alla ser olika på resultatet och uppmärksammar olika saker 

som de fokuserar på och därför blir det aldrig samma resultat. 

 

Urval 

Vi valde att intervjua yrkesverksamma på nio olika förskolor i fem städer, för att se vilka 

likheter och skillnader det kan finnas. Några av förskolorna hade vi kännedom om att de hade 

språket i fokus sedan tidigare. De resterande förskolorna kände vi till men hade inte någon 

aning om de hade språket i fokus och ville därför ta reda på om de har det fokuset. Vi ville ta 

del av de som hade förskollärarutbildning på hur de resonerar, samt få ta del av hur 

barnskötare och förskollärare med grundskollärarutbildning resonerar kring språket.  

I undersökningen intervjuades två barnskötare, sju förskollärare och även två förskollärare 

med grundskollärarutbildning i olika län runt om i landet. De olika länen var Västerbotten, 

Västernorrland och Gävleborg. I Västerbotten var det tre städer, i Västernorrland var det en 

stad och i Gävleborg var det också en stad. Vissa förskolor där vi valde att intervjua visste vi 

att de hade barn med behov av stöd i språkutvecklingen, medan andra ställen tog vi för att få 

en bredare syn på hur de arbetar med språket.  

 

Genomförande 

Innan vår studie påbörjats hade vi tagit reda på vilka som ville ställa upp på intervju, så det 

gick snabbt för oss att komma igång med studien. Inför våra nio intervjuer hade frågorna 

förberetts innan som vi ville få besvarade. Frågorna som formulerades var öppna men också 

riktade mot vårt intresseområde. Inför intervjun formulerades även ett brev till dem 

personerna som skulle intervjuas och där hade det tre forskningsfrågorna skrivits in, som de 

hade möjlighet att fundera kring inför intervjun. Intervjuernas längder varierade från varje 
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tillfälle, men de varade runt 30 minuter beroende på hur mycket informanterna hade att 

berätta.  

Johansson & Svedner (2010) lyfter att i den kvalitativa intervjun är frågorna förberedda, men 

att frågorna kan anpassas efter informanten beroende på hur de svarar. De lyfter även om den 

strukturerade intervjun. Då frågorna är bestämda i förväg och vad som ska sägas, även vad 

intervjun ska handla om är förbestämt.  

Utifrån upplägget i vår studie anser vi att studien har utgått ifrån den kvalitativa och den 

strukturerade intervjun som Johansson & Svedner (2010) nämner i sin bok. Enligt den är det 

viktigt att vara väl förberedd med frågor och innehåll för att få ut så mycket som möjligt av 

intervjuerna, att inte lägga sig i så mycket i vad informanterna vill ha sagt för att få deras 

synpunkter och inte styra deras innehåll i det dem vill få sagt. Under intervjuernas gång har vi 

prövat på olika sätt att intervjua och dokumentera. Vi använde oss utav inspelning av ljud för 

att spela in intervjuaren och informanten medan den andra antecknade på sidan om. Under 

vissa intervjuer antecknade vi bara utan inspelningsmaterial, använde även frågeformulär vid 

vissa intervjuer för de med tidsbrist och gruppintervjuer med två pedagoger samtidigt. 

Intervjuerna delades upp så studiens forskare intervjuade hälften var. När den ena intervjuade 

satt den andra och antecknade, men kunde även flika in med frågor när tillfälle gavs om någon 

fundering uppstod.  Under inspelningsintervjuerna användes både telefon och kamera för att 

vara säker att det spelades in, för att sedan ha material när det skulle transkribera. 

Informanterna har vi valt att döpa om i vår studie eftersom det ska vara anonymt, men så att 

det ändå ska kunna skilja på dem om vem som har sagt vad.  

När intervjun skulle genomföras fick informanten själv välja vilken tid som passade bäst för 

deras verksamhet, men gavs förslag på vilken vecka som skulle passa oss bäst. När det inte 

passade för informanterna att bli intervjuade respekterade vi det men gav till förslag att svara 

på frågorna som ett frågeformulär som de fick svara på när tiden fanns men de fick ett stopp 

datum då vi ville ha frågorna besvarade. Informanterna uttryckte att de kände sig dum när de 

inte kunde ställa upp på intervju men tyckte att frågeformulär var en bra lösning för de som 

verkligen ville delta men som tiden inte räckte till för i verksamheten.  

 

Västerbotten 1 Intervju  Med inspelning 

Västerbotten 2 Par intervju  Enbart anteckningar 

Västerbotten 3 Intervju Med inspelning 

Västerbotten 4 Frågeformulär Via mejl 

Västerbotten 5 Intervju  Enbart anteckningar och en 

intervjuare 

Västernorrland 1 Frågeformulär Enbart anteckningar även 

kommunikation via telefon. 

Västernorrland 2 Frågeformulär Enbart anteckningar 

Gävleborg 1 Par intervju Enbart anteckningar och en 

intervjuare 

Gävleborg 2 Frågeformulär Via mejl 
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Forskningsetik 

Johansson & Svedner (2010) skriver att examensarbetet ska vara uppbyggd på respekt för de 

människor som deltar. Deltagarna ska få ett rätt konkret undersökningssyfte, att de ska ha fått 

tillfälle att ge informerat samtycke till sin medverkan och att de har rätt att avbryta sitt 

deltagande om en oro uppkommer för några negativa konsekvenser. Att studien ska vara 

anonymt, att det inte ska synas att det är dem som har svarat.   

När informanterna kontaktades för första gången frågade vi dem om de ville ställa upp på 

intervju inför ett examensarbete där frågan ställdes om det går bra om att det spelas in och att 

det bara är studiens forskare som kommer att höra inspelningen. Det förmedlades även att det 

kommer att vara anonymt, att andra namn kommer att användas vid till exempel citat för att 

inte kunna identifiera dem som har bidragit i studien.  

 

Metoddiskussion 

Metoden under intervjun anser studiens forskare som ett givande sätt att pröva på olika former 

av dokumentation. Att det är lättare att citera då man har informanternas berättande inspelat 

än då man anteckna och inte jämt hänger med. Även var det givande att använda sig av 

frågeformulär för att se hur de tänker då de svara på frågorna. Men i efter hand anser vi att de 

skulle varit ännu mer givande att använda oss utav frågeformulären för alla som blev 

intervjuade och fick svara på frågorna och över lämnar de till oss innan intervjun och besvara 

sedan muntligt också på frågorna de skriftligt svarat på. För att få en bredare informations 

källa eftersom människan skriver och pratar på olika sätt, samt fick denna typ av intervju 

förberedelse av en av informanterna som intervjuades, som fick oss att tänka att det hade varit 

givande att gå tillväga på det viset.  

 

Analys 

När vi transkriberade intervjuerna som hade spelats in delade vi upp det att en av oss satt först 

och lyssnade på den inspelade intervjun och skrev av det som sades. När den första forskaren 

var klar, lyssnade den andra forskaren också för att se om något saknas. Under intervjuns 

gång ställdes även frågorna muntligt och tydligt för att kunna sortera svaren sedan när 

resultatet skulle sammanställas. Den som inte intervjuade vid intervju tillfället satt och 

antecknade. Efteråt sammanfattades intervjuns innehåll för att sedan lättare kunna se ett 

resultat.  

