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Examensarbete 10 poäng 
i Lärarutbildningen  

Sommartermin 2007 

ABSTRAKT 

Maria H. Sassner, Malin Johansson & Annika Åhsberg 

Barns språkutveckling 

En studie om samspel och kommunikation mellan barn och föräldrar. 

Childrens language development 

A study about interaction and communication between child and parents.               Antal sidor:44                                                          

 

I denna uppsats undersöks hur samspel och kommunikation kan se ut mellan barn och deras 

föräldrar och vad föräldrar gör hemma för att stödja och stärka sitt barns språkutveckling. 

Dessutom vart föräldrar vänder sig för att hämta information om sitt barns språkutveckling och 

med sin eventuella oro. Här ges även en inblick i vad ett uteblivet samspel kan innebära för ett 

barns språkutveckling. Uppsatsen består av litteraturstudier om barns språkutveckling och om 

det viktiga samspelet mellan barnet och dess föräldrar. Piagets och Vygotskijs teorier om barns 

språkutveckling och då främst deras syn på vikten av samspel och kommunikation utgör en 

grund. Studien genomfördes genom en enkätundersökning till 122 föräldrar vid två förskolor i 

två mindre angränsande kommuner i södra Sverige. 68 enkäter återlämnades besvarade. Empirin 

jämförs därefter med utgångspunkt i teorier om barnsspråkutveckling, samspel och 

kommunikation. Resultatet visar på engagemang och intresse hos föräldrar som ingår i 

enkätundersökningen. Endast ett litet antal (8) av föräldrar uppger att de känner oro för sitt barns 

språkutveckling. Föräldrarna visar förtroende för förskolan då de uppger att det är dit de vänder 

sig i första hand med sin oro. I andra hand vänder de sig till BVC, endast ett fåtal vänder sig till 

vänner. Föräldrarna samtalar, sjunger och läser mycket för sina barn i hemmiljön vilket ligger i 

linje med Piagets och Vygotskijs teorier om att språket utvecklas i samspel med den sociala och 

materiella miljön.   
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1. Inledning  

 

Vi är tre barnskötare som läser till lärare mot förskola och förskoleklass vid Växjö universitet. 

Utifrån vår erfarenhet är vi väl förtrogna med förskolan och dess verksamhet där vi sedan många år 

är anställda. Grundtanken till denna uppsats har uppkommit genom att vi upplever att barnen på 

våra förskolor idag har ett försenat språk. Dessa barn kan oftare hamna i konfliktsituationer men 

också ibland utanför den sociala gemenskapen. Med våra erfarenheter, nya kunskaper i och med 

våra universitetsstudier känner vi oss väl förtrogna med hur vi som pedagoger kan stödja och stärka 

barns språkutveckling. Vi är medvetna om vikten av att samtala med barn, lyssna till deras tankar, 

åsikter och funderingar och inser värdet av att läsa, sjunga, rimma och ramsa. Detta använder vi oss 

av i vår dagliga verksamhet. I Läroplan för förskolan (Lpfö98), finner vi mål och riktlinjer hur vi 

skall arbeta för att stödja och stärka barns språkutveckling. ”Förskolan skall sträva efter att varje 

barn utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att 

uttrycka tankar” (Lpfö98, s.9). Vidare ingår att ”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” (Lpfö98, s.6). 

 

Kommunikationen är ett samspel och barnets språkutveckling uteblir om barnet inte möts av en 

uppmuntran från sin omgivning. Föräldrarna är i de flesta fall de som står sitt barn närmast och 

påverkar därmed sitt barns utveckling. Föräldrarna är viktiga för sitt barns omsorg, fostran, lärande 

och trygghet. Det är föräldrarna som har det största ansvaret för sitt barn och förskolan skall vara ett 

komplement till hemmet. ”Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. 

Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn 

skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt” (Lpfö98, s.11).  

 

I dagens samhälle där barn tillbringar mycket tid på förskolorna funderar vi över hur 

kommunikation och samspel kan se ut mellan barn och deras föräldrar. Följande frågor fann vi 

därför intressanta att undersöka i vår enkät. Har du som förälder fått information om ditt barns 

språkutveckling och i så fall av vem? Är du som förälder orolig över ditt barns språkutveckling och 

vem vänder du dig till med din eventuella oro? Vi är intresserade av att få veta vad föräldrarna gör 

hemma för att utveckla och stärka sitt barns språkutveckling. Men även vad de vet om förskolans 

verksamhet inom språkutveckling. 
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2. Bakgrund 

 

Ämnesområdet som vi vill undersöka är hur samspel och kommunikation kan se ut mellan barn och 

föräldrar. Kommunikation betyder att dela med sig och det kan vara behov, önskningar, tankar, 

upplevelser, information eller känslor. För att kommunikationen ska fungera behövs det ett samspel 

mellan barn och vuxna (Svensson, 1998). Litteratur och tidigare forskning som tar upp föräldrars 

syn på samspel och kommunikation mellan dem och deras barn har vi inte funnit.  

 

Att vuxna lär barn ett antal ord som de så småningom kan uttala korrekt är inte tillräckligt för att 

barnet ska få ett fungerande språk, enligt Centerheim- Jogeroth (1988). Barnet måste också förstå 

ordets betydelse och innebörd för att en utveckling ska ske. I leken får språkutvecklingen näring, 

där upplever barnen omvärlden med sina sinnen och får därmed nya erfarenheter och språket 

utvecklas tillfullo. Språket kommer inifrån och växer fram ur de egna erfarenheterna och 

upplevelserna. Grunden till kunskap ligger i det man själv upplever, men utan kunskapsinformation 

kan ingen utvecklas optimalt. För att språket ska kunna utvecklas, måste barnet få rätt blandning av 

egna erfarenheter och kunskapsinformation. Hela barnet behöver stimuleras för att kunna utveckla 

sitt språk. Språk, motorik, sinnen och känslor utvecklas växelvis men ändå sida vid sida. Om barnet 

ska växa upp till en harmonisk och rik individ måste språket, sinnena och kroppsfunktionerna 

integreras till ett samspel. Alla vuxna kring barnet har ett stort ansvar under barnets uppväxt. Barnet 

ska uppmuntras och stimuleras i sin utveckling. Barnet måste få flera chanser till att tala, lyssna och 

röra på sig. ”För barnet är språket ett verktyg som ger dem möjlighet att söka sig in i och erövra 

världen” (Centerheim- Jogeroth, 1998 s.7).   

 

Under uppsatsens gång har vi kommit i personlig kontakt via mail med docent Francisco Lacerda 

som ingår i barnspråksgruppen vid fonetikavdelningen, institutionen för Lingvistik på Stockholms 

universitet. Han arbetar för närvarande som ledare för ett projekt som syftar till att studera 

människans första steg mot det talade språket. Denna grupp av forskare menar att:  

Talkommunikation är ett mycket flexibelt, effektivt och komplext kommunikationssystem 

som innefattar betydligt mer än de uttalade orden. Att lära sig ett talat språk innebär att man 

utifrån information från syn och hörsel och andra sinnesorgan skapar sig en inre bild av 

omvärlden som man kan förmedla med hjälp av språket. (www.ling.su.se). 
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Det finns olika förklaringsmodeller om den tidiga språkinlärningen och detta projekt profilerar sig 

”inom de nya emergentistiska vetenskapliga perspektiven” (www.ling.su.se). Detta innebär att 

denna grupp av forskare, ”istället för att se på talspråksutveckling som resultat av ett specifikt 

genetiskt program, föredrar att förklara talspråksutveckling som en konsekvens av människans 

allmänna biologiska och ekologiska betingelser” (www.ling.su.se). Forskarna ser i denna teoretiska 

modell ”språkinlärning som resultat av en dynamisk process som kristalliseras till språkets 

komplexa system, där huvudkomponenten är spädbarnets aktiva och kreativa samspel med sin 

omgivning” (www.ling.su.se).  
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3. Syfte och frågeställning 

3.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur samspel och kommunikation kan se ut mellan barn 

och föräldrar och vad föräldrarna konkret gör hemma för att stödja och stärka sitt barns 

språkutveckling. Vi är intresserade av att veta vart föräldrar vänder sig för att hämta information om 

barns språkutveckling men också med sin eventuella oro. Vi vill även få inblick i vad ett uteblivet 

samspel och en utebliven kommunikation kan innebära för barns språkutveckling.  

  

3.2 Frågeställning 

Hur ser samspel och kommunikation ut mellan föräldrar och deras barn? 

