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SAMMANFATTNING 
Syftet med studien var att ta reda på pedagogers uppfattningar av hur barns språk 
påverkar deras förväntningar. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med 9 
pedagoger från fyra olika förskolor, som vidare analyserades hermeneutiskt. Studien 
visar på att pedagogerna lägger vikt vid det verbala språket och kroppsspråket för att 
kunna kommunicera med barn. Resultatet av undersökningen visar att pedagogerna 
gav motsägelsefulla svar och att åsikterna gick isär. Flera av pedagogerna berättade 
att barns språk påverkar deras förväntningar och att de ställer högre krav på barn med 
verbalt språk. Många pedagoger menade att ett verbalt språk underlättar 
kommunikationen men att de samtidigt pratar mindre med dessa barn.  Resultatet i 
undersökningen visar också på att ett verbalt språk kan påverka det första intrycket 
av barnet men att det ändras när de lär känna individen bakom. Stress och tidsbrist 
lyfts fram som orsaker till varför det ibland kan vara svårare att föra en dialog med 
ett icke-verbalt barn. Undersökningen visar också att ett utvecklat verbalt språk inte 
behöver innebära att ett barn har förståelsen för språket. Det visade sig att 
pedagogerna inte hade reflekterat över de ställda frågorna men de flesta var överrens 
om att det säkert görs skillnad på barn utifrån deras språk. Det framkom att det var 
viktigt att vara medveten och ha ett gott samarbete i arbetslaget för att förhindra att 
göra skillnad på barn utifrån deras språk. 
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1 INTRODUKTION 
Vi är två studenter som går sista året på lärarutbildningen och kommer att få en 
behörighet som sträcker sig från förskolan upp till år sex. Vi har i detta 
examensarbete valt att inrikta oss mot de yngre barnen då vi ser betydelsen av att 
utveckla ett språk i förskolan för det fortsatta lärandet. ”Språket utvecklas med en 

enorm hastighet under barnets första år. Behärskandet av olika språkliga uttryck 

sker på sätt som ibland nästan kan liknas vid ett mirakel” (Arnqvist, 1993, s 10). 

 

Människan är unik i det att vi har ett språk som skiljer sig från andra arter. Med hjälp 
av språket kan vi skapa relationer och förmedla budskap till människor. Mellan 
individer kan kommunikation ske ickemuntligt och muntligt. Oftast förstår barn mer 
än vad de kan uttrycka. Språket är inte av vikt bara för kommunikation utan även för 
vår tankeförmåga (Arnqvist, 1993). 
 
Intresset för denna fråga väcktes under en verksamhetsförlagd utbildning1, när en av 
oss på en förskola mötte två barn som språkligt sätt var varandras motsatser. 
Treåringen hade näst intill inget verbalt språk, utan kommunicerade med läten och 
gester. 1,5 åringen var duktig på att prata och hade ett stort ordförråd för sin ålder. 
Jag märkte mig ha större förväntningar på 1,5 åringen just utifrån språket och blev 
förvånad över att förståelsen hos treåringen var så stor. Ur detta kom tankar om barns 
kommunikation och mina förväntningar utifrån dem, hur de kan synliggöras och vad 
jag kan göra annorlunda. Under en redovisning av denna vfu synliggjordes problemet 
och intresset för det väcktes då även för den andra av oss. När vi ville formulera vårt 
syfte med detta arbete halkade vi lätt över på hur lärare påverkar barnets språk och 
hur man kan jobba med att utveckla det. Detta anser vi kan bero på att det området är 
mer belyst och beforskat, och att det är nära besläktat, det ena kommer av det andra. 
Vi ville dock stå kvar vid hur pedagoger blir påverkade av barns språk och hur de 
agerar utifrån det.  
 
Vi är angelägna om att se huruvida lärare är medvetna om denna företeelse och om 
de anser sig påverkas av barns språk. Vi vill synliggöra att förväntningar kan 
uttryckas både medvetet och omedvetet, verbalt och ickeverbalt. Detta anser vi är en 
relevant fråga för alla åldrar som visar sig även högre upp i skolåldern. Utifrån egna 
erfarenheter under vår utbildning har vi märkt att det har ställts högre förväntningar 
på vårt egna skriftliga och muntliga språk.  
 

                                                 
1 Verksamhetsförlagd utbildning kommer i fortsättningen benämnas som vfu. 
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2 BAKGRUND 
I bakgrunden kommer Läroplanen för förskolan (Skolverket, 1998) tas upp och hur 
den ställer sig till barns språkutveckling och hur språk och lärande hänger samman. 
Teorier och forskning som rör barns första språkutveckling kommer att läggas fram 
och beröras. Det verbala språket, kroppsspråket, språkförståelsen samt omgivningens 
påverkan kommer även att belysas. 
 

2.1 Läroplan 
Läroplanen för förskolan (Skolverket, 1998) visar på riktlinjer för hur lärare ska 
tänka och agera kring barns språk. Följande citat visar på läroplanens syn på hur 
språket hänger ihop med lärande och utveckling. Det åskådliggör också hur viktig 
språkets roll är gällande utveckling och fortsatt utbildning (a.a.).  

 
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 
identitetsutveckling. Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 
språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse 
för den skriftspråkliga världen. (Skolverket, 1998, s 6). 

 

I det postmoderna samhället är förmågan att kunna kommunicera nödvändig, där har 
förskolan en viktig roll i att ge barnen den kunskapen. Samspel mellan vuxna och 
barn är av stor vikt och det är genom samtal som barn erövrar kunskap. Vuxna i 
förskolan har rollen att vägleda och stimulera barnen till nya kunskaper genom 
aktiviteter och det förutsätter olika språk- och kunskapsformer. Mål och riktlinjer 
som rör barns språk handlar om att barnen ska stimuleras i sin språk- och 
kommunikationsutveckling. Genom detta ska barnen utveckla sitt ordförråd, få ett 
rikt talspråk och kunna kommunicera med andra (Skolverket, 1998).  
. 

2.2 Språkteorier 
Här kommer teorier från Jean Piaget, B.F Skinner, Lev S Vygotsky, Jerome Bruner 
och Noam Chomsky, angående språkutveckling tas upp och jämföras samt belysas av 
forskare.  
 
Språket är beroende av den kognitiva utvecklingen. Med detta menas att barnet 
utvecklar tänkande, begreppsbildning och minnesprocesser genom att barnet 
samspelar med sin psykiska och fysiska omgivning (Piaget, 1973). Dessa kognitiva 
färdigheter som är beroende av barnets mognad och hjärnans utveckling bestämmer 
tankeförmågan. Viktigt för Piagets teori är människans strävan att anpassa sig till 
omgivningen, adaption. Detta delas upp i ackommodation och assimilation. 
Ackommodation är barnets anpassning av sig själv till omgivningen medan 
assimilation är barnets anpassning av omgivningen till sig själv (a.a.). Skinner, en av 
de stora förespråkarna för behaviorismen, tycker liksom Piaget att omgivningen har 
betydelse för språkutvecklingen men menar att barn lär sig språk genom att imitera 
omgivningen (Söderbergh, 1979). Enligt Skinner är mängden och kvaliteten av ord 
tillsammans med aktiv respons från omgivningen det som gör att barn utvecklar 
språk (Lightbown och Spada, 2006). 
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Piaget pratar om ett egocentriskt språk och ett socialiserat språk. Barnet har från 
början ett egocentriskt språk där man inte tar hänsyn till sin omgivning eller kan 
skilja den från sig själv. Det socialiserade språket kommer när barnet kan skilja sig 
från sin omgivning, utvecklas tankemässigt, kan föra samtal och utveckla förmåga att 
inta en annan människas roll (Piaget, 1973).  
 