När vi skulle sammanställa alla intervjuer som hade gjorts, bearbetades fråga efter fråga och 

såg tydligare på vad varje informant hade svarat på varje fråga och besvarat på alla 

frågeställningarna som ställdes vid frågestunden. På det sättet blev det lättare att sammanställa 

ett resultat utifrån varje frågeställning och se skillnader och liknelser mellan de nio olika 

verksamheterna.   
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Resultat  

I resultatdelen har vi valt att kategorisera våra frågor i tre rubriker som utgår ifrån de 

huvudfrågor studien har. För att se vilka olikheter de nio olika förskolorna såg i de fem olika 

städerna. Utifrån våra forskningsfrågor som är: Hur arbetar arbetslaget med de barn som 

behöver stöd i sin utveckling med att kommunicera, förbättra talet och språket? Hur 

samarbetar arbetslaget tillsammans med barnets vårdnadshavare angående barnets 

språkutveckling? Vilka barn får stöd i sin språkutveckling?  

 

Hur de yrkesverksamma arbetar med barnens språk  

Under denna rubrik och den första frågeställningen kommer det att framställas hur de arbetar 

under samling och vad de använder för material när de arbetar med språket i verksamheten. 

Avsnittet är uppbyggt på först material under samlingen där det kommer att lyftas vad 

informanterna använder sig för utav material. Tillföljd kommer det att lyftas om stödtecken 

som alla informanter ansåg som ett bra redskap för språkutvecklingen och även 

medvetenheten om ordets betydelse. Efter underrubriken stödtecken lyfts det om flanosagor 

som även är ett annat material som informanterna använder sig mycket utav. För att 

arbetssättet ska bli så varierande som möjligt arbetar arbetslaget med specialpedagogen, under 

den rubriken lyfts det vilken betydelse specialpedagog har för verksamheten. Med ett så 

varierat arbetssätt som möjligt är det viktigt att ta tillvara på praktiska och tänka på att 

grovmotoriken har en betydelse, vilket kommer att lyftas under rubriken grovmotorik.  

 

Material under samlingen 

Majoriteten av informanterna anser att samlingen är det tillfället då största fokuset på språket, 

där de har rim, ramsor, sång och teckenstöd. Alla vardagliga saker är en ständig utveckling i 

språket, till exempel matsituationerna, blöjbyten, påklädning. Under samlingarna har de olika 

syn på material som de använder sig utav, men de flesta informanter antydde att stödtecken är 

ett förtydligande i samspelet med barnen.  

 Språket finns runtomkring oss hela tiden (Freja). 

Språk och kommunikation ska vara ett naturligt inslag i verksamheten 

(Lisa). 

Språkutvecklingen är något som ska genomsyra verksamheten varje dag 

(Jonna). 

Informanterna var eniga om att de hade ett visst material om språk, men alla hade olika 

material men samma fokus på budskapet. Vissa hade tillgång till material på kommunens 

hemsida, medan andra har fått leta reda på material själv eller har fått av specialpedagog.   

 



 

16 
 

Stödtecken 

Under denna rubrik kommer det att förtydligas vad informanterna ansåg om stödtecken och 

hur de ser på stödtecken i språkutvecklingen. Först kommer det att citeras utifrån vad 

informanterna har sagt och sedan kommer det en sammanfattning på hur vi forskare har tolkat 

informanterna.  

Alla barn behöver stödtecken och det finns inga nackdelar att använda det 

(Lisa). 

Jag upplever att alla barn även utan svårigheter har nytta av stödtecken 

(Freja). 

Utifrån Lisa och Frejas citerande finns det aldrig nackdelar att ta del av hela barn gruppen, för 

alla har nytta utav att förtydliga språket med hjälp av tecken. De får en större medvetenhet på 

ordet och vilken betydelse den har.  

Med tecken får barnen en mer klarhet på vad som gäller då de är inflikat 

med både ord och kroppsspråks tecken (Mona). 

Stödtecken är väldigt bra för alla, för det blir extra tydligt (Pia).  

Som tidigare har nämnts anser även Mona och Pia att stödtecken som material i 

språkutvecklingen är givande för hela barngruppen, även om det egentligen är riktat mot ett 

barn i behovet av kommunikation. Det är inte bara talet som förmedlar utan kroppsspråket har 

en stor betydelse i kommunikationen. Något som även har en betydelse som Jonna nämner är 

att ständigt samtala med barnen och sätta ord på saker som man gör tillsammans. Musik och 

lek är också viktiga inslag i barnens språkutveckling som kan hjälpa barnen med språket, 

talet, kommunikationen. Även återkommande övningar som rim och ramsor (Jonna). 

Utifrån alla informanters syn på stödtecken så anses det vara ett vardagligt arbetssätt att ta del 

av stödtecken vid språkutveckling för alla barn. Informanterna var även överens om att för 

barn från andra kulturer är stödtecken en stor hjälp för i kommunikationen och förståelse för 

ordets betydelse. Något som även lyftes var att detta arbetssätt är ett bra sätt att nå barn och 

vårdnadshavare med ett annat modersmål. Som Matilda och Sandra förstärkte under 

parintervjun, barn med ett annat modersmål är också stödtecken ett bra sätt att nå fram till 

dem så de får en förståelse för saker och känslor. Så det är ett viktigt redskap inom förskolan 

(Matilda & Sandra). 

 

Flanosagor 

Hos de flesta informanter som har intervjuats har antingen den avdelningen informanten 

arbetar på, eller så har andra avdelningar material för flanosagor. De har ansett att det är 

givande för alla barn att arbeta på detta sätt med sagoformer. De brukar använda sig av olika 

teman när de arbetar med flanosagor och de flesta låter barnen få plocka ner bilderna utifrån 

hur pedagogerna förklarar. Barnen kan även själva få berätta egna flanosagor, och är ett 
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förtydligande sätt att se vilka barn som är där och vilka som är hemma för dagen. Utifrån vad 

Pia säger är detta arbetssätt bra för de barn som har svårare att sitta stilla och har svårt att 

lyssna blir denna typ av saga mer givande för dem (Pia). 

 

Betydelsen med specialpedagog 

Alla förskolor har tillgång till en specialpedagog som de kan ta hjälp av, men vissa har 

specialpedagogen mer aktiv i gruppen. Utifrån specialpedagogen arbetar de tillsammans vid 

behov med hela gruppen och inte bara med det enskilda barnet. På alla förskolor observerar 

alltid specialpedagogen innan de tar kontakt med vårdnadshavarna som i sin tur tar kontakt 

med logoped om det behövs.  

Det har en viss betydelse då barnet kommer ifrån en annan kultur, man kan 

behöva en tolk när man kommunicerar med vårdnadshavarna. Man kan 

behöva tänka lite på hur man säger saker och inte använda så mycket ord 

eller dialekt. Specialpedagog är då ett bra bollplank på hur man ska jobba, 

stödja och utmana barnet på bästa sätt (Lisa). 