Vad gör föräldrar konkret i hemmiljön för att stödja och stärka sitt barns språkutveckling?  

Vart vänder föräldrar sig för att hämta information om sitt barns språkutveckling och med sin 

eventuella oro?  

Vad kan ett uteblivet samspel och en utebliven kommunikation innebära för barnets 

språkutveckling? 
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4. Styrdokument 

 

I förskolans läroplan Lpfö98, vårt styrdokument, står det följande om barns språkutveckling att: 

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga 

att kommunicera med andra och att uttrycka tankar” (Lpfö98, s.9) samt: ”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” (Lpfö98, s.6). Det står också beskrivet om hur alla vi 

som verkar inom förskolan skall arbeta för ett gott samarbete mellan förskolan och hemmet. 

”Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall komplettera 

hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt 

och mångsidigt” (Lpfö98, s.11).  
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5. Teori 

 

I detta teoretiska avsnitt redovisar vi våra litteraturstudier inom följande områden:   

• Piagets och Vygotskijs teorier om barns språkutveckling och då främst deras syn på vikten 

av samspel. 

• Det viktiga samspelet mellan barnet och dess föräldrar. 

• Barns språkutveckling.  

• Tänkbara orsaker till barns språksvårigheter. 

 

5.1 Vygotskij och Piaget  

 

Den ryske psykologen Vygotskij är samtida med den franske psykologen Piaget och de delar flera 

tankar om barns språkutveckling. Båda är intresserade av barnets allmänna kognitiva utveckling, 

men till skillnad från Piaget betonar Vygotskij interaktionens viktiga roll för begreppsbildning och 

språkutveckling. Det är genom den sociala samvaron med andra som barnet upptäcker språket. Barn 

kan inte ge innehåll åt ord på egen hand, men i samtal med vuxna får de det stöd som behövs för att 

språket ska utvecklas, menar Vygotskij. Avståndet mellan barnets egen språkliga nivå och den nivå 

som är närmast över kallar Vygotskij den proximala utvecklingszonen. Det är här 

utvecklingspotentialen ligger (Håkansson, 1998). De sociala erfarenheternas betydelse för 

språkutvecklingen betonar Vygotskij i hög grad. För att språket ska utvecklas krävs ett socialt 

samspel. Det är först i ett fungerande socialt sammanhang som barnets språk kan utvecklas. 

Vygotskij anser att det är viktigt att barnet deltar i verksamheter som leds av en mognare och mer 

kunnig person som hjälper barnet att öka tankeförmågan i sociala sammanhang. Rika upplevelser av 

olika slag ger barnet mycket att kommunicera om detta leder i sin tur till en god språkutveckling 

(Svensson, 1998). 

 

I förordet till den svenska utgåvan av Vygotskijs, Tänkande och språk (1999), skriver Lindqvist att 

Vygotskij menar att: ”tänkandet förlöper i språket” (s.9). Tänkandet och språket är nära förknippat 

med varandra, men de är inte identiska, utan förhållandet är komplext. Samband mellan tänkande 
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och språk etableras under barnets utveckling.  Vygotskij polemiserar mot teorier som skiljer språk 

och tanke från varandra, t.ex. naivistiska språkteorier, som betonar människans medfödda förmåga 

att producera språk. Vygotskij menar att utan social kommunikation sker ingen utveckling av vare 

sig språk eller tänkande. Ordbetydelsen är det som förenar de bägge processerna. Ordbetydelsen är 

språk och tänkande på samma gång. Enligt Vygotskij tänker människan verbalt och tänkandet är 

individens tal till sig själv. Genom tänkandet formar vi vårt inre beteende, detta sker i samband med 

att vi ordnar vårt beteende mot andra. Personligheten formas som ett resultat av social interaktion. 

Vygotskij anser, liksom Piaget, att de erfarenheter ett barn gör det första levnadsåret är mycket 

viktiga.  

 

Piagets utgångspunkt är i första hand hur kunskap utvecklas hos människan. Han skiljer här mellan 

inlärning, som har att göra med speciella färdigheter, och utveckling, som innebär mer allmänna 

tankemekanismer. Dessa processer hänger samman; för att kunna lära sig något måste man ha nått 

ett visst utvecklingsstadium. Piaget beskriver inlärningsprocessen som en växelverkan mellan 

bearbetningsperioder, assimilation, när barnet bearbetar information om omvärlden, och ”språng”, 

accomodation, när barnet integrerar den nya informationen i den tidigare kunskapen om omvärlden. 

Håkansson menar vidare, att en av grundstenarna i Piagets resonemang är att inlärning är ett resultat 

av någon aktivitet, barnet måste agera mot omvärlden. Under sin utveckling går barnet genom flera 

stadier, från ett rent egocentriskt perspektiv till ett socialt perspektiv, där barnet kan sätta sig in i 

olika tankegångar (1998). Den första perioden kallar Piaget den sensomotoriska perioden (0-2 år), 

där utprövar barnet sina sinnen genom att manipulera föremål och ta emot sinnesuttryck från 

omvärlden. Till en början upplever barnet sig som universums centrum och inser inte att skeenden 

kan äga rum utanför den egna världen. Så småningom förstår barnet att exempelvis föremål som 

göms genom att man lägger en duk över dem, ändå finns kvar. Detta innebär ett viktigt steg mot 

decentralisering, dvs. att barnet blir medvetet om att föremål har en oberoende existens.  Vid slutet 

av denna egocentriska period börjar språket skymta fram. Därefter kommer en period med 

preoperationell intelligens (ca 2-7 år). Under denna period arbetar barnet med symboliska 

aktiviteter, som kommet till uttryck i drömmar, lekar och bildskapande. Barnet kan ännu inte tänka 

logiskt, menar Piaget.  Under perioden konkreta operationer (ca 7- 11 år) börjar barnet klara av att 

sätta sig in i andras situation och kunna förutsäga vad man kan se ur en annan synvinkel.  Slutligen 

kommer barnet in i perioden formella operationer (från 11 år). Detta innebär, enligt Piaget, att 

barnet har förmåga att manipulera verbala utsagor och inte bara konkreta ting. Ett exempel är att 

kunna lösa följande problem: ”Stellan är kortare än Joakim. Stellan är längre än Daniel. Vem är 
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längst?” Trots att en tioåring mycket väl kan ordna tre dockor med olika längd, kan det vara svårt 

för tioåringen att lösa problemet om det bara framställs verbalt, menar Piaget.   

 

Piaget har ofta kritiserats för att sätt åldersgränserna alldeles för högt. Som exempel hans förmodan 

att barn inte klarar av att gå utanför sig själva och kommunicera med andra förrän uppåt 7- 

årsåldern. Senare empirisk forskning har visat att barn redan före 2- årsåldern mycket väl klarar av 

att samspela med andra. Det beror på hur djupt man går in och definierar vad som utmärker ”ett 

lyckat samspel”. Egocentriska monologer är något som ofta nämns i samband med Piaget. Han 

menar att små barn inte kommunicerar med varandra utan talar förbi varandra, i monologer 

(Håkansson, 1998). 

 

Piaget och Vygotskij ställs ofta mot varandra trots att de var överens på flera kritiska punkter. Båda 

två ansåg att förståndet utvecklas i samspel med den sociala och materiella miljön. Utveckling sker 

både genom att barnet bearbetar erfarenheter inombords och genom att barnet delar sina 

erfarenheter med andra. Vygotskij och Piaget är också överens om att individens aktivitet är 

utgångspunkten för att utveckling ska ske. Däremot framhäver de olika aspekter på hur de bästa 

förutsättningarna för aktiviteterna skapas. Vygotskij betonar en välordnad och stimulerande miljö 

som erbjuder barnet utmaningar och där samhället och dess historia framväxt är viktiga delar. 

Piaget däremot betonar det naturliga undersökandet i omgivningen (Svensson, 1998). 

 

5.2 Det viktiga samspelet 

 

I boken, Samspelets kraft, tar Monica Hedenbro m.fl. upp begreppet anknytning som ”en röd tråd i 

förståelsen av barnets samspel med sina föräldrar och senare med sin omgivning” (2000 s.22). Att 

kunna knyta an är en drivkraft barnet har med sig när de föds men den är dock varierande i styrka 

och tydlighet. Anknytningen förstärks till vårdaren då vårdarens samspel och omsorg utvecklas med 

hjälp av barnets anknytningsbeteende. Barnet ger konkreta signaler och detta hjälper vårdaren. 