Piaget och Vygotsky utgår båda från att språket inte automatiskt växer fram. De 
anser att barnet behöver yttre stimulans genom samspel med omgivningen och att 
barnet aktivt utforskar sin omgivning. Till skillnad från Piaget så ansåg Vygotsky att 
språket i början var socialt och kommunikativt och att det senare utvecklas ett 
egocentriskt språk, det kallar Vygotsky för yttre tal (Vygotsky, 1999). Efter hand så 
övergår det till ett inre tal, där språket istället blir tankar för barnet. ”Språket är 

/…/ett medel för att förstå sig själv. Därför måste vi studera den funktion som 

språket eller talet fyller i förhållande till barnets eget tänkande…”(Vygotsky, 1999, s 

228). Bruner ansåg att två krafter var avgörande för barns språkutveckling 
(Svensson, 1998). Precis som Piaget, Vygotsky och Skinner lägger Bruner också vikt 
vid den sociala basen vid inlärning av språk, men han trycker på betydelsen i den 
stödjande omgivningen, LASS (Language Acquisition Support System). Det handlar 
om att barnet i samspel med vuxna lär sig att prata. Bruner anser att de 
kommunikativa aspekterna är viktigare än strukturen i språkutvecklingen, barn lär 
sig att använda språket istället för att lära sig det (a.a.).  
 
Det som skiljer Bruner från Piaget, Vygotsky och Skinner är att han lägger lika stor 
vikt vid det medfödda som vid det sociala (a.a.). Chomsky, till skillnad från Piaget, 
Vygotsky och Skinner, anser att barn kan mer om språk och dess struktur än vad de 
lär sig från sin omgivning och lägger precis som Bruner vikt vid det medfödda. I 
Chomsky’s teori ingår den kritiska perioden som innebär att det finns perioder i livet 
där människan ska lära sig vissa förmågor. Om ett barn i sin tidiga barndom inte har 
tillgång till språk kommer det aldrig att kunna utvecklas (Chomsky, 1978). Chomsky 
förespråkar den nativistiska teorin som innebär att språkutvecklingen beror på en 
medfödd förmåga, här nämns LAD (Language Acquisition Device) som handlar om 
att utveckla ett verbalt språk (Arnqvist, 1993). Han menar att språket utvecklas som 
andra biologiska funktioner hos barnet.  Lightbown och Spada (2006) visar på det 
nativistiska synsättet och säger att: 
 

…all children acquire the language of their environment, they must have some 
innate mechanism of knowledge that allows them to discover such complex 
syntax in spite of limitations of the input (Lightbown & Spada, 2006, s 16). 

 

2.3 Språkutveckling 
I följande kapitel kommer bland annat språkets vikt för lärandet beröras. Vilka delar 
som kroppsspråket innefattar kommer att tas upp samt vikten av att pedagogen är 
medveten om barns språkförståelse. 
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2.3.1 Verbalt språk 
 
Barn erövrar omvärlden genom språket. Språket är ett sätt att nyskapa, återskapa 
och hålla fast vid det betydelsefulla inom den egna kulturen och samhället. Den 
som inte kan uttrycka tankar och upplevelser i tal och skrift, är på många sätt 
utestängd från gemenskapen med andra människor (Pramling & Sheridan, 1999, 
s 71). 

 
Det viktigaste redskapet för människans tänkande och lärande är språket (Ladberg, 
2000). Genom det verbala språket möts individen och världen i en skapande process. 
Det är genom samtal kunskap uppkommer och utvecklas (Pramling & Sheridan, 
1999). Det krävs både kognitiva och språkliga färdigheter för att ha ett verbalt språk. 
Barn måste ha en förståelse av mottagarens eller lyssnarens perspektiv och de måste 
ha utvecklat en grammatik och ett ordförråd. Att delta i en dialog är en mycket 
krävande aktivitet. Genom att föra en dialog med barn bidrar den vuxna till att den 
verbala förmågan utvecklas (Arnqvist, 1993). Språkforskaren Veli Tuomela ur 
Jacobsson (2002) säger att barn lär sig tala genom att tala. Vidare uttrycker Tuomela 
att det är för mycket tystnad mellan barn och vuxna i förskolan och att detta kan vara 
något som inte personalen är medvetna om. Pedagogerna jobbar mycket med 
språksamlingar men arbetar inte med språket i andra vardagliga sammanhang med 
barnen som exempelvis vid lunch och påklädnad. ”Språkutveckling och 

kunskapsutveckling är två sidor av samma sak. Därför måste alla lärare vara 

språkutvecklare” (Jacobsson, 2002, s 2). Han fortsätter och menar att barn lär sig 
mer om nivån läggs lite över barnens språkliga nivå (a.a.). Den verbala utvecklingen 
hos barn har många individuella skillnader, en del barn säger ord korrekt från början, 
medan andra barn använder tidigare inlärda ljud och säger därefter ord riktigt. Så 
naturligtvis följer inte alla barn samma mall i utvecklingen av det verbala språket 
(Svensson, 1998). Talspråkets alla delar är viktiga för den kommande läs- och 
skrivutvecklingen. Om barnets tal är sent utvecklat eller hämmat finns sannolikheten 
att det kommer få problem med att läsa och att stava. Svårigheter med läsförståelse, 
läsa och stava ord kan bero på att barnet har en sent utvecklad uttalsförmåga 
(Eneskär m.fl., 1990).  

2.3.2 Kroppsspråk 
Kroppsspråk är en del av den ickeverbala kommunikationen. Människors känslor, 
attityder och avsikter avslöjas till stor del av kroppsspråket (Dimbleby & Burton, 
1995). Kroppsspråket består av fem kategorier. Dessa är: Gester, hand och 
armrörelser som visar känslor, påkallar uppmärksamhet och beskriver objekt.  
Mimik, där vi genom ansiktsuttryck visar känslor via ögon och mun. Glädje, rädsla, 
förvåning, igenkännande och sorg är uttryck vi själva använder oss av och tolkar med 
hjälp av synen för att förstå varandra. Kroppshållning, är hur vi för oss. Det kan visa 
på exempelvis intresse, förtroende och aggressivitet. Intimsfär och kroppslig närhet, 
normer för hur fysiskt nära man kan komma andra människor. Genom att titta på hur 
nära två personer står varandra kan man se vad de har för förhållande till varandra. 
Kroppskontakt, vem vi rör, när, var och hur säger mycket om våra förhållanden till 
varandra. Kvinnor och barn använder sig av mer kroppskontakt än män (a.a.).  
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Enligt Westerlund och Segnestam (1988) kan barn som inte har verbalt språk genom 
att peka och gestikulera visa vad de vill och på så sätt få kontakt. Söderbergh (1979) 
menar att kroppsspråket är nödvändigt för att barn ska göra sig förstådda. Hon 
skriver om förspråklig kommunikation och menar att ”… spädbarn är en medveten 

kommunikationspartner, som med blickar, ljud och mimik svarar på och påkallar 

den vuxnes uppmärksamhet …” (a. a., s 11). Genom kroppsspråk kan barn uttrycka 
tankar och inre bilder. Det är viktigt att pedagogen bemöter barns kroppsspråk 
genom uppmuntran och en vilja av att förstå. Viljan och lusten i att på olika sätt 
uttrycka sig är viktigt för barns språkutveckling. Som pedagog kan det vara viktigt 
att kombinera ord med gester för att barn ska komma igång med sitt tal. Det kan 
också vara viktigt att pedagogen pratar mycket eller mer med dessa barn för att de 
ska börja tala (Westerlund & Segnestam, 1988). Människan tolkar de icke-verbala 
signalerna mer omedvetet och oreflekterat än det verbala språket vilket gör det 
svårare att förstå det icke-verbala språket (Wellros, 1998).   
 
I tolkningen av barnspråket är det viktigt att ta hänsyn till kroppsspråket tillsammans 
med det verbala språket eftersom det ofta är kroppsspråket som bär det 
grundläggande i alla meddelanden (Westerlund & Segnestam, 1988). För små barn är 
gester det naturliga sättet att uttrycka sig på men ersätts gradvis med ord, dock finns 
kroppsspråket kvar som komplement till det verbala språket. Med åren blir talet det 
dominerande sättet att uttrycka sig på och då tappas en del av förmågan att tolka 
kroppsspråket. Barn kan klara sig länge utan ord och kan därför vara omotiverade till 
att börja tala. På en förskola kan inte pedagogerna ta så stor hänsyn till kroppsspråket 
som i barnens hem på grund av det stora barnantalet (Söderbergh, 1979).  