Informanterna har olika åsikter angående utvecklingen med familjer från en annan kultur, som 

tidigare har nämnts anser de att stödtecken är ett bra stöd. De får hjälp av specialpedagoger 

om hur de ska arbeta. Alla informanter var eniga om att de ska lägga fokuset på vardagliga 

situationer till exempel vid matsituationer. På vissa förskolor kommer det modersmålslärare 

till avdelningen som tar med sig flera barn eller hela barngruppen som de arbetar med. Det är 

viktigt att arbeta enskilt med barnet fast de inte tänker på det. Som informanterna Matilda & 

Sandra nämner i ett av sina citat att: 

Barnen lär sig språket tillsammans i barngruppen. Finns det barn i gruppen 

med ett annat språk arbetar man med alla på samma nivå, för alla behöver 

utveckling inom språket (Matilda & Sandra).  

Alla barn har rätt att utvecklas inom verksamheten, inget barn ska bli utpekat som det nämns i 

läroplanen som verksamheten ska arbeta mot. Därför är det viktigt det som Matilda och 

Sandra säger om språket att man ska arbeta utifrån gruppen och inte den enskilde individen. 

 

Grovmotorik 

En av informanterna anser att grovmotoriken är ett sätt att se om barnets språkutveckling 

kommer att utvecklas. Har de dålig grovmotorik så kommer deras språkutveckling bli sämre. 

Det anser informanten att som pedagog ska man arbeta med ord och språk under gympa 

rörelse, för ett mer lustfyllt lärande och se barnens förståelse av medvetenhet. Som 

informanten Petra antydde under intervjun, att under gymnastiken utgår vi ifrån språket och 

använder oss av ord som barnen ska leta efter. Sedan agera som de djur som är på bilden för 

att få en förståelse och lära sig på samma gång då de rör på sig praktiskt (Petra). För barnens 



 

18 
 

medvetenhet förtydligas då de får höra ordet, se ordet och agera ordets innebörd till exempel 

lejon. 

 

Yrkesverksammas syn på samarbete med vårdnadshavare  

Under denna rubrik kommer det att handla om vår andra frågeställning som rör samarbetet med 

vårdnadshavarna. Som informanten Pia uttrycker sig att det är viktigt från första början att satsa på 

kontakten med föräldrarna (Pia). För länken med vårdnadshavarna är lika viktigt som att se 

utvecklingen hos deras barn, därför är det bättre att hela tiden arbeta utifrån en röd tråd och höra på 

varandras åsikter. För samarbetet med vårdnadshavarna är lika viktigt som att se barnen och 

därför passar detta citat in för att förtydliga hur viktigt det är. 

Alla informanter lyfter att den dagliga kontakten med vårdnadshavare är viktigt, oavsett om 

det gäller barn med eller utan behov av väl strukturerat material. De flesta vårdnadshavarna 

vill inte inse att det är något fel på sitt barn och därför är det viktigt att från början ha ett bra 

samarbete och lyfta att det alltid är för barnets bästa. Som Petra uttryckte sig att det är oftast 

förskolan som alltid tar första steget (Petra). För att gå vidare i undersökningen av barnets 

utveckling måste pedagogerna och specialpedagogen ha vårdnadshavarnas tillåtelse innan de 

går vidare. Det är viktigt att ha ett samarbete och en röd tråd med vårdnadshavarna så att 

arbetet med barnens utveckling ser ungefär likadan ut hemma som på förskolan, och det är 

viktigt att de vuxna har samtal med varandra om hur det går och vad som behöver förbättras 

eller utvecklas tillsammans och ta del av specialpedagogens tänk kring barnet. Det är också 

viktigt att ta del av den fortbildning som pedagogerna erbjuds och det är även viktigt att 

pedagogerna inte bara pratar med vårdnadshavarna utan att de även kommunicerar med sina 

kollegor om barnens utveckling.  

Samarbetet med vårdnadshavarna beror helt på hur engagerade vårdnadshavarna är. Många av 

informanterna lyfter att det spelar en stor roll på vårdnadshavare om de har samma utbildning 

och vill komma med idéer eller få idéer, medan andra som inte har samma engagemang bara 

kommer och lämnar barnet utan att ta reda på information om hur dagen har varit. 

Vårdnadshavare som anser att deras barn behöver få hjälp är engagerade i hur det går för 

barnet på förskolan under dagarna barnet är där. Det finns ingenting som är onödigt att 

berätta, som Freja framhäver i sitt citat att all information är användbar information (Freja). 

Om barnet till exempel har ont i örat en dag behöver det inte vara utvecklingen som är 

problemet till att barnet agerar på ett visst sätt och därför är det viktigt att få all den 

information som går så att man kan underlätta situationen för barnet. Som Pia även påpekar 

att det märks på barnens utveckling om de inte kommer in i leken eller språket. Små grejer 

kan vara till stor hjälp. Småa fina kan ändra allt till exempel plats vid matbordet. Men det är 

också viktigt att få veta information om till exempel barnet har öroninflammation som kan 

påverka att de är tillbaka dragen (Pia). 
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Modersmål läsning hemma 

Vid frågan; Lyfter ni för vårdnadshavare att bokläsning hemma också är viktigt? Har alla 

informanter tänkt till en stund innan de har svarat på frågan och anser att det bör tas upp 

oftare. Fast det kanske inte är deras arbetsuppgift men det kan underlätta den röda tråden 

mellan hemmet och förskolan. Idagens samhälle finns det flera olika modersmål och som Pia 

uttrycker sig att i deras arbetslag lyfter de upp ganska ofta om att bokläsningen hemma också 

är viktigt, för man vet inte vilka länder som läser böcker (Pia). I den svenska kulturen vet alla 

vårdnadshavare att bokläsningen är viktig hemma också, men som dagens samhälle vet vi inte 

vilka som har hört talas om det förut. Som citatet nedan förstärker: 

Man kan ju alltid uppmuntra och tar upp att bokläsning är något vi på förskolan lägger 

mycket vikt på och dess betydelse för barnens språkutveckling. Men inte ge föräldrarna 

känslan att de måste läsa hemma, utan mer försöka lyfta fram det på ett bra sätt och att 

de är ett viktigt inslag för just språket (Jonna).  

Några av informanterna lyfte att de som har annat modersmål än svenska kan ta del av 

bibliotekets tillgångar och att många av förskolorna har bokpåsar där vårdnadshavarna kan 

komma med förslag som biblioteket sedan fixar. Utifrån Monas förslag på hur man kan arbeta 

med läsningen hemma och på förskolan, är att: 

För barn med ett annat språk som även vårdnadshavarna talar, finns det 

tillgång att låna tvillingböcker för att det ska bli så givande som möjligt för 

alla. Så förskolan kan arbeta med den svenska boken eftersom pedagogerna 

oftast bara kan svenska och vårdnadshavarna har bättre förståelse för 

hemspråket. Men att barnet bevarar sitt hemspråk och lär sig det svenska 

språket då de känner igen boken som bearbetas på båda ställena (Mona). 