Modern börja utveckla anknytningsprocess redan under graviditeten när hon börjar känna 

fosterrörelserna. Hedenbro m.fl. menar vidare att ”anknytningsprocessen är en ömsesidig process 

som sker över tid” (2000 s.23). Kvaliteten på barnets anknytning är beroende av det gensvar barnet 

får. Barnets anknytningsbeteende är inte fullt utvecklat förrän barnet är 9-12 månaders ålder. 
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Mary Ainsworth studerade 1978 föräldrar och barns samspel och kom fram till att omvårdnad, 

accepterande av barnet, sensitivitet, responsitivitet och samarbetet är viktiga bitar för att barnet skall 

ha kunnat utveckla en trygg anknytning till dess att barnet är ett år. Mary Ainsworth menar vidare 

att för föräldern är det inte bara det upplevda samspelet tillsammans med barnet utan även deras 

egna fantasier, drömmar, förhoppningar, minnen av egen barndom, rädslor, egna tankar kring sitt 

barns framtid som samverkar till att vara förälder. Det är en förutsättning för det lilla barnet att 

barnet blir berörd och hållen av någon annan person för att barnet skall kunna utveckla sig själv. 

Detta gör att samspelet vidareutvecklas. Det skapas en dialog mellan parterna som består av 

ömsesidighet som gör det möjligt att få delta på sina egna villkor. Detta har vissa likheter med hur 

kommunikationen i samspelet formas, inom spädbarnsforskning kallas detta för turtagning. 

Turtagning är en central process då föräldern och barnet påverkar och påverkas av varandras 

beteende. Barnet har från födseln förberett sig till att ingå i en dialog. Den första dialogen är 

nyanserad och finstämd och sker av små läten, ögon och munrörelser och kroppsuttryck. Oftast 

svarar den vuxne på barnets ljud och därmed får barnet en reaktion. Den vuxne blir bland annat 

tydlig i mimik och ögonrörelser, går ned i tempo, är nära barnet så barnet kan uppfatta ansiktet och 

väntar på barnets svar. ”Det är den vuxnes ansvar att försäkra sig om att dialogen utvecklas” 

(Hedenbro 2000 s.28).  

 

Spegling betyder att föräldern svarar barnet genom att förmedla något av det som barnet sa eller en 

känsla som gör att samspelet förs vidare. Barnet tar eget initiativ och föräldern speglar initiativet 

genom att imitera och att lägga till en känsla i sitt svar till barnet. Spegling är inte en process som 

enbart hör till spädbarnstiden utan till alla olika åldrar då vi blir påverkade i samspelet med andra. 

Mechtild Papousek som har studerat föräldrars och barns interaktion hävdar, liksom Robert Emde, 

att man bör se föräldrars och barns kommunikation som ett system där barnet får bekräftelse av 

positiva föräldraaffekter. Detta behövs för att barnet ska kunna utveckla tillit och senare 

självständighet. Även föräldrarna stärks genom den positiva effekt som barnet ger uttryck åt och 

kan därför fortsätta ge barnet omsorg (Hedenbro m.fl. 2000). Spädbarnsforskning som gjordes på 

70- och 80-talet visade att barnet hade kapacitet att redan vid födseln kunna gå in i ett samspel med 

sina föräldrar. Man fann att spädbarnet hade en beredskap till samspel med vuxna. Det är viktigt att 

samspelet inte stängs av då barnet själv har denna förmåga. Ett nyfött friskt barn som läggs på 

mammans mage tar själv initiativ till att kravla sig till bröstet och börja suga. Barnet ser, härmar och 

försöker med kroppen att visa vad de vill. Tidigt känner barnet igen lukter som t.ex. mammans. 

Barnets seende är närsynt och det ser klarast de föremål som befinner sig på samma avstånd som 
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vid amning. När mamman ammar sitt barn växer en närhet fram mellan mamman och barnet. Barnet 

har behov av beröring detta gör att barnets kropp laddas upp, vilket i sin tur leder till att barnet 

utvecklar en stark och positiv självbild. Under barnets första år finns det tre viktiga ”K”, enligt 

Eenfeldt, vilka är kroppskontakt, kärlek och kontinuitet. Detta behöver barnet få från någon som 

tycker om dem, kan tolka deras signaler och gå in i ett samspel. När barnets behov blir 

tillgodosedda kan det gå vidare i sin utveckling. Barn som under sina första levnadsår har fått 

grundtrygghet kommer att klara stress och andra svårigheter bättre än barn som upplevt otrygghet 

(Eenfeldt, 1989). Även Hwang (2003) menar att återkopplingen från vuxenvärlden är viktig för 

barns språkutveckling. Vuxna måste reagera på barnets signaler, ge återkopplingar i form av 

kommentarer, tolkningar och frågor. Barns språkutveckling hämmas om inte återkoppling ges.  

 

Språket är en social funktion men även en ”mycket viktig faktor för den kognitiva förmågan 

eftersom det påverkar vårt tänkande” (Svensson, 1998 s.12). Genom språket kan vi lära oss saker 

och företeelser. Talet är ett sätt att uttrycka sig på och hjälper till att lösa våra konflikter. I talet är 

samspelet mellan den som talar och den som lyssnar viktig och det gäller att de båda anpassar sig 

till varandra för det ska kunna ske ett samspel mellan dem. Det finns två strategier enligt Svensson, 

för att barnet skall lära sig språket. Det är individuellt sökande och praktisk vägledning genom 

andra. Dessa delar och kombinationer är unika för det enskilda barnet och därmed finns det stora 

normala variationer i barnets egen språkutveckling. 

Eftersom det finns ett svagt samband mellan barnets biologiska ålder och dess 

språkutveckling måste en beskrivning av språkutvecklingen bli mycket allmän. De 

individuella språkliga skillnaderna när det gäller hur barn börjar tala visar sig i olika sätt att 

närma sig språket (Svensson, 1998 s.57).  

 

Barnet lär sig språket i samspelet och i dialogen från första början. Dialogen är en grundläggande 

händelse av en persons inre menar forskaren Bråthen (Hedenbro, 2000). Noam Chomsky är en 

amerikansk språkforskare som menade att barnet har en medfödd och naturlig benägenhet att lära 

sig språket och förstå dess uppbyggnad. Barnet är medvetet om att de måste göra ljud eller rörelse 

för att bli förstådda. De förstår även att ljudskillnader är betydelsefulla. ”Barnet måste få språkliga 

erfarenheter av människor i sin omgivning. Den sociala situation i vilken språkinlärningen äger rum 

är av stor betydelse, och det är sociala erfarenheter som skapar barnets förståelse av språkets 

struktur” (Hwang m.fl. 2003 s.162).  
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Françoise Dolto menar att små barn vill ha ord från vuxna och att de från födseln kan uppfatta 

mänskligt tal.  Hon säger vidare att barnet förstår det som har blivit sagt och att det inte spelar 

någon roll om barnet kan eller inte kan språket (Abrahamsen, 1999). Barnet lär sig språket när man 

småpratar, läser, och sjunger för barnet. ”Om man på ett enkelt språk talar med barnet och talar som 

om man väntar sig svar, gör pauser, reagerar på barnets ljud osv., anses detta stimulera barnet till en 

snabbare språkutveckling, till att fortare komma in i en språklig dialog med vuxna” (Eenfeldt, 1989 

s.75).  

 

Daniel Stern har undersökt moderns samtal med sitt barn och kommit fram till att den första tiden 

präglas av att modern svarar på barnets uttryck och rytm. Modern upprepar därefter barnets uttryck 

med ord, vilket leder till en form av lek vid 4-6 månaders ålder. Enligt Hedenbro m.fl. (2000) fyller 

språket en yttre och en inre funktion vilket ger möjligheter att representera sina handlingar men 

även relatera till andra och därmed dela upplevelser. Det ger en känsla av ensamhet då starka 

känslor är mycket svåra att översätta till egna ord. De ord som barnet kan kopplar barnet till en ny 

upptäckt, detta gör att barnet intresseras och vill erövra språket. Barn förstår ofta ord innan barnet 

kan använda ordet. ”Språkets utveckling har ett starkt samband med barnets uppmärksamhet och 

känslomässiga/språkliga erfarenhet” (s.35). Barnet upprepar sina egna ord direkt i förhållandet till 

barnets handling för omgivningen skall bekräfta och förstå. Ibland upprepar barnet ordet flera 

gånger och det kan bero på att föräldern inte har förstått, barnet vill få det upprepat och samtidigt 

bekräftat av föräldern och på så vis får barnet det förstärkt. ”Grunden för språkets utveckling och 

användning är att samtala med andra. Daniel Stern menar att det är genom samtal med varandra 

som en gemensam mening i språket förhandlas fram” (s.35). 