2.3.3 Språkförståelse 
Små barn har ofta förståelsen av ett ord innan de kan uttrycka ordet verbalt. (Lindö, 
2002). Vid språkstudier är det lätt att missta sig på barns språkliga kapacitet eftersom 
pedagogen lätt tittar på vad barn säger och inte vad de förstår. Barn förstår mer än 
vad de kan formulera. Barn kan till exempel utföra och förstå uppgifter som ”ge mig 
din jacka”, utan att själva kunna säga det (Arnqvist, 1993). Ladberg (2000) skriver 
att förståelsen är viktigare än vad som kan formuleras med ord och anser också att 
människor alltid förstår mer än vad vi kan säga. För att kunna kommunicera finns det 
två led som måste behärskas, att lyssna och förstå samt att tala och göra sig förstådd.  
Språklig förståelse får vi genom erfarenhet som omformas i hjärnan till begrepp som 
blir till ord. Förståelsen gör att det blir lättare att återge och komma ihåg (a.a.). För 
att avgöra om barns försenade språk bottnar i ett problem eller om det bara är ett 
uttryck för den individuella utvecklingen måste det bestämmas om barnet verkar 
förstå trots avsaknad av tal (Lightbown & Spada, 2006).  
 

2.4 Miljöpåverkan  
Det finns många teorier om hur barn förvärvar språket, om det är något som är 
medfött eller något som de utvecklar under barndomen. Här kommer vilken påverkan 
människor och miljö, i samspel med barnet har för dess språkutveckling belysas. 

2.4.1 Samspelets påverkan för språkutvecklingen 
Att människan är en social varelse är den viktigaste drivande kraften till barns 
språkutveckling. (Ladberg, 2000).  
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Det är viktigt att barns försök att tala möts av en omgivning med intresse, 
uppmuntran och respekt, för att de ska vilja fortsätta försöka. Det är viktigt att barn 
känner att deras språk räcker till (Taube, 2007). Ju yngre barn desto viktigare är den 
vuxnes samspel (Lindö, 2002). Det är här språket utvecklas. Viktigt för 
språkutvecklingen är mötet med ord och begrepp som barn lärt sig tidigare genom 
erfarenheter och upplevelser (Niss & Söderström, 2006).  

 
Det gäller att klä vardagen i ord och hela tiden benämna det ni gör, /- - -/. Ett 
barn måste höra ett ord 50-60 gånger innan det behärskar det. Det innebär att det 
är nödvändigt med upprepningar, variation och att samvaron är lustfylld och 
rolig… (Niss & Söderström, 2006, s 35).   

 
I boken Hur språket växer fram tas en undersökning upp som visar på hur barns 
språkliga utveckling påverkas av deras sociala och psykiska hemmiljö (Eneskär, 
Johansson & Svensson, 1990). Eneskär m.fl. (1990) visar på att barn som kommer 
från socialt utsatta miljöer kan få problem med språket och Svensson (1998) påpekar 
att barn som får mindre språkstimulans i hemmet blir språkförsenade i 
förskoleåldern. Båda anser därför att det är viktigt att förskolan kompenserar detta 
genom att ge dessa barn extra språklig uppmuntran.  
 
Enligt sociologen Cooley’s begrepp spegeljaget påverkas vår självuppfattning och 
särskilt vår värdering av oss själva genom hur andra uppfattar och värderar oss 
(Taube, 2007).  Svensson (2005) menar att om barn inte får en positiv förstärkan från 
omvärlden i deras försök till språk kan självförtroendet svikta och de blir mindre 
intresserade av att försöka samtala. Detta kan påverka den språkliga förmågan och 
sociala kontakter negativt. Pramling och Sheridan (1999) anser att barns självkänsla 
och intresse för att samtala stärks av att det uppstår en kommunikation med den 
vuxna. Ett språkligt självförtroende och en fortsatt framväxt av språket grundläggs 
om man bemöter barns språk.  
 

2.5 Sammanfattning 
Läroplanen för förskolan (Skolverket, 1998) menar att språk och lärande hänger 
starkt samman. Den åskådliggör hur viktigt språket är för utveckling och fortsatt 
bildning. Stor vikt läggs vid att vuxna och barn samspelar och erövrar kunskap via 
samtalet (a.a.).  
 
Vygotsky och Piaget står för att barn behöver samspela med omgivningen och 
undersöka sin omgivning för att utveckla språket (Vygotsky, 1999). Piaget (1973) 
menade att språket gick från egocentrerat till socialiserat språk till skillnad från 
Vygotsky (1999) som menade att språket var socialt och kommunikativt i början och 
att det senare utvecklades ett egocentriskt språk. Skinner menar att barn lär sig språk 
genom att imitera omgivningen (Söderbergh, 1979). Medan Bruner ansåg att två 
krafter var avgörande för barns språkutveckling, det sociala med den stödjande 
omgivningen och det medfödda (Svensson, 1998). Chomsky anser att barn kan mer 
om språk och dess uppbyggnad än vad de lär sig från sin omgivning och lägger vikt 
vid det medfödda. I Chomsky’s teori ingår den kritiska perioden (Chomsky, 1978).  
 
Språket är det viktigaste redskapet för människans tänkande och lärande (Ladberg, 
2000). Den verbala utvecklingen hos barn har många individuella skillnader. 
(Svensson, 1998).  
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Kroppsspråk är en del av den icke-verbala kommunikationen och är nödvändigt för 
att barn ska göra sig förstådda enligt Söderbergh (1979). Barn förstår mer än vad de 
kan formulera med ord (Arnqvist, 1993) och Ladberg (2000) skriver att förståelsen är 
viktigare än vad som kan uttryckas med ord. För att kunna kommunicera krävs att 
lyssna och förstå samt att tala och göra sig förstådd (a.a.). Det är viktigt att barns 
försök att tala möts av en omgivning med intresse, uppmuntran och respekt (Taube, 
2007). Svensson (2005) menar att barn måste få en positiv förstärkan från omvärlden 
i deras försök att tala. 
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3 SYFTE 
Språk är ett vitt begrepp som innehåller många olika delar. Vårt examensarbete 
belyser barns språk och dess betydelse för pedagogers förväntningar på vad barn 
faktiskt klarar av och förstår. Därför är vårt syfte att ta reda på pedagogers 
uppfattningar av hur barns språk påverkar deras förväntningar.  
 

3.1 Problemställning 
Det finns relevans för lärarprofessionen i att ställa nedanstående frågor både i 
förskolan men även upp i skolåren.  
 

– Vad anser sig lärare kunna förvänta sig utifrån barns språk? 
– Vilket samband uttrycker lärare sig se mellan barns språk och förståelse? 
– Hur är pedagogen i sitt bemötande mot verbala och icke-verbala barn? 
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4 METOD 
Intervjuundersökningen genomfördes med hjälp av Kvales (1997) sju stadier: 
tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. 
Undersökningen valdes att genomföras kvalitativt med en hermeneutisk ansats.  
 

4.1 Vetenskapliga förhållningssätt 

4.1.1 Hermeneutik 
Ordet hermeneutik kommer från grekiskans hermeneuein som betyder tolka. Enligt 
den hermeneutiska kunskapsteorin finns ingen absolut sanning (Bonniers lexikon, 
1995). ”Hermeneutiken betyder ungefär tolkningslära och är numera en vetenskaplig 

riktning där man studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den 

mänskliga existensen” (Patel & Davidsson, 2003, s. 28). Det är främst inom human-, 
kultur- och samhällsvetenskapliga discipliner som hermeneutiken används som 
forskningsmetod. Den hermeneutiska forskarens förförståelse och kunskap ses som 
en tillgång för att förstå och tolka respondenterna. För den hermeneutiske forskaren 
är helheten i forskningsproblemet viktigt och det finns ingen bestämd utgångspunkt 
eller slutpunkt (a.a.). Allt i den hermeneutiska metoden samspelar och utgör en 
helhet som lever och utvecklas, detta benämns som den hermeneutiska spiralen.  