Detta är ett förslag som alla förskoleverksamheter bör ha tillgång till, för de stimulerar alla 

parter på rätt sätt.  

 

Utvecklingssamtal med olika modersmål 

Med vårdnadshavare med ett annat språk har de flesta informanterna tillgång till tolk vid 

behov. Det gäller också vid utvecklingssamtal. Under parintervjun med Sussie och Moa 

berättade dem att de har använt sig av tolk. Men kommunen har dragit in på det. Finns 

pedagog som kommer ifrån en annan kultur som kan ett annat språk. (Sussie & Moa) Detta är 

nog vanligt i dagens samhälle, att dra in på resurser och ta del av familjemedlemmar till 

exempel som kan översätta för vårdnadshavarna.  Eller så har de tagit del av andra former 

som Mona berätta att de har inte haft ett riktigt föräldramöte på länge för att de har sett att det 

inte är givande för de som inte förstår språket då det betas av i skolform, så vi har haft öppet 

hus där vårdnadshavarna droppar in och får förklarat i bilder. Som har signalerat en bättre 

förståelse ifrån vårdnadshavare med ett annat språk (Mona). 

 



 

20 
 

Yrkesverksammas syn på vem som får stöd 

Under denna rubrik kommer vår tredje frågeställning att tas upp om, vad informanterna anser 

vilka som bör få stöd i sin utveckling. Detta kommer att citeras utifrån deras yttranden och 

kommer i slutsats och diskussion att bearbetas tydligare. Som citaten här nedan var alla 

informanter överens men ändå hade dem olika åsikter. När alla informanter fick tänka till 

öppnades ett aha ögonblick om att det är alla barn som behöver hjälp, men vissa barn behöver 

det mer strukturerat. Som informanterna uttryckte sig vilka som behöver stödet är som Lisa 

utformade sig att alla behöver det, man kan aldrig få för mycket (Lisa). Som även Petra 

uttrycker sig att alla barn behöver ett stöd, för det är lika viktigt för alla i sin utveckling 

(Petra). Som i följd även Freja uttrycker sig att alla barn får stöd i sin utveckling. En del av 

vårt arbete är ju att se till alla barn och utifrån deras behov (Freja). 

Alla som går i förskolan har all rätt att få det stöd som de behöver i sin utveckling som Sussie 

och Moa uttrycker sig att alla får väl stöd, men vissa behöver det mer och då ska de få det 

(Sussie & Moa). Som även Mona utrycker sig om att alla barn får stödet för att barn behöver 

det, men vissa barn kan behöva det lite mera än andra (Mona). Men som tidigare nämnts ska 

man arbeta utifrån gruppen och inte det enskilda barnet, men ha det i åtanke vid behov.  

Utifrån överblicken på vad informanterna anser om vem som ska få stöd framträder det att 

alla ska få de, men att det ska utgå i den sociala processen. Det vill säga som teorierna som 

har nämnts att utvecklingen hos ett barn sker i den sociala processen och därför alltid viktigt 

att arbeta i barngrupper. Men också ser det enskilda barnet att pedagogerna ska stimulera alla 

försök barnet prövar på och ger förklaringar på till exempel handlingen.  
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Sammanfattande analys 

Utifrån informanterna som har intervjuats i denna studie lyfter alla upp tydligt att språket 

finns runtomkring oss hela tiden. Som informanten Freja framträder i citatet under rubriken 

material under samlingen. Alla informanter framhävde att de har material för just 

språkutvecklingen, men materialen de använder sig utav är olika men de hade samma 

budskap.  

 

Material 

Deras syn på stödtecken i den dagliga verksamheten är ett bra arbetssätt vid 

språkutvecklingen, för alla barn är det ett material som alla var eniga om och använde sig av 

fast inget barn har det behovet för det ger barnen en stor hjälp i förståelsen för ordens 

betydelse. Det är ett givande medel i barngruppen med barn som har annat modersmål än 

svenska, som Pia lyfter under rubriken stödtecken: stödtecken är väldigt bra för alla, för det 

blir extra tydligt.  

Av de informanter som använder sig utav flanosagor anser att barnen som har svårare att sitta 

still och har svårt att lyssna blir denna typ av saga mer givande för dem, som Pia lyfter i 

citatet under rubriken flanosagor. Alla informanter tycker det är givande för alla barn och ett 

bra sätt att variera de språkliga i sagor, att läsa med text och sedan göra det rörligt med bild 

ökar stimulansen och förståelsen, och de får även ett annat fokus. 

Utifrån intervjuerna har alla förskolorna tillgång till en specialpedagog som de kan vända sig 

till. Vissa förskolor använder sig mer utav specialpedagog i barngruppen, medan andra tar 

mer kontakt när hjälpen behövs. När pedagogerna ser negativa signaler ifrån det enskilda 

barnets språkutveckling tar de först kontakt med specialpedagogen som observerar barnen, 

och därefter om de kommer fram till att barnet behöver hjälp. Så tar de kontakt med barnets 

vårdnadshavare för att få deras godkännande att sätta in åtgärder. Är det inte för grovt och kan 

arbetas med i verksamheten kan de ta del av material och tips ifrån specialpedagogen och 

arbeta med alla i barngruppen. För alla behöver utveckling inom språket, som Matilda och 

Sandra lyfter i en del av sitt citat under rubriken betydelsen med specialpedagog.  

Något som lyftes av en av informanterna som har kommit fram till det personligen samt läst 

sig till att grovmotoriken är ett sätt att se om barnets språkutveckling kommer att utvecklas, 

och därför anser informanten att det är viktigt att variera språkutvecklingens fokus. Att ta del 

av rörelser för en förståelse av medvetenhet i betydelsen av orden.  Får en bredare förståelse 

för ordet lejon, då barnet får agera som ett lejon kroppsligt.  

 

Kontakten och samarbetet 

I detta yrke är det grundläggande att kunna samarbeta med barnens vårdnadshavare, det är 

viktigt från första början att satsa på kontakten med föräldrarna som Pia framhäver under 
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rubriken yrkesverksammas syn på samarbete med vårdnadshavare. Alla informanter stärker 

att den dagliga kontakten är alltid viktig för barnens utveckling, samt att ha ett bra samarbete 

så det finns en röd tråd i uppfostran i verksamheten och hemmet. Vissa vårdnadshavare är 

alltid mer engagerade än andra, men det är viktigt att visa att pedagogerna ser allas barn och 

hur de utvecklas på ett professionellt sätt. Som Freja framhäver i sitt citat under rubriken 

samarbete med vårdnadshavare: all information är användbar information.  

När frågan om bokläsning hemma lyfts upp om de framhäver för vårdnadshavarna att det är 

viktigt också för barnens språkutveckling, bemöttes samma reaktion av alla informanter 

likadant. När alla hade tänkt till så ansåg de flesta att det bör tas upp oftare, medan andra 

använder sig av bokpåse varje månad. Men det är viktigt att förtydliga i jämna mellan rum, 

för det är svårt att veta vilka länder som läser böcker. I några av städerna har de möjlighet att 

låna tvillingböcker på biblioteket beroende på modersmål, och kan arbeta med sitt hemspråk 

hemma och det svenska språket på förskolan för att det ska bli så givande som möjligt för 

alla.  