 

Den sociala samvaron är mycket betydelsefull för barnets utveckling av språket. Det måste finnas 

tid för att stötta barnet i sitt yttrande, samtidigt som det måste finnas tid för att försöka tolka det 

barnet har yttrat. ”Genom att lyssna på barnet och visa att man förstår det, får barnet ökad lust att 

uttrycka sig verbalt” (Svensson, 1998 s.74). När de vuxna för ett samtal med barnet leder detta 

vidare till att barnet får hjälp med att utveckla sitt språk. Genom att sjunga och läsa böcker lär sig 

barnet att använda språket samtidigt som det lär sig nya ord. Även leken är betydelsefull där språket 

utvecklas genom samspelsförmågan. Titt-ut-leken har en tydlig struktur (försvinna, dyka upp, ropa 

titt-ut) men även finger och kroppslekar är bra för samspelet och som gör att språket utvecklas 

(Svensson, 1998). Språkträningen blir aktiv i leken. För att man skall kunna leka tillsammans krävs 

de att man kan uttrycka sig så att de andra kan förstå, men även att de andra barnen kan uttrycka sig  
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så att jag i min tur kan förstå. I leken får man ord på verkliga händelser, föremål och till sina egna 

inre bilder. När barn leker kommunicerar de med varandra genom rörelser, ord, ljud, gester, tonfall 

och röstlägen och andra signaler (Pramling Samuelsson, 1999). Genom att tala om saker man gör 

tillsammans med barnet, titta på alla upplevelser och att göra det hela på ett lekfullt och busigt sätt 

är ofta bra. Det viktigaste är inte att tänka på att leken måste vara pedagogiska menar Anna Kreutz 

Wirfelt, (1997).  

 

5.3 Barns språkutveckling 

 

Barnet kommer i kontakt med språket när barnet kan höra, dvs. i sjätte graviditetsmånaden. Barnet 

är inställt på att få kommunicera, då barnet är lyhört för språket som finns i deras omgivning. Det 

nyfödda barnet kan följa språkets rytm genom sina egna rörelser. Barnet kommunicerar genom 

ögonkontakt men även genom kroppsrörelser då barnet känner igen rösten på mamma och pappa. 

När barnet är mellan sex och tolv veckor visar barnet tydligt att de kommunicerar. I de första 

kommunikationsförsöken ingår arm- hand- fingerrörelser samt mun- tungrörelser (Svensson, 1998).  

 

Under barnets första veckor och månader består lätena av enkla ljud. Barnet brukar ge ifrån sig tre 

olika slags gråt som sedan tolkas av föräldrarna. Den första är en grundläggande gråt som visar 

tecken på hunger. Den andra är en gråt som liknar den första, men är uttryck för ilska, då den skiljer 

sig i längd och i pauser. Den tredje är en gråt som uttrycker smärta. När barnet är 1 månad börjar 

vokalljuden som t.ex. o, a och gurglande ljud höras, detta sker i samspelet mellan barnet och 

föräldern. Vid 4-5 månader börjar barnet sätta samman ljud till joller och man får då höra alla 

språkljuden som barnet kan (Bunkholdt, 1995). Svensson (1998) menar att barnets joller vid 6-9 

månader består av mer vokaler och konsonanter och bildar en längre kedja med samma 

kombinationer som repeteras, t.ex. dadadada. När barnet jollrar leker det med språket och denna 

form av lek har samma funktion som när barnet senare leker med rim och ramsor. Jollret övergår till 

att mer likna ord, men uttalet är instabilt och omgivningen har ofta svårt att förstå. Vid 7 månaders 

ålder och framåt ökar turtagningen mellan barnet och föräldrarna, eftersom barnet deltar mer aktivt. 

När barnet är 1 år kan turtagningen pågå i flera minuter. Forskare menar att barnets första ord 

kommer mellan det att barnet är 9 månaders upp till 1½ år, men är vanligast när barnet är runt 1år 

(Svensson, 1998). De första orden är korta, konkreta och där barnet har flera erfarenheter av detta  
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eller händelser t.ex. pappa, lampa, leka. Man kan höra barnet säga långa ljud efter varandra med 

olika tonfall, detta liknar ett samtal och är en imitation av vuxna som pratar. Under följande 

utvecklingsstadier är samspelet mellan barnet och dess föräldrar av en stor betydelse. ”Föräldrar 

som är sensitiva för barnens behov och yttringar engagerar sig också i en dialog med barnen, inte 

bara med ljud utan också med mimik och andra former av kroppsspråk” (Bunkholdt, 1995 s.119). 

Bunkholdt menar vidare, att barnet blir mer och mer medvetet om sin egen roll i dialogen och 

samspelet. När barnet är 7 månader till 1 år inser barnet att det kan meddela sig själv och när de 

första orden har kommit utökas barnets ordförråd långsamt. Vid 1 års ålder har barnet ett stort 

passivt ordförråd medan det aktiva ordförrådet består av 2-5 ord. Utvecklingen är instabil i början 

och ord som barnet har sagt tidigare kan komma igen flera månader senare. Barnet uppfattar språket 

bra och man kan be barnet att gå och hämta t.ex. bollen, menar Svensson (1998).  

 

När barnet börjar säga sina första ord använder en del verb medan andra använder substantiv. Vissa 

barn lär sig fort att böja ord medan andra barn inte böjer utan håller sig till samma form av ordet. 

Vissa barn talar tidigt i utvidgade satser medan andra talar under en längre period med korta satser. 

En del barn fyller ut sina meningar med ord som barnet hittar på själv medan andra talar direkt med 

riktiga ord, menar Svensson (1998). Även miljön kan påverka barnets språkstil. Föräldrarnas 

bemötande, variationer i meningar, upprepning av det barnet sa, frågefrekvens, grammatisk struktur 

och variation men även de upplevelser barnet har med sig kan inverka på barnets språk. Barnet 

skiljer tidigt på olika ljud, även om språkljuden flyter in i varandra och inte är rena. I barnets joller 

kan man höra många språkljud men det tar tid innan det medvetna användandet av språkljudet 

uppträder. Barnet kan ofta uttala ett ljud men kan ha stora problem med att säga samma ljud 

tillsammans med ett närliggande ljud.  Det finns en svensk studie som visar på mönster i barnens 

uttalsfel. ”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” (s.63). Efter att barnet har sagt sitt/sina första ord kan det ta lång tid tills barnet säger 

fler ord, ibland ett år från det första ordet uttalats till det tjugonde. Forskarna är dock inte överens 

om barnets avsikt när det gäller deras första ord.  

Dore, Franklin, Miller och Ramer hävdar att ettordsyttrandet från början inte är ett ord utan 

att barnet med tiden lär sig att använda språket som en rad symboler för objekt och 

händelser. Barnet lär sig efter hand att koppla samman språkljuden i ordet med 

föremålet/händelsen i fråga (s.68).  
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Flera forskare bland annat Linell och Jennische, är osäkra på om barnet försöker att säga ett ord 

eller om det är förälderns iver som gör att man tolkar det som ett ord. Detta gör att man påskyndar 

barnets utveckling till att barnet skall börja använda språket (Svensson, 1998). 