 

4.2 Undersökningsmetod 
1) Tematisering: Syftet med examensarbetet är att ta reda på lärares uppfattningar 
om barns språk. Intervjuerna valdes att genomföras kvalitativt och i en 
halvstrukturerad form. ”Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och 

identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld 

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

kvalitativa undersökningens syfte är att få en djupare kunskap än vid kvantitativa 
metoder. I en kvalitativ intervju kan man endast få uppfattningar om något fenomen 
och detta innebär att man aldrig kan avgöra om den absoluta sanningen ges (a.a.). 
För att få förkunskap om det som skulle belysas lästes litteratur inom ämnet men 
även för att kunna formulera kvalitativa frågor inför undersökningen (Lantz, 1993).  
 
2) Planering: En pilotintervju valdes för att få en innehållsmässig granskning. Den 
intervjuade bes här att ge åsikter om frågornas relevans för syftet och deras 
formulering. Pilotintervjun genomfördes på en person som tillhörde samma 
yrkesgrupp som vår undersökningsgrupp. Pilotintervjun ledde till ändringar i 
formulering av en fråga, eftersom den var svårförstådd och även följden på frågorna 
ändrades till en mer logisk följd. Pilotintervjuns resultat inkluderades i 
undersökningen eftersom det var relevant för undersökningen. Intervjuerna 
genomförde vi tillsammans för att få två personers intryck av ansiktsuttryck och 
gester i förhållande till det inspelade materialet. 
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4.3 Undersökningsgrupp 
2) Planering: Först togs kontakt med en förskolechef eller rektor från fyra olika 
områden, som förmedlade information om vilka förskolor intervjuerna kunde 
genomföras på. I intervjuerna medverkade nio kvinnliga pedagoger från fyra olika 
förskolor, en fritidspedagog, två barnskötare, fem förskolelärare och en tidiglärare. 
De jobbar på avdelningar där de har barn från ett till fem år och personalen har varit 
aktiva inom yrket allt ifrån ett till trettioett år. Pedagoger som arbetar med yngre barn 
valdes eftersom det är i förskolan deras första ord blir till och språkutvecklingen är 
tydlig. Inför intervjun klargjordes syftet för respondenterna med detta 
examensarbete. De gavs också information utifrån de forskningsetiska principerna 
som Vetenskapsrådet rekommenderar (Vetenskapsrådet, 2002). 3) Intervju: Det tog 
ungefär tjugo minuter att genomföra intervjuerna. Intervjuerna inleddes med tre 
frågor för att få reda på deras utbildning, antalet verksamma år i yrket och åldrarna i 
barngrupperna. I de fyra huvudfrågorna ingick ett fall som de fick ta ställning till och 
diskutera utifrån (Bilaga 1). 
 

4.4 Databearbetning 
4) Utskrift: Intervjuerna spelades in eftersom det kan vara svårt att hinna med att 
anteckna under en intervju. En inspelning ger möjligheten att kunna lyssna av 
respondenterna flera gånger.  Intervjuerna transkriberades sedan för att synliggöra 
deras svar. Tankar som kom upp under transkriberingen skrevs ner för att eventuellt 
kunna användas till diskussionen. 5) Analys: I den kvalitativa analysen belyser man 
det likartade och det olikartade och försöker fånga det subjektivistiska och det unika 
(Lantz, 1993). Materialet lästes igenom ett par gånger för att få ett intryck och en 
återblick av de genomförda intervjuerna, också för att se mönster och olikheter 
mellan respondenterna men även inom varje genomförd intervju. Vidare bearbetades 
materialet gemensamt, var svar lästes igenom och delades in i tänkbara kategorier 
genom att färgkoda dem för att få en överskådlighet och underlätta bearbetningen till 
resultatet. Utifrån detta material synliggjordes möjliga kategorier. Då dessa blev för 
många till antalet valde vi att kategorisera om och göra kombinationer av tidigare 
gjorda kategorier. Jämförde fortlöpande och gick tillbaka till syftet för att 
överensstämma kategorierna med vårt syfte.  
 

4.5 Studiens giltighet 
6) Verifiering: Eftersom en kvalitativ hermeneutisk intervjuundersökning valdes att 
genomföras så kan det inte dras generella slutsatser utifrån den. Vårt syfte har varit 
att tolka det resultat som fåtts fram, där risken finns att vår egen erfarenhet påverkar 
hur resultatet tolkas. Detta är något som hela tiden hafts i åtanke och både kan ha 
varit en fördel men också ett hinder i tolkningen av undersökningen. Syftet med 
undersökningen klargjordes för respondenterna innan intervjuerna påbörjades och 
detta ökar förutsättningarna för att få pålitliga och relevanta svar. Då pedagogernas 
uppfattningar efterfrågades går det inte att få fram någon absolut sanning eftersom 
det kan vara svårt att vara självkritisk under en intervju. Beslut togs att intervjua två 
pedagoger från olika förskolor och områden eftersom det ökar chanserna att få en 
större variation av uppfattningar.  
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Hade fler intervjuer genomförts hade tillförlitligheten ökat i undersökningen. Alla 
utom en intervju gjordes under arbetstid och ostört, den första skedde ostört efter 
arbetstid. Intervjusituationer som inte exakt liknar varandra gör att kvalitativa 
intervjuer har en låg grad av tillförlitlighet enligt Trost (2001). Pedagogernas 
nervositet och rädsla kan ha utgjort ett hinder i att förstå intervjufrågorna och få ett 
trovärdigt svar. Intervjufrågorna var lika för alla och det ökar tillförlitligheten för 
undersökningen. Vissa val av följdfrågor under de olika intervjuerna kan ha varit allt 
för ledande och påverkat deras svar. Inspelningen och det faktum att det var två 
intervjuare kan ha bidragit till en osäkerhet hos respondenterna. Inspelning 
genomfördes för att minimera misstolkningar och för att återge respondenternas svar 
mer exakt. En pilotintervju genomfördes innan de andra intervjuerna. Enligt Lantz 
(1993) är syftet med en pilotintervju att se om intervjun är tillförlitlig och giltig. 
Pilotintervjun valdes att tas med i resultatet men för att säkerhetsställa analysen 
kunde endast de svar som gick att jämställa med det övriga insamlade materialet tas 
med. Detta kan vara till nytta i tolkningen av resultatet och ger större säkerhet i 
trovärdigheten av det kommande resultatet. 7) Rapportering: I resultatdelen kommer 
svaren från intervjuerna att redovisas i text med tillhörande citat och följas upp i ett 
efterföljande diskussionsavsnitt.  
 

4.6 Felkällor 
I detta arbete har det varit svårt att hitta relevant forskning till bakgrunden som 
anknyter till det formulerade syftet. Det som har valts att tas med i bakgrunden är 
språkteoretikers syn på språk, vikt av ett verbalt språk, kroppsspråk och 
språkförståelse för barns kommunikation. Omgivningens betydelse för barns 
språkutveckling har även en plats i bakgrundskapitlet. Det stora problemet har varit 
att hitta en avhandling som bidrar eller rör det ämne som valts att skrivas om. 
Databaser som Divas nationella portal, Libris, Skolporten har använts utan att ge 
något resultat. Även sökt via universitets- och högskolors hemsidor och genom 
Google. Sökord som använts är: språkförståelse, kroppsspråk, språkutveckling, 

språk, språken, barns språk, förväntningar, vuxnas förväntningar, förståelse, icke-

verbalt språk och barn. 
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5 RESULTAT 
I detta kapitel redovisas resultatet från intervjuerna. Utifrån intervjuerna har två 
kategorier framkommit: verbalt språk och kroppsspråk. Under databearbetningen 
blev det synligt hur pedagogernas förväntningar på barnet skiljer sig i dessa 
kategorier. Under de båda kategorierna ges faktorerna kommunikation, bemötande, 
prestationer och språkförståelse en framträdande roll. De enskilda pedagogerna 
kommer i texten vara anonyma och kommer att benämnas som siffror. 
 