När det finns barn och vårdnadshavare på förskolans avdelning har de flesta städerna haft 

eller har tillgång till tolk vid inskolning, utvecklingssamtal och föräldramöten. Men i dagens 

samhälle kan pedagogerna ta del av vårdnadshavarnas äldre barn som kan följa med och 

översätta om det behövs eller om det finns pedagog med det språket som familjen talar. Men 

finns inte den möjligheten har en av informanterna framhävt att det går att forma förståelsen 

med ord kopplade till bilder, som den informanten har sett ut att vara mer givande än ett 

föräldramöte utifrån den vanliga skolformen som de flesta föräldramöten har till exempel.  

När frågan om vem som får stöd i sin utveckling lyftes var alla informanter överens om att det 

är alla barn som får det, men vissa barn behöver det mer och ska då få det. Alla barn behöver 

hjälp medan vissa barn behöver det mer strukturerat.  

 

Slutsatser  

Alla informanter vid intervjutillfällena nämnde att deras arbete utgår ifrån styrdokumentet då 

de planerar verksamheten. Vilket då kändes viktigt att lyfta upp i vår studie, vad 

styrdokumentet säger om just språkutvecklingen och hur pedagogerna ska arbeta för att nå 

målen de ska sträva efter. Som kan se olika ut i förskolor beroende på barngruppen och 

pedagogernas förutsättningar och behov. Alla förskolor bearbetar målen ur styrdokumentet 

men det kan se olika ut i det praktiska. Huvudsaken är att det läggs ner omsorg som behövs 

för det enskilda barnet för att kunna känna trygghet och utvecklas därefter och att 

pedagogerna erbjuder en rolig, trygg och lärorik miljö för alla barn så de kan utvecklas. Som 

pedagoger ska de se till att alla barn får uppleva tillfredsställelse när de gör framsteg och 

övervinner svårigheter. Alla barn ska bli respekterade samt utveckla förståelse och respekt för 

andra kulturiska ursprung. Barnen ska få tillgång till att få uttrycka sina upplevelser och 

tankar i olika uttrycksformer, så som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Även 

uppleva det som är roligt och meningsfullt, som i sin tur stimulerar barnens språk och 

talutveckling på ett lustfyllt sätt (Skolverket Lpfö1998 reviderad 2010). 
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Ständig utveckling 

En av informanterna nämnde att det är svårt att komma igen i språkutvecklingen med 

jämnåriga om barnet inte får hjälp i tid, vilket Stadler (1998) lyfter också i sin text om 

språkutveckling. Stadler skriver vidare att det är viktigt att så tidigt som möjligt att börja med 

högläsning för barnen både i hemmet och i förskolan. Det går lättare om det finns ett intresse i 

bokens innehåll, samt att det är viktigt att se vilka signaler barnen ger under läsningens gång. 

För förstår inte barnen innehållet skriver Stadler (1998) att som pedagog kan spegla dem 

signalerna med trötthet, rastlöshet och obehag. Det är därför viktigt som pedagog att tänka på 

vilket tonläge man har under läsningen. Som många av informanterna som använde sig av 

flanosagor nämnde är det lättare att fånga barnen där dem kan leva sig mer in på 

verklighetsintryck, känslor och få en högre grad till en riktig tolkning utifrån det talade 

språket. Några av informanterna lyfte upp att de läser en bok och tar sedan samma innehåll att 

arbeta med flanosagor utifrån bokens innehåll. Som Bergh & Teleman (1990) stärker att alla 

barn går igenom samma process när det gäller språkutvecklingen, det börjar med iakttagelser 

som förstärks i variation i läsningen som i följd utvecklas till en förståelse för språket. Detta 

betonar också Rakstang Eck och Rognhaug (1995) när det gäller språkutvecklingen för barnen 

i förskolan. Samt att det har en stor betydelse att de ska kunna hantera den största delen av 

språkljuden och kunna tala ett begripligt språk när de slutar i förskolan och över går till 

skolåldern. Men språkutvecklingen avslutar inte här, utan den fortsätter hela livet och för att 

kunna utvecklas behöver barnen känna trygghet och att pedagogerna ska vara uthållig och ha 

tålamod när det gäller barns utveckling så försvinner svårigheterna av sig själv med tiden då 

de blir stimulerad på rätt sätt utifrån sina behov.  

Alla informanter var eniga om att planeringen ska utgå ifrån barngruppen och inte efter det 

enskilda barnet, men ha i åtanke på alla barns kunskaper vad de behöver för att utvecklas och 

därefter lägga upp valet av innehåll och arbetssätt så att alla barn blir stimulerad efter deras 

behov. Som Stenmalm Sjöblom & Johansson (1992)  lyfter om hur de ska lägga upp 

planeringen, samt att de sedan ska kunna diskutera tillsammans i personalen och utveckla en 

utvecklingsplan år efter år beroende på barngruppen. Så att de lätt kan flyta på med 

samarbetet mellan verksamheten och hemmet, så att de kan ta del av vårdnadshavarens 

gemensamma bild på barnens utveckling. Författarna skriver att pedagogerna och 

vårdnadshavarna kompletterar varandra i deras roller och därför ska ta tillvara på varandras 

erfarenheter och åsikter. Därför är det viktigt att utgå ifrån barngruppen och inte det enskilda 

barnet så det inte blir komplikationer om något barn behöver extra hjälp, vilket informanterna 

också stärkte.  

En del av informanterna anser så som Sandberg och Vuorinen (2007) att utvecklingssamtal 

kan uppfattas som tidskrävande, eftersom det tar en stor del av tiden att planera, genomföra 

och utvärdera. Men det är en viktig del i arbetet för att synliggöra barnets utveckling och för 

att kunna ta tillvara på vårdnadshavarnas åsikter. Föräldramöten kan också uppfattas som 

tidskrävande och som informanterna framhäver att föräldramötena kan se olika ut beroende på 

behov, men under föräldramöte, utvecklingssamtal och den dagliga kontakten vill 

vårdnadshavarna ha en ärlig och snabb kommunikation. Speciellt om de har ett barn som har 

svårigheter i sin utveckling, som också författarna framhäver.  
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Språkutvecklingen börjar redan vid barnens födsel skriver Stadler (1998) och att till en början 

kommunicerar individen genom sitt kroppsspråk vilket har en betydelse hela livet. Att kunna 

kommunicera med det sociala samspelet, spelar kroppsspråket in då vi kommunicerar. Vilket 

också informanterna stärkte när de använde sig av stödtecken. Det sker ett samspel mellan de 

ljudande orden och gestaltande kroppsspråket som gör det mer förstärkt på ett stimulerande 

sätt då de knyts ihop och väcker barnens intresse som leder till att de lär sig språket. Vilket i 

sin tur är ett bra sätt att visa vem som bestämmer, men ändå förstå budskapet som Bergh & 

Teleman (1990) anser om dialogen mellan individer. Att använda sig av kroppsspråket kan 

vara ett bra hjälpmedel då det finns barn och vårdnadshavare med ett annat modersmål. För 

alla barn har rätt att lära sig det svenska språket och har då en stor betydelse för vilken typ av 

kommunikation pedagogen förmedlar under det tillfället. Det spelar aldrig någon roll vilken 

situation det är, utan mer på hur pedagogen hanterar barnens eller vårdnadshavarens 

deltagande. Detta lyfte Sheridan med fler (2010) och även informanterna lyfte detta budskap 

under intervjuernas gång angående att det har ingen betydelse på språket och situationen för 

att kunna kommunicera och förstå varandra.  