 

När barnet är 18 månader kan barnet 20 ord medan vid 21 månader kan barnet 200 ord. Vid 18 

månaders ålder börjar barnet att prata i tvåordssatser som t.ex. Sara boll. Barnet utlämnar vissa ord 

som bindeord, artiklar, delar av substantiv och andra ord som har liten betydelse, menar Bunkholdt 

(1995). Barnet använder sig allt mer av sitt språk men förstår mer än det kan uttrycka. Genom att 

barnet ändrar sitt språk förstår omgivningen dem. Barnet kan flera ljud men det saknar fortfarande 

många. Barnet klarar inte av att kombinera ljud som i det vuxna språket men försöker ändå att 

härma vuxnas ord och talesätt. Barnets ibland otydliga uttal och de vuxnas okunskap när det gäller 

barnets erfarenheter gör att de vuxna inte förstår vad barnet säger (Svensson, 1998). Vid 2-5 års 

ålder exploderar den språkliga utvecklingen. Barnet börjar med flerordssatser vid 2,5 till 3 år 

samtidigt som de börjar förstå de grundläggande grammatiska reglerna och börjar använda ändelser 

vid flertal.   Barnet använder regeln på allt och därmed kan vi höra blåbärar (Bunkholdt, 1995). I 

leken med andra barn försöker de alltmer att samtala med varandra och berättar om hur de vill ha 

det. ”Barnet lyssnar, frågar och repeterar men har svårt för att sätta sig in andras situation och utgår 

därför från sig själv och sina upplevelser” (Svensson, 1998 s.76). Svensson menar vidare att språket 

kan vara hackande och tvekande i denna ålder och det är vanligt. Det kan även förekomma 

stamning så kallad fysiologisk stamning som oftast försvinner av sig själv då barnet har full kontroll 

över sin talapparat. Barnet kan inte alla språkljud som r, s, tje, sje och de brukar ersättas av andra 

ljud. Det sker en ökning av barnets aktiva ordförråd och barnet använder språket mycket, även om 

de orden inte finns i de vuxnas språk. Vanliga ordklasser som barnet använder sig av är verb och 

substantiv men det använder även andra ordklasser som adverb, adjektiv, pronomen och 

propositioner. Barnet använder sig av tidsbegrepp som t.ex. i går, idag men förstår inte innebörden 

av ordet. När barnet är mellan 2-3 år börjar det att använda treordssatser. Det är stora skillnader 

mellan barn i denna grammatiska utveckling och vissa barn har kommit längre och har börjat 

använda bisatser.   

 

När barnet är 3-4 år känner barnet själv att det börjar behärska sitt språk och använder sig av språket 

väldigt aktivt från morgon till kväll. Barnet njuter av att kunna använda språket och uttrycka sig. 

Barnet leker med språket och rim och ramsor är väldigt omtyckta. Barnet vill gärna berätta och 

detta med stora överdrifter. Det använder nya och komplicerade ord men dock inte alltid i rätt  
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sammanhang. Barnet pratar gärna undertiden det är sysselsatt vilket är ett tecken på att barnet inte 

behöver vara fullt koncentrerad på vad och hur de pratar. 

Barn har olika behov av att uttrycka sig verbalt och de använder sig av olika 

tillvägagångssätt, precis som vuxna. Sättet att använda språket har samband med 

människans läggning, sociala förmåga, motivation, omgivande fysisk och psykisk miljö och 

biologiska faktorer. Barnets verbala flöde kan bero på dess sociala förmåga eller dess 

önskan om social kontakt och måste inte nödvändigtvis bero på miljöfaktorer (Svensson, 

1998 s.80).  

 

När barnet är 4 år har ordförrådet ökat till omkring 1000 ord och meningarna blir längre och mer 

komplicerade. Barnet använder på ett korrekt sätt de oregelbundna verben och pronomen men kan 

även ha svårt med vissa grammatikregler. Barnet försöker att anpassa sitt språk till dem som de 

pratar med. En undersökning som Smith & Cowie gjorde 1991 visade att 4 åringar pratar längre och 

med mer komplicerade satser när de pratar med vuxna än när de pratar till ett mindre barn 

(Bunkholdt, 1995). Ca 80 % av det som barnet säger kan nu förstås av främmande personer då 

barnet pratar ett mer rent språk. En del ljud är fortfarande svåra som tje, sje-ljuden samt 

konsonantkombinationer. Ordböjningar och tidsbegrepp blir mer rätt. Barnet kan mer och mer sätta 

sig in i andra personers situationer och därmed använder barnet sitt språk mer i leken. Barnet kan 

berätta samma sak fast på olika sätt. Verb och pronomen dominerar ordförrådet och de första 

räkneorden brukar komma nu. ”Om ordförrådet innehåller många ordklasser kan det tas som ett 

tecken på att språket är väl utvecklat” (Svensson, 1998 s.79).  

 

När barnet är runt 5 år kan det anpassa språket till den som det pratar till. När barnet leker i rollekar 

kan de föra ett samtal som är längre och mer ömsesidigt och barnet kan föra ett samtal i telefon. 

”Barnet kan följa med i längre berättelser, återberätta och redogöra för vad det hört och sett” 

(Svensson, 1998 s.80). Genom språket kan barnet visa att det har känslor för situationen och kan be 

om något eller avböja på ett fint sätt. Barnet bildar meningar som i det vuxna språket och använder 

böjningsformer och prepositioner rätt. Erasmie har i sin forskning uppskattat en 5 årings aktiva 

ordförråd till 1200-1500 ord. Han betonar att det är svårt att följa det passiva ordförrådet, men det är 

dock större än det aktiva ordförrådet (Svensson, 1998). 

 

När barnet är runt 6 år kommer det in i en aktiv och lekfull språklig period. Barnet är intresserat av 

slang, nonsensord, svordomar, rim och ramsor. Många barn har blivit intresserade av det skrivna  
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ordet och kan se skillnader men även likheter i det skrivna ordet. Erasmie uppskattar att barnet har 

1600-2000 ord i sitt aktiva ordförråd, medan Crais uppskattar att barnet har 14000 ord i sitt passiva 

ordförråd. ”Det är i och för sig inte speciellt viktigt att veta hur många ord ett barn kan, om det inte 

är synnerligen stora problem. Däremot kan det vara bra att ha en viss kunskap om barnets 

ordförståelse för att veta att budskapet når fram till barnet” (Svensson, 1998 s.81). 

När man bedömer ett barns språkliga kapacitet tänker man ofta på antalet ord barnet kan 

säga. Det är stor skillnad mellan att förstå och att själv kunna säga dem. Man brukar tala om 

ett aktivt och ett passivt ordförråd. Det passiva ordförrådet består av alla de ord som barnet 

förstår. Det aktiva ordförrådet består av alla de ord som barnet använder sig av. Något som 

vi ofta förbiser då vi talar med barn är att barn förstår bättre än de talar (Centerheim – 

Jogerroth, 1998 s.39).  

Språkförståelsen kommer före talet och är en förutsättning för talet enligt författaren (1998). 

 

5.4 Tänkbara orsaker till barns språksvårigheter 

 

Familjen är den värld som också är barnets och som barnet tillhör hela livet på ett eller annat sätt. 

Barnets och föräldrarnas relation till varandra är av stor vikt och denna värld bygger på vilket 

förhållningssätt människorna där har till varandra. Huvudsakligen är föräldrarna de som står sitt 

barn närmast och de är därför också med och påverkar sitt barns utveckling. En utebliven eller en 

relation som endast bygger på förskolans och samhällets struktur leder till att barnets språkliga 

utveckling sker först senare under barnets första år. Därför är föräldrarna viktiga för sitt barns 

omsorg, fostran, lärande och trygghet. Det är föräldrarna som har det ansvaret för sitt barn (Eck, 

m.fl. 1995). Kommunikationen är ett samspel och barnets språkutveckling uteblir om barnet inte 

möts av uppmuntran från sin omgivning. Det är av stor vikt att prioritera tid för samtal med barnet 

ska kunna ske. I det hektiska 2000 talet, i vilket en förälders yrkesliv tar mycket tid hamnar 

relationer i riskzonen. En stunds högläsning tillsammans med sitt barn ger barnet bevis för att det 

äger förälderns kärlek, omsorg och uppmärksamhet. Då föräldern utestänger resten av världen och 

slappnar av stärks banden till barnet betonar Fox (2003).  

 

Utifrån föräldrarnas förmåga att gå in i dialog med sitt barn ökar barnets intresse för omgivningen. 

Det är föräldrarna som översätter barnets värld genom ett kärleksfullt bemötande. ”Barnet speglar 

sig i föräldern och får i den kärleksfulla spegelbilden en känsla av att duga. På samma sätt speglar  
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sig föräldern i barnet och får en spegelbild av att duga som förälder. Det utvecklande samspelet 

leder till att både barnet och föräldern bygger upp en trygg självbild” (Rahm m.fl. 1990 s.82).  När 

det positiva samspelet mellan förälder och barn inte sker, vilket kan bero på olika saker som 

svårigheter hos föräldern att gå in i samspel med barnet eller ett kinkigt och svårskött barn blir 

resultatet en ogynnsam personlighetsutveckling hos barnet.  