 

 
Figur 1. Modell för kategorisystem. 

 

5.1 Verbalt språk 
 
Det är de barnen som pratar som kommer fram mer. 

(Intervju 5) 

5.1.1 Kommunikation 
Att barn har verbalt språk underlättar kommunikationen menar majoriteten av 
pedagogerna. Det är lättare att föra en dialog eftersom samtalet kan vägleda 
varandra. Pedagogerna anser att barn som pratar tar för sig mer och att det är lättare 
att lyssna på dem.  
 

Lätt att den som pratar tar för sig mer, lättare att lyssna på den som pratar. 
(Intervju 2) 
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En pedagog tycker också att det tidsmässigt är lättare att föra en dialog med ett 
talande barn och att stress och tidsbrist kan göra att icke verbala barn kan hamna i 
kläm. En annan pedagog menar att kommunikationen med det talande barn blir mer 
vuxenlikt.  
 

Den som kan prata pratar man mer vuxet med.    
      (Intervju 9) 

 
Barn som redan har ett verbalt språk behöver inte språktränas lika mycket enligt en 
pedagog och hon väljer då att prata mindre med dem. Medan en annan pedagog 
menar det motsatta, att de måste ges utrymme för att prata men samtidigt inte tillåta 
att de tar över. De äldre barnen förväntas prata med de yngre och vara språkliga 
förebilder för att de ska utvecklas.  

 
Pratar mer med de som behöver det extra, inte så mycket med de som man vet 
redan kan.  

(Intervju 7) 
 

5.1.2 Bemötande 
Lite mer än hälften av pedagogerna tycker att barns språk påverkar deras 
förväntningar, medan de andra hävdar att barns språk inte har någon betydelse för 
förväntningarna. Deras initierande känsla är att de ställer höga krav och förväntar sig 
mer av barn som kan uttrycka sig verbalt, de ses också som äldre. 
 

Man har ju helt klart större förväntningar på den som pratar mycket, den blir ju 
genast större. 

 (Intervju 9)  
 
Har inte större förväntningar efter språk, tror jag.  

(Intervju 2) 

 
Den som inte pratar kanske jag inte heller ligger på. 

 (Intervju 8) 

 
 

Barn som är långa till växten förväntas ha bra språk, men när pedagogerna lär känna 
barnen anpassas deras uppfattningar mer till individen. 
 

Det gäller att vara lyhörd och se vad barnet går för. 
 (Intervju 1)  

 
En pedagog menar att hon inte gör skillnad i sina förväntningar på barn i yngre 
grupper men i grupper med barn över fyra år så skulle hon antagligen göra skillnad. 
Några pedagoger nämner vikten av att inte ge de som pratar allt talutrymme och plats 
utan släppa fram alla.  
 

Pratar med alla oavsett om de kan mycket språk eller lite språk.  
(Intervju 6)  
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Pedagogerna uttrycker vikten av att diskutera och att utifrån personalgruppen ha ett 
gemensamt förhållningssätt för att inte göra skillnad utifrån språket. Samtidigt säger 
de flesta att det säkert görs skillnad varje dag och att de gör det kan bero på stora 
barngrupper och stress. En del menar att de aldrig tror sig göra skillnad på grund av 
samspelet och förhållningssättet i personalgruppen. 

 
Säkert gör man skillnad, men man försöker vara medveten.  

(Intervju 5)  

5.1.3 Prestationer 
Barns språk påverkar inte vad barn klarar av i situationer som påklädnad och vid 
matbordet enligt flera pedagoger. Det avgör inte heller vad de klarar av i övrigt och 
det finns ingen mall som säger vad barn ska klara av. De klarar av mycket fast att de 
inte har ett verbalt språk. 
 

Inte att de som har ett språk klarar av mer.  
(Intervju 2) 

 
Ett barn som pratar är ju mycket mer självgående, så är det ju. 

(Intervju 6)  
 
En pedagog ser sig se ett samband mellan ett försenat språk och problem med läs- 
och skrivutvecklingen och att det är viktigt att jobba med det. Någon menar att tjejer 
är mer verbala och får högre förväntningar på sig vad de presterar under exempelvis 
samlingar. På några pedagogers avdelningar delas barnen upp i grupper till 
samlingarna efter deras språk. En nämner ett tillfälle där ett barn som var stor i 
växten och hade språket, hamnade i gruppen bland de äldre barnen. Det visade sig att 
barnet inte var moget, men språket hade gjort att pedagogerna förväntade sig mer. 

 
Man kan inte förvänta sig alla punkter bara för att de har fått ett språk.  

(Intervju 6) 

5.1.4 Förståelse 
Bara för att barn har verbalt språk innebär detta inte alltid att de har språkförståelse 
enligt en del av pedagogerna. Barn kan ha många ord men vet inte alltid vad de 
innebär och betyder, utan har bara lärt sig orden utantill.  
 

Det finns ju barn som babblar på men inte förstår vad det är jag menar.  
(Intervju 6) 

 
Det finns barn som pratar som inte förstår.  

(Intervju 1) 
 

De förstår mindre om de inte har ett verbalt språk. 
 (Intervju 6) 

 

5.2 Kroppsspråk 
 

 Behöver inte ha talspråk utan kan ha kroppsspråk, händer, gester.  
(Intervju 1) 
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5.2.1 Kommunikation 
Något som framkom under intervjuerna var att alla pedagoger tog upp kroppsspråket 
som betydande för kommunikationen, men alla lägger dock olika vikt vid betydelsen. 
En pedagog uttrycker speciellt att kroppsspråket är ett eget språk, medan en annan 
pedagog tycker att barn utan ett verbalt språk blir en pedagogisk utmaning till 
kommunikation.  
 

Jag kan inte få gensvar i ord men i gester.  
(Intervju 1) 

 
Många kan genom kroppsspråk och på andra sätt göra sig förstådda. 

(Intervju 2) 

 
Alla berättar dock att dessa barn kan göra sig förstådda och uttrycka sig med hjälp av 
händer, gester, ögonkontakt och mimik, att man kan föra en dialog även här.  

 
Barnet svarar genom att visa och uttrycka med kroppen och ansiktet. 

 (Intervju 3) 

 
Det behöver inte vara att de svarar tillbaka, utan det kan vara gester, mimik och 
kroppsspråk.        

(Intervju 8) 
  

Vissa pedagoger framhåller att deras sätt att kommunicera med barn som inte 
uttrycker sig verbalt skiljer sig från de barn som pratar. De menar att allt måste 
förtydligas och visas genom att följa med dessa barn, visa med bilder, hjälpmedel 
och hjälpa dem extra.  
 

De som inte kan prata visar man mer med, håller fram.   
(Intervju 9) 

 
Där ett barn inte pratar då får man ju försöka med alla andra hjälpmedel, 
leksaker och bilder.  

(Intervju 6) 

 
Någon känner sig osäker på om barn som kommunicerar genom gester inte förstår 
eller bara inte vill lyssna och tror sig inte prata lika mycket med dem. En annan 
pedagog säger att hon pratar lika mycket med barn oavsett om de har ett verbalt 
språk eller inte, medan vissa pedagoger pushar och pratar mer med barn som endast 
har kroppsspråk. En pedagog menar att en ny väg måste hittas för att 
kommunikationen med de barnen ska lyckas. 
 

Man har samma diskussion med dem, ska träna de som ligger efter.  
(Intervju 4) 

 
Pratar mer med de barn som behöver det extra. 

 (Intervju 7) 

 
Man försöker prata lika mycket vare sig man får svar eller inte.  

(Intervju 4) 
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Många pedagoger nämner konflikter som en följd av att inte ha ett verbalt språk. 
Barn som inte kan prata blir frustrerade och hamnar lättare i bråk.  
 