 

Hjälpmedel 

Ett annat sätt som Imsen (2006) tar upp om språket är att kunna förstärka språket med hjälp av 

stödtecken, med eller utan barn som är i det behovet. Det är ett hjälpmedel för att kunna 

förstärka ordens betydelse på ett lustfyllt sätt. Informanterna anser även att detta är ett bra 

hjälpmedel i dagens samhälle då det finns fler språk i förskolan. För barnen kan förstå tecknet 

och med tiden lära sig ordet. För att kunna kommunicera måste det finnas en tillfredsställande 

samspel mellan de olika parterna, för språket är bara ett av flera sätt att kunna kommunicera. 

Alla uttrycker sig på olika sätt, till barnen växer till sig och får en personlighet och tydligare 

förståelse i språkets budskap och därför är det viktigt som pedagog att inte jämt rätta till eller 

förtydliga vad barnet har att säga anser Svensson (2009).  

 

Teorier 

I denna studie har det framhävts två olika teorier. För i dagens samhälle så uppföljs det inte 

riktigt till just en teori, utan de använder båda teorierna i verksamheten. Utifrån denna studie 

så är det den sociokulturella teorin som mest samspela med den sociala omgivningen i och 

utanför förskolan. I studiens gång har teorierna funnits i bakhuvudet på forskarna i denna 

studie och anser att en liten del av behaviorismen finns i åtanke på hur språkutvecklingen 

samspela mellan miljön och den individuella individen, för det går inte att styra individens 

handlingar bara ha en förståelse på hur den bakomliggande orsaken orsakade handlingen. Alla 

lär sig men kan variera från individ till individ, en del lär sig snabbare och en del behöver mer 

tid på sig, detta anser Imsen (2006). Därefter lyfter även Svensson (2009) också att de 

pedagogiska konsekvenserna i språkstimulans ett viktigt verktyg. Det individuella barnet 

utvecklar sin språkförmåga i samband med stimulansen och därför ska pedagogen tydligt visa 

att de ser och hör barnens kommunikations försök. Även viktigt att förklara olika föremål i 
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barnens omgivning och händelse. Men författaren Svensson (2009) anser att det inte är en 

förklarings bar teori i språkutvecklingen, eftersom pedagogerna inte alltid kan förstärka och i 

dagens samhälle anser författaren att den sociokulturella teorin som en mer gångbar teori i 

barnens språkutveckling.  

I den sociokulturella teorin anser Vygotskij att inlärningen sker i huvudet på den enskilde 

individen, men också att det sker i den sociala processen. För inget lärande kan ske utan 

samspel med den sociala omgivningen, som Vygotskij själv formulerade det: ”det är bara i 

rörelse som en varelse visar vad den är”. Det är det sociala som kommer först och till följd 

den individuella. Det börjar från födseln och följer med hela livet i språkutvecklingen, 

människan lär sig av varandra anser Imsen (2006). ”Medvetandet är en avspegling av 

verkligheten som bryts med hjälp av språket som allmänmänsklig erfarenhet”. 

De olika teorierna har ett bra budskap när de vävs samman med varandra. Var för sig kan de 

vara svårare att uppnå målen. För tiden finns inte till att utgå ifrån det behavioristiska 

synsättet på hur pedagogerna ska arbeta. Men har ändå en stor betydelse att utgå ifrån i 

arbetet, medan den sociokulturella teorin styrker det mer på att det är samspel med 

barngruppen. Fast tillsammans utifrån teoriernas budskap går det bättre att arbeta utifrån för 

att barnen och pedagogerna kan samarbeta under den tidsplan som finns idag i verksamheten. 

Till exempel i verksamheten kan pedagogerna stimulera barnens kommunikations försök, men 

det fungerar inte riktigt hela tiden eftersom det är en större barngrupp än personal och då är 

den sociala processen som stimulerar den enskilde barns språkutveckling. 
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Diskussion 

När denna studie började fanns en förståelse på hur de i förskoleverksamheten arbetar med 

språkutveckling. Kände att vi ville få en djupare insikt i hur pedagogerna arbetar och vilket 

material som går att använda, ansågs även att det skulle vara intressant att ta reda på hur de 

arbetar och tänker kring detta runt om i landet. Efter att ha gjort alla intervjuer och läst en del 

litteratur kände vi att kunskapen blev lite djupare och vi fick en bredare förståelse kring detta. 

Även att teorierna behaviorismen och sociokulturella speglar hur yrkesverksamma tänker 

kring arbetet med den enskildes barns utveckling och även att det sociala samspelet är viktigt 

mellan alla parter. Känner även att kunskapen kommer att förbättras när vi själva kommer ut i 

verksamheten och själva får arbeta med detta. För det är enkelt att säga och tänka att så ska 

jag göra och så ska jag inte göra, men i praktiken är det något helt annat än i det teoretiska. 

Som Sheridan, Pramling och Johansson (2010) styrker att det inte har någon betydelse på vart 

de befinner sig eller i vilken situation. Det beror helt på vilket synsätt pedagogen har på barnet 

och lärandet i fokus, även hur pedagogen hantera barnens deltagande och makten som de kan 

ha. Det har en stor betydelse för vilken typ av kommunikation pedagogen förmedlar under 

alla tillfällen. Vilket vi förstärkte att ingenting blir som var tänkt från början och att det beror 

helt på hur praktiken ser ut för stunden.  

Detta område kan vid flera olika tillfällen resulteras olika, för yrket med barn är så varierande 

beroende på barngruppen och personal. Vi anser efter denna studie att det finns så mycket mer 

att få kunskap om. I detta yrke så lär människan sig något varenda dag, vi är aldrig riktigt 

fullärd. Det finns inget som säger att pedagogen ska arbeta på ett visst sätt, utan anpassar hela 

tiden arbetssättet utifrån barngruppen, behovet och resurstillgångar. För att få det så tydligt 

som möjligt utgår redovisningen utifrån studiefrågorna och vi kommer att diskutera frågorna 

var för sig.  

 

Hur yrkesverksamma anser om språket 

Den första frågan handlar om hur pedagogerna arbetar med barnens språkliga utveckling 

utifrån kommunikation, förbättra talet och språket. Vilka material som dessa nio förskolor 

använder sig utav och hur de ser på språket. Även vilken betydelse egentligen 

specialpedagogen har inom förskoleverksamheten. Det vi har sett utifrån vad informanterna 

har berättat vid intervjuerna, är att språket finns med oss hela tiden på ett eller annat sätt. Att 

det sker mellan pedagogerna, vårdnadshavarna, barnen och även barnen emellan hela tiden. 