I en harmonisk relation upplever både barnet och den vuxne en trygghet genom den 

ömsesidiga förståelsen och den tillgänglighet som relation erbjuder. Denna trygghet kan för 

barnets del medföra att han/hon tidigare än i en icke – harmonisk relation orienterar sig mot 

omvärlden för att utforska den och därmed förvärva kunskaper och erfarenheter om 

relationer och objekt i verkligheten, som är viktiga för fortsatt kommunikativ och språklig 

utveckling. Denna trygghet erbjuder också såväl barnet som den vuxne ett gynnsammare 

kommunikationsklimat än en icke- harmonisk relation eftersom en avgörande faktor för 

dialogens utveckling är förmågan till anpassning (Johansson, 1988 s.15).  

 

Att försöka få barn att tala genom att vi vuxna låtsas att vi inte förstår vad de menar är både grymt 

och ineffektivt. Det är bättre att vi ställer upp och försöker förstå och att vi hjälper till, genom att 

klä barnets ordlösa budskap i ord, t.ex. ”jaså du vill ha en kaka till”, om barnet pekar mot 

kakburken. Barnet lär sig inte ett korrekt språk enbart genom att vi vuxna rättar det som är fel. 

Barnet kan inte ändra sig och säga rätt innan det själv förstår hur det skall vara genom sina egna 

erfarenheter. Undersökningar av t.ex. Nelson har visat på att föräldrar som ständigt rättade sina barn 

blev mer försenade i sin språkutveckling i jämförelse med de barn vars föräldrar lyssnade och 

uppmuntrade barnets tal. Det finns ingenting som tyder på att direkta rättelser av barns ”språkfel” 

har någon som helst språkutvecklande effekt. ”Om man styr, instruerar, dirigerar och rättar barnet 

för mycket kan detta störa barnets språkliga utveckling på ett negativt sätt” (Centerheim – 

Jogerroth, 1998 s.15). 

 

Många tror att när barn ser på TV utvecklar de sitt språk och lär sig därmed att tala. Flera 

barnprogram som visas förser barn med kunskap genom sagor och berättelser. Men problemet med 

TV – program är att de inte utvecklar förmågan hos barn att tala ens när de fokuserar på pedagogik 

trots alla ord som de innehåller. TV talar inte med barnet – den talar till barnet men det sker inget 

samtal, då barnet inte kan svara. Det är genom samtalet som man lär sig språket menar Fox (2003). 

 

Förskolan idag ger i jämförelse med hemmet större förutsättning för social träning, men där sker få  
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tillfällen till lugna samtal mellan vuxen och barn. ”Det är de vuxna som förmedlar det tidigaste 

verbala språket som barnen sedan successivt efter behov också kommer att använda och utnyttja 

alltmer i samspelet med sina kamrater – delvis på andra sätt och i nya funktioner jämfört med 

språksamspelet i vuxenkontakten” (Söderbergh, 1988 s.84). Söderberg menar vidare att det är av 

stor betydelse hur dialogen mellan vuxen och barn utformas för hur barnet utvecklar sitt språk. 

Iakttagelser som visar på att barn upp till 3 årsåldern inte fäster avseende vid tal som inte är riktat 

direkt till dem är intressant. Barns språkutveckling är ett område som lyfts fram och synliggörs i 

förskolan. För alla barn med annat modersmål än svenska har förskolan ett särskilt ansvar. De tre 

första åren är viktigast i ett barns språkutveckling. Genom att läsa och sjunga för barnen när de är 

små minskar risken för att barnen ska utveckla dyslexi. 

 

Tillsammans med förskolan bör föräldrarna välja vilket förhållningssätt som ska intas i mötet med 

det språksvaga barnet. Detta har till syfte att understödja barnets språkutveckling samt gynna och 

förstärka det språkliga beteende som går i rätt riktning hos barnet. ”Vid all behandling av barns 

språk och talstörning är det avgörande att barnet får en positiv erfarenhet av att använda sitt språk” 

(Arnqvist, 1993 s.124). Vidare menar Arnqvist, för att nå utveckling av kommunikation krävs en 

daglig träning av barnets språk. Ett barn med nedsatt initiativförmåga kan vara ett barn med 

störningar i sin utveckling. Här behövs en vuxen som vägleder och hjälper barnet att vara delaktig i 

samspelet och tolkar dess signaler. Därifrån sker en anpassning utav barnens kommunikation på en 

nivå som är lämplig för barnet. Sådana signaler till fortsatt samspel är blickkontakten och leendet. 

 

Inom specialpedagogiken är man intresserad av, om en negativ utveckling kan uppstå hos barnet om 

omgivningen inte handlar positivt för barnets utveckling. 

Ibland kan barn med olika former av funktionsstörning få problem med sin språkliga 

utveckling. Språk och kommunikation är grundläggande för all mänsklig existens och för 

allt samspel människor emellan. Många anser att språket är det som utmärker oss 

människor och att det är viktigt att hjälpa dem som får eller riskerar få problem på detta 

område (Eck, m.fl. 1995 s.9).  

En positiv attityd förutsätts vara ännu viktigare än normalt om barnet har auditiva eller motoriska 

funktionsstörningar som ger svårigheter att bilda och uppfatta kommunikationsuttryck på vanligt 

sätt menar Johansson (1988). Barn med auditiva svårigheter kan vara t.ex. barn med Downs 

syndrom. Viktigt här är att använda gester, mimik och tecken som ett komplement till talet. Man vet 

att barn som växer upp i hem där man pratar och kommunicerar mycket, där man läser böcker och  
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ramsor och där man sjunger och lyssnar på musik får en bättre start än om förhållandet är det 

motsatta (1988).  

 

Det finns barn som inte pratar eller säger några begripliga ord innan de är två år gamla. Om barnet 

kan säga några enstaka ord och även förstår flera ord behöver man inte känna någon oro som 

förälder. Några förklaringar till att vissa barn talar senare enligt Penelope Leach (1987) kan vara att:  

• barnet är en pojke, de flesta pojkar talar senare än flickor, något som man inte säkert 

vet varför.  

• barnet måste konkurrera om de vuxnas uppmärksamhet och barnets individuella 

uppmärksamhet uteblir. Vilket är vanligt framträdande när det gäller tvillingar eller hos 

syskon som kommer tätt.  

• familjen är tvåspråkig och att lära sig två olika språk samtidigt tar längre tid för barnet.  

• barnet vistas på förskolan där det ständigt finns många barn och där 

personalomsättningen är hög samt att där finns för få vuxna tillgängliga för barnet. För 

att språkutveckling ska ske hos barnet krävs en förtrolig relation med en vuxen 

pedagog under större delen av barnets vakna tid på förskolan (s. 260). 

 

Enligt Anna Kreutz Wirfelt (1997) är det enkelt och självklart att tala om det genomsnittliga barnets 

språk och utveckling. Vilket får oron och tanken att växa hos oroliga föräldrar vars barn inte lever 

upp till det genomsnittliga målet. Här kan svaret till den orolige föräldern bli att variationerna är 

stora mellan olika barns färdigheter och de flesta är helt normala. Viktigt är att bevara 

kommunikationen och hålla den levande tillsammans med barnet, där samspel fokuseras på 

beröring, mimik, gester, tonfall och blickar. Eftersom vi vet att språket utvecklas i samspel med den 

övriga utvecklingen kan ett barn med allmän försening också vara försenat i språk och tal. Språk 

och talutvecklingen kan vara det enda avvikande men där det ändå är ett faktum att de flesta lär sig 

tala. Som vuxna har vi ett stort ansvar för att kommunicera med barnet, och man vet att om barnet 

bara får rutinmässig skötsel kommer barnets kontaktförmåga och språkutveckling att påverkas 

negativt. Därför är det viktigt att som vuxen avsätta en speciell stund varje dag för just samtal.  

 

Samspelet mellan barnet och föräldrarna styrs av flera oskrivna regler. Ett exempel är när vi vuxna 

avslutar ett samtal genom att vända oss bort ifrån barnet. Vi signalerar då på detta sätt att samtalet 

är slut och ibland kan vi se små barn som också gör på detta sätt när de inte vill prata längre. På så 

sätt sker en turtagning i samtalet mellan barnet och föräldern. Viktigt är att respektera dessa regler 

när man talar med barnet, då barnet behöver få återhämta sig. En påträngande vuxen som i sin iver  
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att samtala eller leka med barnet kan få barnet att känna sig förföljt och barnet undviker därmed att 

vilja samtala. Följden av detta kan bli att barnets språkutveckling hämmas (1997). 