Språket är viktigt för att göra sig förstådd, annars tar barnen till andra saker de 
kan slå varandra.  

(Intervju 1) 
 
De barn som saknar ett verbalt språk brister i det sociala eftersom det lätt uppstår 
konflikter mellan de barnen.      
       (Intervju 3) 

 
De får det ofta svårare med det sociala samspelet, är oroligare och har 
koncentrationssvårigheter. Det är ofta i leken det uppstår konflikter och där får 
pedagogen strukturera upp leken och tilldelas då rollen som medlare. En pedagog 
väljer samtidigt att inte generalisera och menar att inte alla barn utan verbalt språk 
hamnar i bråk.  

 
Det är ofta dessa barn som är rastlösa och springer runt, och är mest oroliga. 

(Intervju 6)  

                                                               
Det kan lätt bli bråk och konflikter bland dem som saknar språk, där får man 
styra eller strukturera upp det. 

 (Intervju 7) 

5.2.2 Bemötande 
Vid bemötandet med barnen uttrycker några av pedagogerna hur det gör skillnad på 
barn som saknar ett verbalt språk. Någon ställer inte lika höga krav på dessa barn 
samtidigt som vissa menar att de lätt hamnar i skymundan.  
 

Kan inte ställa kraven så högt på de barn som inte pratar. 
 (Intervju 9) 

De som inte pratar och säger något står kvar sist.  
(Intervju 9) 

 
Det blir lätt att barn utan språk döms ut anser en pedagog och menar att det kan bli 
svårigheter i att hitta ett sätt att bedöma hur arbetet ska läggas upp med det barnet. 
 

Man dömer ut lättare när de inte har språket.  
(Intervju 8) 

5.2.3 Prestationer 
Angående barn som inte pratar råder det skilda åsikter om vad de faktiskt klarar av. 
Trots avsaknaden av det verbala språket menar en pedagog att dessa barn klarar av 
mycket, medan en annan förklarar att personalen väljer att inte flytta upp barn till en 
ny avdelning förrän de utvecklats mer språkligt.  
 

De kan ju väldigt mycket fast de inte har ett verbalt språk.  
(Intervju 3) 

 
Ytterligare en pedagog menar att barn som inte pratar ses som mindre än andra 
jämnåriga med verbalt språk och får vara med de yngre barnen. En pedagog säger sig 
ofta se att barn som har ett dåligt verbalt språk är mer okoncentrerade och hänger 
med dåligt. 
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Treåringen som pratar ses som stor, men den som är tre år och inte pratar ses 
fortfarande som liten.  

(Intervju 9) 

5.2.4 Förståelse 
Pedagogerna trycker på att barn kan ha en större förståelse än vad de faktiskt kan 
uttrycka verbalt. Somliga pedagoger kontrollerar genom att ge uppdrag och ställa 
frågor till barnen och utifrån deras respons kan de bedöma deras språkförståelse. 
 

Alla barn har inte ett verbalt språk men de kan ändå ha en förståelse.  
(Intervju 3) 

 
Några pedagoger nämner vikten av att känna barnen för att kunna göra en rättvis 
bedömning och att deras förväntningar på dem ändras när de får en relation till dem. 
Barnen kan visa på förståelse genom ögonkontakt och gester, här finns en koppling 
till kroppsspråket. Utifrån vår fråga (Bilaga 1, fråga 2) om de två barnen säger 
pedagogerna att barnen kan ha lika stor språkförståelse oberoende av det verbala 
språket och att de talar till dem på samma sätt. En pedagog menar att det är synd att 
barn som inte kan förmedla sig verbalt blir betraktade som att de inte förstår, när de 
faktiskt gör det. Några pedagoger menar att språk och språkförståelse hör ihop och 
anser att språkförståelsen kommer först när barnet pratar.  

 
En del som inte har ett verbalt språk kan man se tydligt hänger med, att de 
förstår vad man säger.  

(Intervju 2) 
 
De behöver inte prata för att kunna förstå och haja.  

(Intervju 7) 
 
Vi har barn som inte pratar men jag ser att de förstår. Det finns i huvudet men 
inte kommit i ord än.  

(Intervju 1)  
 

 

5.3 Sammanfattning 
I resultatet av intervjuerna visade det sig att två kategorier framträdde: kroppsspråk 
och verbalt språk. Utifrån dessa framträdde fyra faktorer som visade sig vara viktiga, 
kommunikation, bemötande, prestationer och förståelse. Majoriteten menar att ett 
verbalt språk underlättar kommunikationen. De lägger även stor vikt vid 
kroppsspråket och att det är ett eget språk där barn kan utrycka sig med gester, 
mimik och ögonkontakt.  Några anser att barn som pratar tar för sig mer men även att 
det tidsmässigt är lättare att föra en dialog här. Pedagogerna menar också att barn 
med ett verbalt språk inte behöver språktränas lika mycket och pratar mindre med 
dem.  Kommunikationen med barn utan verbalt språk skiljer sig genom att 
pedagogerna använder mer bilder och visar för att förtydliga. Många pedagoger 
menar också att brist på verbalt språk kan vara en bidragande faktor till konflikter 
mellan barn. 
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Hälften av pedagogerna menar att barns språk påverkar deras förväntningar och att 
dessa barn får högre krav på sig och ses som äldre. Barn som inte har ett verbalt 
språk, menar de, hamnar lätt i skymundan. Barns språk påverkar inte vad de praktiskt 
klarar av. Samtidigt får barn utan verbalt språk delta i samlingar för mindre barn. 
Någon säger sig se ett samband mellan försenat tal och problem med läs- och 
skrivutveckling och att dessa barn ofta är mer okoncentrerade. Pedagogerna menar 
att barns språkförståelse och språk inte behöver gå hand i hand, att barn kan ha en 
utvecklad språkförståelse utan att ha ett verbalt språk och tvärtom. Många pedagoger 
menar att deras förväntningar påverkas och ändras när de lär känna individen.  
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6 DISKUSSION 
Diskussionskapitlet kommer att utgå ifrån resultatet och de fyra faktorerna: 
kommunikation, bemötande, prestationer och förståelse som framkom ur 
pedagogernas svar från intervjutillfällena. Under varje faktor kommer de två 
kategorierna: verbalt språk och kroppsspråk lyftas fram och diskuteras i förhållande 
till teorier och forskning ur bakgrunden. Kapitlet innehåller också slutord samt tankar 
om fortsatt forskning. 
 

6.1 Kommunikation 
Enligt Pramling och Sheridan (1999) är kommunikationen med den vuxna viktig för 
barns självkänsla och intresse för samtal. I resultatet framkom hur kommunikation 
mellan barn och vuxna påverkas av barns språk. Arnqvist (1993) menar att dialogen 
med den vuxna utvecklar barns verbala förmåga. Angående hur pedagogerna pratar 
med barn som har eller inte har ett verbalt språk går åsikterna isär. En del uttrycker 
att de pratar på samma sätt med de icke-verbala barnen som med de verbala, medan 
andra säger att deras sätt att kommunicera med barn skiljer sig åt och menar att en ny 
väg måste hittas för att nå de barn som saknar tal. En del pedagoger säger sig prata 
likadant till alla barn men å andra sidan så betonar och pratar de mer med barn som 
saknar ett verbalt språk. De förenklar även förklaringar till de yngre barnen, en 
motsägelse som kan visa på att pedagogerna inte är medvetna om hur de agerar och 
vad de anser skiljer sig åt.  
 