Som vi har citerat Lisas kommentar: språk och kommunikation ska vara ett naturligt inslag i 

verksamheten. Vilket vi som forskare håller med Lisa om att det följer med oss hela tiden. 

Hur arbetet utförs inom språkutvecklingen framhävs även här att det inte står ner skrivet hur 

pedagogerna ska arbeta med språket. Som förtydligades när alla informanter hade blivit 

intervjuade. Alla hade samma utgångspunkt men olika arbetsmaterial, men på de flesta 

förskolorna som blev intervjuade utgicks i stort sett ifrån stödtecken i den dagliga 

verksamheten. Även använde vissa informanter sig utav flanosago material men till mer 

vardagliga situationer, som till exempel hur dagen ska se ut. De anser att det är ett bra stöd för 
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att stimulera alla barns förståelse för ordets betydelse. För språkutvecklingen behövs 

egentligen inget speciellt material, utan man kan använda sig utav det som redan finns i 

verksamheten, eftersom det ofta är brist på pengar. Det är de sociala som gör att barnen 

tillsammans i samspel med varandra som de oftast lär sig, inte vilket material de använder. 

Som i den sociala teorin, lärandet sker i den sociala processen, för inget lärande kan ske utan 

samspel med den sociala omgivningen. Som även Imsen (2006) lyfter om den sociala teorin 

och har en vardaglig betydelse i barnens utveckling. Det tar den behavioristiska teorin upp om 

också. För ingen teori kan bortse att det inte är miljön eller situation som har ett samspel 

tillsammans med den självständiga individens lärande. För det går inte att styra individens 

handlingar, att bara ha en förståelse på hur den bakomliggande orsaken orsakade handlingen. 

Det gäller att se vart barnen är i utvecklingen och utgå ifrån de med verksamhetens tillgångar.  

Innan studien hade vi forskare hört talas om specialpedagog, men inte att de har en sådan stor 

betydelse som de egentligen har för förskoleverksamheten. Vilket vi som forskare fick 

bekräftat i denna studie att specialpedagogen är mer som en i arbetslaget och kan ta del av när 

som helst och behöver inte jämt finnas en riktig anledning till att vilja få hjälp av 

specialpedagog. Specialpedagogen är mer som ett bollplank för pedagogerna så att de kan 

utvecklas som pedagog och hur de lägger upp arbetet med barngruppen. Även få tips på 

material eller hur de kan gå tillväga om de inte har ekonomin för att införskaffa material, finns 

det material man kan återbruka. Något som gav oss forskare förståelse för hur viktig 

egentligen grovmotoriken är i språkutvecklingen. Att som pedagog kan de se signaler om 

språkutvecklingen i barnens grovmotorik och utgå ifrån dem signalerna, men att det även 

finns fler signaler att utgå ifrån. Det är viktigt att inte bara tänka på det inre utan även ta del 

av praktiska aktiviteter också i språkutvecklingen.  

 

Hur yrkesverksamma anser om samarbetet 

Vår andra fråga handlar om hur viktigt samarbete med vårdnadshavare egentligen är. Som det 

lyfts i skolverket (Lpfö1998 reviderad 2010) att det är viktigt att få vårdnadshavarnas 

förtroende och att kunna samspela med barnet så deras vistelse i förskolan blir givande. För 

att det ska fungera i verksamheten för barnens bästa måste pedagogerna och vårdnadshavarna 

kunna samarbeta om barnens utveckling i verksamheten och i hemmet för att få en så röd tråd 

som möjligt för barnet. 

 Innan studiens gång hade vi som forskare förståelse för att pedagogerna ska kunna ha en 

dialog om barnet med vårdnadshavarna. Personligen har vi haft kontakt med vårdnadshavare 

men inte varit i den situationen då barnets utveckling behövs se över och tas upp med 

vårdnadshavarna. Det är alltid viktigt att det finns en dialog med både personal och 

vårdnadshavare så att det inte blir något missförstånd. All information är användbar 

information som Freja kommenterade under intervjun. Vilket vi som forskare också håller 

med Freja om.  

Alla vet att bokläsning för barnen är viktigt och därför är det ingenting som pedagogerna 

tänker på att påminna om det. Så när vi ställde frågan om bokläsning fick vi informanterna att 
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tänka till att de bör ta upp oftare om att det är lika viktigt hemma med bokläsning också som 

det är på förskolan. Här är också samspelet en viktig grund, att som pedagog ger tips om att 

vårdnadshavarna kan låna böcker på biblioteket och inte behöver köpa böcker för att kunna 

läsa hemma. Detta material är även ett bra sätt att hjälpa barn med andra modersmål att läsa 

sitt eget språk hemma och en likadan bok med svenskt språk på förskolan. Detta var något 

som vi forskare lärde oss när vi intervjuade informanterna att det fanns en sådan tillgång, för 

att kunna synka varandra utan komplikationer. Eftersom förskollärarna oftast bara kan 

svenska och engelska och barnets familj kan endast sitt modersmål, är detta tips en bra 

lösning för barnets bästa i sin språkutveckling.  

Något som har reflekterats över är att mycket om modersmål kom fram i nästan alla 

frågeställningar, att det är de med annat modersmål som behöver det här extra stödet i 

kommunikationen. Det tar mer tid att planera utvecklingssamtal och föräldramöten för det 

finns flerspråkliga i gruppen som pedagogerna bör ta hänsyn till. Det var något som 

förstärktes, att i dagens samhälle finns det mer flerspråkliga och inte bara det svenska språket 

som är huvudspråket i verksamheten. I dagens samhälle går arbetet ut mycket på att anpassa 

språket och förståelsen med de som har annat modersmål. Som Jakobsson och Nilsson (2009) 

lyfter i sin text att i dagens samhälle har alla barn rätt att gå i skola oavsett vilka behov de har. 

Att inte se det som är jobbigt utan kämpa tillsammans med språkförståelsen och utvecklingen 

så de får den stimulans de behöver. 

Det som även kom fram vid intervjuerna och frågeställningarna utifrån informanterna, var att 

kroppsspråket har en stor betydelse i kommunikationen med eller utan förståelse för det 

svenska språket. Därför är det viktigt att tänka på kroppsspråket och kroppshållningen, så det 

inte blir missförstånd. Det gäller även när människan pratar att tanken finns på hur tonläget är 

och hur kroppsspråket samspelar. Så inte tonläget säger en sak och kroppsspråket något helt 

annat.  

 

Hur yrkesverksamma anser om vem som får stöd 

Vår tredje fråga handlar om vem informanterna ansåg behöver stödet i språkutvecklingen. 

Som Freja uttrycker i sitt citat: Alla barn får stöd i sin utveckling. En del av vårt arbete är att 

se till alla barn och deras behov.  

Denna fråga var väldigt intressant att ställa, för alla började olika men när de hade fått tänka 

till kom de själv fram till i slutänden att alla behöver hjälp men vissa behöver det lite mer 

strukturerat än vad andra barn behöver. Det ligger något i de informanterna framhäver, 

pedagogerna är där för att hjälpa alla barn utifrån de behov som de har utifrån det enskilda 

barnets utveckling. Pedagoger ska se alla barn och stimulera de i barngruppen och inte enskilt. 