 

Barns språkliga skaparglädje kan avstanna om vi vuxna skrattar eller gör oss lustiga över barnet då 

barnet uttrycker sig originellt eller säger något lustigt. I förskoleåldern är det normalt att barnen är 

ojämna i sitt tal och att omtagningar i språket sker då talutvecklingen går stegvis. Det finns flera 

förklaringar till detta fenomen som ofta kallas småbarnsstamning eller utvecklingsstamning. En 

annan orsak kan vara att barnet gärna vill prata och använder sig då av de ord som barnet har då 

barnets ordförråd inte ännu är särskilt stort menar Larsson (1994).   

Spänningar, olösta konflikter och alltför stora krav kan få talet att haka upp sig och 

förorsaka stamning. Barnet har ambivalenta känslor eller återhållen vrede gentemot 

föräldern. Kanske barnet känner, att det måste skynda sig att få fram vad de vill ha sagt, 

innan föräldern försvinner eller övergår till något annat. De tål att påpekas att ängslan, 

fruktan och motgångar är nödvändiga drivkrafter i ett barns utveckling (Eenfeldt, s.76).  
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6. Metod 

6.1 Val av metod 

 

Vi valde att genomföra en enkätundersökning för att kunna ta del av ett stort antal föräldrars 

erfarenheter och åsikter om hur de kan se på samspel och kommunikation mellan dem och deras 

barn. Med kvantitativ inriktad forskning menar man forskning som innebär mätningar vid 

datainsamlingar och statistiska bearbetnings- och analysmetoder (Patel & Davidsson 2003). Det 

som avgjorde valet av att göra en kvantitativ undersökning var i första hand intresset av att få svar 

på frågor som rör ”Var? Hur?”. I dessa fall bör man enligt Patel & Davidsson använda sig av 

statistisk bearbetnings– och analysmetoder. Hade problemet däremot handlat om att försöka tolka 

och förstå undersökningsgruppens upplevelser eller om man velat ha svar på frågor som ”Vad är 

detta? Vilka är de underliggande mönstren?” bör man enligt författarna använda sig av verbala 

analysmetoder. Tyngden i vår litteraturgenomgång ligger vid barns språkutveckling, samspel och 

kommunikation mellan barn och föräldrar. Piagets och Vygotskijs teorier om barns språkutveckling 

och då främst deras syn på samspel och kommunikation ligger som grund till hur vi valt att redovisa 

vårt empiriska material. Även några tänkbara orsaker till barns språksvårigheter belyses. Vi har vänt 

oss till kommunbiblioteket och våra arbetsplatsers bibliotek för att finna litteratur, använt internet 

för att hämta relevant information samt sökt aktuell forskning via Växjö universitets databaser. 

Sökningarna omfattades även av andra universitets databaser och det var via Stockholms universitet 

vi kom i kontakt med docent Francisco Lacerda som ingår i barnspråksgruppen vid 

fonetikavdelningen, institutionen för Lingvistik.  

 

6.2 Urval och genomförande 

 

Vi började med att läsa relevant litteratur och utarbetade utifrån litteraturstudier, vårt syfte, vår 

frågeställning och en enkät. Enkätundersökningen genomfördes vid två förskolor i två mindre 

kommuner i södra Sverige. Respektive rektor gav tillstånd (se bilaga A) att enkäterna kunde lämnas 

ut på respektive förskola.  I det medföljande missivet till föräldrarna presenterade vi oss själva som 

blivande förskollärare, syftet med vår undersökning och att undersökningen var anonym och 

frivillig (se bilaga B). Då deltagande är frivilligt, bör man, när man informerar om en  
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undersökning, försöka motivera individerna att medverka (Patel & Davidsson, 2003). Sammanlagt 

122 enkäter delades ut till föräldrarna och en utsedd pedagog på var och en av de 8 avdelning där 

enkätundersökningen genomfördes ansvarade för att ta emot enkäterna. 72 enkäter återlämnades av 

vilka 68 var besvarade. Detta innebär en svarsfrekvens på ca 56 % och det externa bortfallet därmed 

50. Föräldrarna hade fjorton dagar på sig att besvara enkäten. Vi avser ej att i resultatet jämföra de 

båda förskolorna. 

 

6.3 Bearbetning och analys  

 

Vi samlade in enkätsvaren från respektive utsedd ansvarig pedagog på respektive avdelning. Denna 

pedagog hade vi utrustat med en förseglad svarslåda för att värna om förälderns anonymitet Det 

osorterade och oarbetade material, så kallad rådata (Patel & Davidsson 2003) bearbetades till att 

börja med i en frekvenstabell för att se exempel på skillnader på om, hur och var föräldrar har fått 

information om barns språkutveckling. Vi frågade också om åldern på barnet vid 

informationstillfället. Därefter användes stapeldiagrammet med tillhörande förklarande text för att 

åskådliggöra resultatet.  I analysen kopplades resultatet från enkätundersökningen till den litteratur 

som vi har tagit del utav dvs. till Piagets och Vygotskijs teorier, annan litteratur och styrdokument.  

 

6.4 Etik  

 

Vi har utgått från de etiska råd och riktlinjer som Vetenskapsrådet (2004) har arbetat fram. De 

uttrycker att all forskning måste visa respekt för den som deltar, information måste ges om syftet 

med undersökningen och vad den kommer att användas till. Deltagandet ska vara frivilligt och allt 

insamlat material ska användas konfidentiellt och enbart i undersökningens syfte. Anonymitet är en 

självklarhet för alla som deltar. ”I många undersökningar representerar personerna som ingår en 

verksamhet och vi måste därför se till att ha tillstånd att genomföra en enkätundersökning” (Patel & 

Davidsson 2003 s.61). Vi tog därmed kontakt med rektor på respektive förskola för ett godkännande 

att genomföra enkätundersökningen och i ett medföljande missiv informerade vi föräldrarna om 

syftet med vår undersökning (se bilaga A och B).              
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6.5 Validitet och reliabilitet 

 

I en kvantitativ undersökning vill man få information om hur säker och tillförlitlig den är. Vi 

önskade få insikt om vår mätning och använde oss därför av validitet och reliabilitet. Dessa två 

begrepp står i ett visst förhållande till varandra och gör att vi inte bara kan koncentrera oss på ett 

utav begreppen utan måste även ta med det andra. ”Fullständig reliabilitet är en förutsättning för en 

fullständig validitet” (Patel & Davidsson 2003 s. 99).  

 

Reliabilitet berör frågan om forskningsresultatet är beständigt och tillförlitliga.  Då vi använde oss 

av enkätundersökning har vi mindre möjlighet att kontrollera tillförlitligheten hos den i förväg 

menar Patel (2003). De eventuella felvärden som kan uppstå i vår mätning kan bero på faktorer som 

vi inte kan påverka. I vår strävan efter reliabilitet har vi låtit flera kollegor och andra vuxna läsa 

igenom enkäterna innan utskickandet. I vår bedömning har vi senare funnit att utifrån vår 

undersökningsgrupp är vår mätning tillförlitlig, men man kan inte säga att denna sammanställning 

av enkäten är reliabel utanför vår grupp, alltså hos föräldrar utanför vårt undersökningsområde. 

Enkätsvaren bygger på personliga erfarenheter, tankar och åsikter och är därmed enbart gällande för 

denna undersökningsgrupp. Vårt forskningsresultat är en sammanställning av den kvantitativa 

undersökning som vi har använt oss av i vår mätning för att säkerhetsställa ett så sant värde som är 

möjligt.   

 

Utifrån våra enkätfrågor fick vi svar från föräldrarna som kan ses som sanningsenliga och ge oss 

information. Genom att ha delat ut enkäter till föräldrarna undersökte vi det som vi avsåg att 

undersöka. Vi har sedan använt och analyserat enkäterna i vår mätning och genom detta sätt fått 

bekräftelse på och dragit slutsatsen av att vår bedömning av undersökningen motsvarar vårt 

uppsatta syfte. Genom att även använda oss av innehållsvaliditet har vi fått en bra grund och 

överblick för vår undersökning.   

 

 



 27 

6.6 Generaliserbarhet 

 

Generaliserbarhet handlar om resultatet gäller för andra individer än de som förekommer i 

undersökningen, menar Patel & Davidsson (2003). ”I kvantitativa studier innebär generalisering att 

de resultat som fåtts kan generaliseras från en studerad grupp, ett stickprov, till en större 

population” (2003 s.106). Enligt Bryman (2006) måste man vara försiktig med att tro att 

undersökningen kan användas i vidare bemärkelse och generalisera resultaten till att gälla för alla. 