Vygotsky och Piaget menar att barn lär sig språk genom imitation och samspel med 
omgivningen (Vygotsky, 1999), även Skinner anser att imitation av omgivningen 
utvecklar barns språk (Söderbergh, 1979). En del pedagoger har insett vikten av att 
ha kroppsspråk och faktumet att det går att göra sig förstådd med hjälp av det. 
Westerlund och Segnestam (1988) beskriver kroppsspråket som bärare av det 
grundläggande i dialogen. De flesta av pedagogerna säger att de använder sig av 
bilder och hjälpmedel för att förtydliga när de pratar, visar och ger instruktioner till 
barn utan verbalt språk. I motsättning till detta säger pedagogerna att dessa barn 
förstår lika bra som barn med verbalt språk. Det kan verka motsägelsefullt eftersom 
pedagogerna visar och hjälper barn utan verbalt språk extra. Kanske kan dessa 
handlingar från pedagogernas sida vara att de omedvetet anser att dessa barn förstår 
mindre för att de inte har ett språk eller en metod för att utveckla det verbala språket. 
Detta kan visa på att de inte är fullt medvetna på hur de interagerar med barnen med 
tanke på språket och därför kan det vara svårt för pedagogerna att svara på frågorna 
konsekvent.  
 
Skinner trycker på att mängden av ord från omgivningen utvecklar barns språk 
(Lightbown & Spada, 2006). Ur resultatet framkom skillnader i hur pedagogerna 
kommunicerar med icke-verbala och verbala barn. Eftersom en del pedagoger menar 
att de pratar mer med barn utan verbalt språk kan resultatet här visa på att de vill 
träna och utveckla barnens språk. Detta förstärks av Tuomela ur Jacobsson (2002) 
som menar att det är för mycket tystnad i förskolan och att det är genom att tala barn 
lär sig tala. Detta bekräftas även av Westerlund och Segnestam (1988) som visar på 
vikten av att som pedagog prata mycket eller mer med icke-verbala barn. Majoriteten 
av pedagogerna uttrycker dock att de kommunicerar mer med verbala barn.  
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Detta kan kopplas samman med tidsbrist, stress och det faktum att verbala barn tar 
upp mer utrymme, faktorer som uttrycks vara bidragande orsaker till varför en 
pedagog tycker det är svårare att föra en dialog med icke-verbala barn. Söderbergh 
(1979) talar också om pedagogerna och menar att de inte kan ta så stor hänsyn till de 
barn som saknar ett muntligt språk på grund av det stora barnantalet (a.a.). Vår 
undersökning visar att pedagogerna uttrycker sig se att barn med verbalt språk tar för 
sig mer, kan tolkas som att de växer i att ha ett verbalt språk och att icke-verbala barn 
då kan vara osäkra för att de inte har ett språk. Att pedagogerna dessutom talar om 
att de kan föra en mer vuxenlik dialog med talande barn och att de ses som stora är 
ytterligare ett tecken på varför flertalet talar mer med verbala barn. Det som kan 
väcka en osäkerhet hos pedagogen är om barn som saknar tal verkligen förstår eller 
bara inte vill lyssna. Resultatet kan återigen styrka att pedagogerna är omedvetna 
huruvida barns språk påverkar deras agerande och förväntningar. Det sociala 
samspelet kan bli lidande för barn som inte kan uttrycka sig muntligt. Pedagogerna 
menar nämligen att de barn som lätt hamnar i konflikter är de som inte kan uttrycka 
sig verbalt men väljer att inte generalisera och menar att det inte alltid stämmer. Det 
ger en känsla av att dessa barn blir bemötta med förutfattade meningar vilket går 
emot det faktum att pedagogerna säger sig förvänta sig samma sak av alla barn.  
 

6.2 Bemötande 
I resultatet framkom hur olika pedagogerna ställer sig till barns språk och hur det 
påverkar deras förväntningar. Enligt Taube (2007) påverkas barns självuppfattning 
av omgivningens bemötande och barns vilja till att tala är beroende av omgivningens 
intresse och uppmuntran. Westerlund och Segnestam (1988) menar också att det är 
av vikt att barns språk möts av uppmuntran och en vilja att förstå. Många av 
pedagogerna säger här att de ställer högre krav och förväntar sig mer av barnen som 
har ett verbalt språk medan den andra hälften inte säger sig påverkas av språket. 
Några tror sig inte göra skillnad beroende på att det finns ett gemensamt 
förhållningssätt mellan personalen där de ofta diskuterar och delger varandra sina 
tankar. Att arbeta på detta sätt behöver dock inte alltid innebära att det ger en positiv 
effekt eftersom om personalen är för lika kan det bli svårt att uppmärksamma brister 
i det nuvarande arbetssättet eller upptäcka nya tankar och idéer. Storleken på barnen 
har också betydelse för förväntningarna och pedagogerna anser att barn som är stora 
till växten förväntas ha bra språk, vilket kan visa på att pedagogerna tycker att 
språket utvecklas i takt med åldern. En pedagog berättar hur hon inte gör skillnad på 
barn från ett till tre men hur hon skulle göra det på barn i åldrarna fyra och fem. Av 
detta kan det framgå att de yngre barnen inte får så höga förväntningar på sig som de 
äldre barnen och att de äldre barnen också förväntas ha ett bättre språk.  
 
För de som inte kan uttrycka sig muntligt är risken att dessa barn inte känner att det 
är någon idé att börja prata eftersom pedagogerna menar att de ställer lägre 
förväntningar på barn som saknar tal. Någon menar även att risken finns för dessa 
barn att de döms ut lättare till skillnad mot dem som har verbalt språk. Det kan också 
vara så att barnens lust till att börja prata inte finns eftersom de inte bemöts med 
intresse eller uppmuntran. Pedagogerna kan genom sitt kroppsspråk bemöta barnens 
försök till tal och förstärka det genom intresse (Dimbley & Burton, 1995). 
Bemötandet av barns språk är enligt Pramling och Sheridan (1999) betydelsefullt för 
framväxten av språk och det språkliga självförtroendet.  
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Svaren från intervjuerna för tankarna till att det är bra att ha krav och förväntningar 
lite över individens nivå, detta ökar säkert förutsättningarna att utvecklas språkligt, 
men att ställa för höga krav kan vara riskfyllt eftersom det kan göra att barn känner 
prestationsångest. Enligt pedagogerna är det viktigt att låta alla barn få chans till att 
försöka samtala och inte endast ge de som pratar allt utrymme för att inte riskera att 
de andra barnen hamnar i skymundan. Svensson (2005) menar att barns försök till att 
samtala måste få en positiv förstärkan från vuxna för att inte deras språkliga och 
sociala förmåga ska påverkas negativt. 
 
Wellros (1998) menar att det icke-verbala språket är svårare att förstå eftersom  
signalerna tolkas omedvetet och oreflekterat. Att pedagogerna säger att det finns 
svårigheter i att hitta bra sätt att bedöma barn som saknar verbalt språk kan tyckas 
vara förståeligt eftersom det är lättare att bedöma barn som kan prata. Det är lättare 
för dessa barn eftersom de kan uttrycka sin kunskap med ord och ta initiativ, hos de 
icke-verbala barnen ligger ansvaret mer hos pedagogen att efterforska kunskapen. 
Tidsperspektivet kan anas vara en faktor här eftersom det tar mer tid att bedöma 
kunskap hos icke-verbala barn. Några pedagoger menar att det säkert görs skillnad 
mellan barnen varje dag på grund av stress.  
 

6.3 Prestationer 
Resultatet visar att barns språk inte påverkar vad barnen klarar av vid exempelvis 
matsituationer och vid påklädnad. Pedagogerna menar nämligen att de klarar av 
mycket trots avsaknaden av det verbala språket. Ladberg (2000) hävdar dock att 
språket är viktigt för lärandet. Samtidigt säger sig pedagogerna se att de barn som 
inte har ett verbalt språk är mer okoncentrerade och hänger med sämre till skillnad 
mot de barn som kan prata. Ytterligare ses dessa barn som mindre i jämförelse med 
de jämnåriga och hamnar därför i grupper bland yngre barn.  
 