För inget barn kan få för mycket hjälp i sin utveckling. Om de ser att något barn behöver hjälp 

behöver de inte alltid använda sig av hela barngruppen, utan kan dela upp dem utan att det 

märks att det är enbart för ett barn som hjälpen sats in. För barn lär sig tillsammans i 

samspelet, för något som är givande för ena barnet finns det alltid något för det andra barnet 

att ta del av till exempel lyssna, eller vänta på sin tur.  
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Utifrån alla forskningsfrågor här ovan som vi har sammanfattat, utifrån de svar vi har fått 

ifrån informanterna. Har vi kommit fram till att detta ämne är något som kan resulteras olika 

utifrån vilken bakgrund forskaren har, och vi anser att det är ett brett ämne. Frågorna kan ha 

sett annorlunda ut om vi ställde frågorna på andra förskolor. Men det har varit givande att 

fördjupa sig i dem och det finns alltid något som kan förbättras om denna studie skulle göras 

om igen. Det spelar stor roll om förskolan är uppdelad i små barns och syskons avdelning, för 

uppläggen kan se väldigt olika ut. Men det finns inte ner skrivet att det är ett visst sätt 

pedagogerna ska arbeta på, men att alla ska sträva efter att uppnå målen i styrdokumentet. 

Som det står i skolverket (Lpfö1998 reviderad 2010) enligt lagen för barnens utveckling ska 

förskoleverksamheten utgå ifrån läroplan och därför är det viktigt att ha i åtanke vad 

läroplanen säger om förskoleverksamheten. 

Det är lättare att säga hur man själv vill att arbetet ska gå tillväga, men det är annat när man 

själv är i det praktiska och ska genomföra det. Vilket lyftets när vi intervjuade informanterna, 

att det spelar stor roll på vilken pedagogisk syn en själv har och vilket samspel pedagogerna 

har med varandra. 
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Vidareforskning 

Om denna studie skulle göras om eller följas upp skulle fokuset kunna vara på 

specialpedagogen och dennes betydelse i förskolan. Hur specialpedagogen samarbetar med 

pedagogerna i förskoleverksamheten och hur den går tillväga med barn som har tal, språk och 

kommunikations problem. Något som även skulle kunna studeras vidare utifrån resultatet som 

denna studie kommit fram till är, hur arbetet läggs upp för barn med ett annat modersmål och 

om det är ett annat upplägg eller liknande som denna studie framhäv.  
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Tack 

Vi vill tacka alla informanter som har ställt upp i denna studie. Som tog sig tid att besvara 

våra frågor så denna studie har kunnat genomföras.  

Även tack till våra studiekamrater som har gett feedback och även vår handledare som har 

funnits där genom denna process med examensarbetet och studie.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Följebrev 

Hej pedagogerna på (förskolans namn) ! 

Vi är två förskollärare studenter som är inne på vår sista termin inom lärarutbildningen på 

Umeå universitetet. Innan examen ska vi skriva ett examensarbete där vi ska göra en studie 

inom förskolans verksamhet. Så för att kunna komma fram till något måste vi utföra intervjuer 

och tänkte fråga dig om du vill ställa upp på en intervju. 

Området på studien är inriktat mot specialpedagogik där fördjupningsområdet är mot språk, 

tal och kommunikation. 

Huvudfrågorna som intervjun kommer utgå ifrån; 

- Hur arbetar man med de barn som behöver stöd i sin utveckling med att kommunicera, 

förbättra talet och språket? 

- Hur man arbetar tillsammans med barnens vårdnadshavare angående barnets 

utveckling? 

- Vilka barn får stöd i sin utveckling? 

 

Intervju metoden vi kommer att använda oss av är kvalitativ och strukturerat upplägg. Vi 

kommer inom dessa huvudfrågor att förbereda innan följdfrågor utifrån ämnet för att få så 

mycket information som möjligt.  

Vid intervjun tänker vi dokumentera framförallt skriftligt men det vore det tacksamt om vi 

fick spela in (rösten) för en lättare bearbetning sen utav innehållet ni framhäver om ämnet. 

Det ni säger vid intervjun kommer att vara anonymt.  För att vi som forskare ska kunna skilja 

er informanter åt kommer vi att ge er ett fingerat namn för att komma fram till ett resultat. 

 

Kontaktuppgifter: 

Josefine Nordin 

mobil nummer: 070-366 59 17 mejladress: kj89@live.se 

Linnéa Persson 

mobil nummer: 070-66 36 291 mejladress: linneapersson__@hotmail.com 

Med vänliga hälsningar 

Josefine Nordin och Linnéa Persson 

Umeå universitet, lärarutbildningen; vårterminen 2014 

mailto:kj89@live.se
mailto:linneapersson__@hotmail.com


 

34 
 

Bilaga 2 Intervjufrågor  

Hur arbetar man med de barn som behöver stöd i sin utveckling med att kommunicera, 

förbättra talet och språket? 

 Hur ofta sätter ni tid för språket i fokus i veckan? 

- Hur kan den tiden vara uppbyggd? 

 

 Använder ni er utav något speciellt material vid språkläran? Om, vad? 

 

 Anser ni att stödtecken/teckenspråk är viktigt, fast ni inte har barn vid det behovet? 

 

 För språkutvecklingen, använder ni er dagligen utav böcker, ramsor, sånger? 

 

 Arbetar ni med flanosagor? OM: hur ofta?  

- Ser ni då en effekt på barnen om de bli tillfredsställd?  

- Får de vara delaktiga? 

 

 Har ni någon gång haft ett barn med behovet inom språkutvecklingen?  

- Hur gick ni då tillväga? 

- Om specialpedagog varit ett stöd till utvecklingen? 

 

 Har ni tillgång till en specialpedagog, som ger tips och råd hur man kan arbeta? 

 

 Har det någon betydelse om barnet kommer ifrån någon annan kultur i språkutvecklingen?  

- Arbetar man på något annat sätt? 

Hur man arbetar tillsammans med barnets vårdnadshavare angående barnets 

utveckling? 

 Har ni någon gång fått tips utav vårdnadshavare inom språkutvecklingen? 

 

 Hur samarbetar ni med vårdnadshavare? 

 

 Lyfter ni för vårdnadshavare att bokläsning hemma också är viktigt? 

- Samt att läsningen är viktig för att lära sig svenska språket, men också för att bevara 

modersmålet om familjen kommer ifrån en annan kultur? 

 

 Hur går ni tillväga inom språket t ex på föräldramöte och det finns vårdnadshavare ifrån 

OLIKA kulturer? 

 

Om de haft barn förr med behov av stödet. 

 Hur har samarbetet sett ut mellan personal och vårdnadshavare? 

 

 Har ni då stött på motgångar? (Varför de gör så?)  

 

 Hur arbeta ni så utvecklingen ska vara givande för personal, barnet och vårdnadshavare? 

 

Vilka barn får stöd i sin utveckling? 