Barn som är stora till växten förväntas klara av mer till skillnad mot barn som är små 
till växten. En pedagog berättar att de väljer att inte flytta upp barn som inte kan 
prata till avdelningar bland större barn tills de har utvecklat ett bättre språk och lärt 
sig prata. Det kan här vara värt att notera att den verbala utvecklingen har många 
individuella skillnader och att alla barn inte följer samma utveckling av det verbala 
språket (Svensson, 1998). Kunskap utvecklas genom samtal (Pramling & Sheridan, 
1999). Detta utvecklar en tanke om att pedagogerna undermedvetet eller medvetet 
tänker att språk är något som kommer med att vara stor och att vara stor till växten 
innebär att barn ses som äldre och att äldre barn har bättre språk. Tjejer ses som mer 
verbala och förväntas, av pedagogerna prestera bättre än pojkar.  
 
I Läroplanen för förskolan står det skrivet att lärande och utveckling hänger ihop 
med språket (Skolverket, 1998). En pedagog ser även en koppling mellan ett försenat 
språk och problem med läs- och skrivutveckling. Enligt Eneskär m.fl. (1990) är 
talspråkets alla delar viktiga för läs- och skrivutvecklingen och en försenad 
utveckling här kan bero på en sent utvecklad uttalsförmåga. Arnqvist (1993) skriver 
att det som krävs för att utveckla ett verbalt språk är kognitiva och språkliga 
färdigheter. 
  



24 

6.4 Förståelse 
I resultatet framkommer det att pedagogerna i undersökningen trycker på att barn 
som har ett utvecklat verbalt språk inte alltid förstår innebörden bakom ordet. Dessa 
barn kan ha lärt sig orden utantill genom imitation. Niss och Söderström (2006) 
menar att utvecklandet av nya ord sker i samband med tidigare erfarenheter och  
upplevelser.  Pedagogerna menar också att det kan vara åt det andra hållet, att barn 
kan ha en större förståelse än vad de kan uttrycka med ord. Dessa pedagoger 
uttrycker att barn förstår även att de inte kan prata och säger att de har barn på deras 
avdelningar som kan uttrycka sig verbalt, trots det konstaterar de å andra sidan att 
dessa barn förstår mindre. Något som också kan tyckas intressant i denna mening är 
också varför pedagogerna visar och betonar ord mer för barn som saknar verbalt 
språk. Lindö (2002), Ladberg (2000) och Arnqvist (1993) är överens om att 
förståelsen ofta finns även om det verbala språket saknas. Pedagogerna 
uppmärksammar detta genom att ge barnen frågor och uppmaningar och att de 
genom att använda kroppsspråket kan visa på förståelse. Samtidigt hävdar någon att 
barn förstår mindre om de inte kan uttrycka sig verbalt. Ytterligare en pedagog 
menar att barn får språkförståelsen i takt med att språket utvecklas. 
 
Enligt Lightbown och Spada (2006) får vi språklig förståelse genom erfarenhet som i 
hjärnan omformas till begrepp som blir till ord. Resultatet från undersökningen visar 
också på att det är av stor vikt att lära känna barnen för att som pedagog kunna ha 
rimliga förväntningar på dem. Detta visar på att pedagogerna är medvetna om att de i 
början av en relation har haft förväntningar på barn som inte har lagts efter individen 
och att språket är viktigt för första intrycket. Arnqvist (1993) hävdar att det är lätt att 
den vuxna endast ser till vad barn säger och inte vad de förstår. Detta bekräftas av en 
pedagog som menar att barn kan bli betraktade som om de inte förstår när de inte kan 
prata. Om pedagogerna kan se att språkförståelsen finns skiljer det sig inte i deras 
sätt att tilltala barn. För att kunna bestämma om ett sent utvecklat språk beror på 
problem eller den individuella utvecklingen måste den språkliga förståelsen ses över 
(Lightbown & Spada, 2006). 
 

6.5 Slutord 
Vårt syfte med detta examensarbete var att ta reda på pedagogers uppfattningar om 
hur barns språk påverkar deras förväntningar. Våra tankar inför arbetet var att det 
fanns många olika uppfattningar om det valda ämnet. Det visade sig vara svårt att få 
fram relevant litteratur och forskning till den valda ingången, särskilt gällande 
pedagogers förväntningar. Vi förlitade oss på att pedagogerna skulle bidra med deras 
erfarenheter och uppfattningar till vår undersökning men förstod att det var ett ämne 
som de inte hade reflekterat särskilt mycket över. Ett skäl till att pedagogerna inte 
reflekterat speciellt mycket utifrån vårt syfte kan bero på att det inte finns mycket 
relevant forskning att tillgå. Detta gjorde det extra intressant att skriva 
examensarbetet för att bidra med något nytt och för att själva få kunskap inför vår 
valda profession. Vi upplever att våra frågeställningar blev besvarade av 
pedagogerna och att dessa också har granskats och diskuterats.  
 
Resultatet i vår undersökning visar på att pedagogerna inte var fullt så medvetna om 
denna infallsvinkel och visade därför på motsägelser i deras svar. Trots att 
pedagogerna inte var så medvetna angående vår frågeställning ifrågasatte de ändå sitt 
eget agerande. 
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Av detta anser vi att det är bättre att som pedagog vara reflekterande och medveten 
än att vara omedveten i sitt handlande. Förhoppningsvis så görs inte misstag om i fall 
pedagogen är en reflekterande individ.  
 
Viktiga konstateranden som framkom i undersökningen var att ett verbalt språk 
underlättar kommunikationen och att även kroppsspråket är av stor vikt. Läroplanen 
för förskolan (1998) uttrycker att språk hänger samman med lärande och 
identitetsutveckling och att det är genom samtal som barn erövrar kunskap 
(Skolverket, 1998). Pedagogerna säger sig använda mer bilder och förtydligar mer i 
kommunikationen med barn utan verbalt språk. Barns språk påverkar 
förväntningarna hos pedagogerna och menar att verbala barn får högre krav på sig, 
samtidigt menar de att barns språk inte påverkar vad de klarar av i praktiska 
situationer. Pedagogerna berättar att barns språkförståelse och språk inte alltid går 
hand i hand och de menar att förväntningar påverkas och ändras när de lär känna 
individen. Pedagogerna uttryckte att våra frågor väckte intresse och nyfikenhet, gav 
ett nytt perspektiv på hur de kan se på barns språk och deras roll i samband med 
barns språk. 
 
Vi vill avsluta med en tanke från oss - Det är inte alltid vad du säger som visar din 

kunskap utan även vad du gör och förstår.  

 

6.6 Fortsatt forskning 
Många funderingar om barns språk har fortgått under arbetets gång. Intressant vore 
att gå ett steg längre och belysa detta ytterligare med observationer för att se om det 
som pedagogerna sagt överensstämmer med deras handlande. Tänkvärt vore också 
att intervjua samtliga respondenter ännu en gång för att ta reda på om pedagogerna 
har reflekterat över någon fråga som de innan inte var särskilt medvetna om. Vidare 
skulle det vara intressant att se hur pedagogens förväntningar påverkar barns språk, 
hur det påverkar dem i deras fortsatta utbildning och hur det visar sig på barns 
resultat i skolan. 
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BILAGA 1 
 
Intervjufrågor 
 

Miljö: 
(plats, atmosfär) 
Tid:  
(arbetstid, fritid, intervjulängd) 

 
 
Inledningsfrågor: 

1. Hur många år har du varit aktiv inom yrket? 
2. Vad har du för utbildning? 
3. Vilka åldrar är det inom din barngrupp? 
 
 

 
1) Hur tycker du att dina förväntningar påverkas av barns språk? 
 
2) Oskar på 2,5 år pratar mycket och har ett stort ordförråd för hans ålder. Pelle är 
lika gammal men har endast språk i form av gester och ljud. Hur skulle dina 
förväntningar skilja sig åt? 
 
3) Hur tror du att barnens språk påverkar dina förväntningar på dem i följande 
situationer: 
 

a. Påklädnad vid utgång 
b. Vid matbordet 
c. Vid samlingar 
d. Vid lek och aktiviteter 

 
4) Kan du ge exempel på tillfällen där du upplevt att det har gjorts skillnad på barn 
utifrån deras språk. 

 
 
 

 
 