Vidare skriver författaren att resultaten kan förändras över tid. Resultaten kan vara knutna till 

förändringar eller till verksamheten t.ex. gällande vår undersökning om föräldrarna blir mer 

medvetna efter det att de tagit del av vårt resultat. Vilket är omöjligt att få reda på om man inte gör 

en ny undersökning Bryman (2006).  

 

 

6.7 Metodkritik 

  

Enkätundersökningen påverkades negativt då flera föräldrar hade gått på semester, därmed 

besvarades inte så många enkäter som vi önskat. Att vi var sparsamma med papper och använde 

baksidan tror vi kan vara en orsak till att ett antal föräldrar (7) missade att fylla i de frågorna. Detta 

kan möjligen ha påverkat resultatet. Viktigt att beakta vid eventuella andra undersökningar är hur vi 

gör informationen till föräldrarna mer tydlig och förståelig och att några få utvalda personer bör 

ansvara för informationen till undersökningsgruppen. Man bör även överväga att be föräldrarna om 

tid att fylla i enkäten på plats, detta för att minska det externa bortfallet. 

  

Svaren i vår enkätundersökning kan vara av intresse för oss, våra kollegor och det fortsatta arbetet 

på förskolan. Genom enkätundersökningen har vi fått en uppfattning om dessa föräldrars 

erfarenheter, åsikter och tankar om sina barns språkutveckling, resultatet hade troligtvis sett 

annorlunda ut i en annan undersökningsgrupp. Frågeställning tillsammans med syftet har ändrats 

under arbetets gång, då vi har varit tvungna att smalna av undersökningsområdet. Ambition var från 

början mycket stor och vi insåg under arbetets gång behovet av att begränsa oss, allt för att hålla 

den röda tråden mellan syfte och frågeställning, teori och litteratur.  
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7. Resultat 

7.1 Empiriskt resultat  

 

122 enkäter delades ut på två förskolor och sammanlagt 72 enkäter lämnades tillbaka där 4 enkäter 

inte var ifyllda alltså 68 ifyllda enkäter. Ett internt bortfall med fyra och ett externt bortfall med 

femtio och detta ger en svarsfrekvens på ca 56 %. Vidare var det flera enkäter (7) som det fattades 

svar på då föräldern inte vänt på sidan av blanketten.  

 

Fråga 1. Har Du/Ni fått information 
om barns språkutveckling?
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Den första frågan handlar om föräldern har blivit informerad om sitt/sina barns språkutveckling och 

där svarar 46 ja, 17 svarar nej och 5 lämnar frågan obesvarad.   

 

Fråga 2. Vem har  Du/Ni fått 
information ifrån?
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Svaren visar att de två största samhällsinstitutionerna som har gett föräldrar information om barns 

språkutveckling är förskolan och BVC. Egen läst litteratur för att få information om barns 

språkutveckling är den tredje största källan. 
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Fråga 3. Ditt/Dina barns ålder vid 
informationstillfället
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Vidare ville vi undersöka vilken ålder barnet hade vid informationstillfället och stapeldiagrammet 

visar att detta skett främst när barnet var 0-6månader och 2år.  

         

 

Fråga 4. Vad gör Du /Ni hemma?
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Stapeldiagrammet visar vad föräldrarna anser att de gör i hemmet för samspelet mellan föräldern 

och barnet. Läsa, samtala och sjunga är de tre största aktiviteterna som sker i hemmet. Det 

förekommer även att föräldrar använder rim och ramsor. Några föräldrar kryssade i rutan för annat 

och uppgav ”skriver på datorn”, ”reflektera och analysera mitt barns språkutveckling” och 

”berätta egna sagor, tittar på bra TV program och filmer med barnen”.  
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Fråga 5. Har Du/Ni känt oro för 
Ditt/Dina barns språkutveckling?
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Vi frågade vidare om man var orolig för sitt barns språkutveckling och 8 föräldrar av 68 svarade att 

man var orolig. Följdfrågan (6) var orsaker till eventuell oro och skäl till oro som föräldrar uppger i 

enkäten är att: ”barnet piper och gnyr”, ”autism”, ”barnet vill inte prata”, ” vill att barnet ska 

utvecklas som de ska”, ”är sen med talet men barnet vill verkligen”, ”det tog lång tid innan talet 

kom”, ”innan talet började kändes det lite tungt”. 

 

Fråga 7. Vem vänder Du/Ni er till?
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Om man som förälder är orolig för sitt barns språkutveckling vänder man sig i första hand till 

förskolan och i andra hand till BVC. Det har framkommit i enkäten att föräldrar i första hand vänder 

sig till förskolan p.g.a. av att förskolans personal träffar barnet varje dag. Fyra föräldrar skulle 

vända sig till sina vänner som har egna barn. 
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Fråga 8. Vad upplever Du/Ni att 
förskolan gör för Ditt/Dina barns 

språkutveckling?
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Stapeldiagrammet visar att föräldrarna upplever att förskolan samtalar med barnen, sjunger, läser 

böcker och använder rim och ramsor. Föräldern känner inte i samma utsträckning till att man 

använder olika språkmaterial.  
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7.2 Analys  

 

Får föräldrar information om sitt/sina barns språkutveckling? 

Eftersom svaren är personliga kan resultatet enbart bli relevant för vår undersökningsgrupp och kan 

därför inte kopplas till tidigare litteratur eller forskning. 

  

Hur blir föräldrar informerade av om sitt/sina barns språkutveckling? 

Svaret visar att föräldrarna får information om sitt barns språkutveckling främst av förskolas 

pedagoger därefter av BVC. I förskolans styrdokument, Lpfö98, finner vi pedagoger följande mål 

som berör barns språkutveckling: ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar ett rikt och 

nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar” samt 

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att 

leka med ord, sitt intresse för skriftspråket och för förståelsen av symboler samt deras 

kommunikativa funktioner” (Lpfö98 s.6). Förskolans arbete ska ske i ett förtroendefullt och nära 

samarbete föräldrarna och vi finner följande riktlinje i läroplanen: ”Arbetslaget skall föra 

fortlöpande samtal med barnets föräldrar om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och 

utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal” (Lpfö98 s.12). 

 

När sker dessa informationstillfällen? 

Även här är svaren baserade på personliga erfarenheter och blir därför bara relevanta för vår 

undersökningsgrupp. De kan därför inte kopplas till någon litteratur eller tidigare forskning. 

 

Hur stödjer och stärker föräldrar sitt/sina barns språkutveckling i hemmiljön? 

Föräldrarna uppger att de läser mycket för sina barn, sjunger, samtalar och lyssnar till sitt/sina barn. 

Rim och ramsor används men inte i någon större utsträckning. Genom att föräldern använder sånger 

och böcker lär sig barnet att använda sitt språk samtidigt som barnet lär sig nya ord. När de vuxna 

för ett samtal med barnet får barnet hjälp med att utveckla sitt språk. Även leken är betydelsefull 

eftersom språket utvecklas genom samspelsförmågan, menar Svensson (1998). Vygotskij betonar de 

sociala erfarenheternas betydelse för språkutvecklingen, i ett fungerande socialt samspel kan språket 

utvecklas. Det är viktigt att barnet deltar i aktiviteter som leds av en mer kunnig och mognare  
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person som kan hjälpa barnet att öka sin tankeförmåga.  Vygotskij menar vidare att rika upplevelser 

av olika slag ger barnet mycket att samtala om och detta leder i sin tur till god språkutveckling 

(Svensson 1998). Fox (2003) menar att det är av stor vikt att prioritera tid för att samtalet med 

barnet. En stunds högläsning tillsammans med sitt barn ger barnet bevis för att det äger förälderns 

kärlek, omsorg och uppmärksamhet. Vid detta tillfälle utestänger föräldern resten av världen, 

slappnar av och stärker därmed banden till sitt barn. 

 

Känner föräldrar oro över sitt/sina barns språkutveckling?  

Om föräldrarna svarade ja på frågan undrar vi då varför de känner sig oroliga. 

Undersökningsresultatet visar att åtta föräldrar är oroliga för sitt/sina barns språkutveckling medan 

de resterande sextio inte känner eller har känt oro. Följande orsaker till sin oro uppgav de åtta 

föräldrarna: ”barnet piper och gnyr”, ”autism”, ”barnet vill inte prata”, ”vi vill att barnet ska 

utvecklas som de ska”, ”han/hon är sen med talet men barnet vill verkligen”, ” det tog långt tid 

innan talet kom, innan talet började kändes det lite tungt”. Anna Kreutz Wirfelt (1997) menar att 

det är enkelt och självklart att tala om det genomsnittliga barnets språk och utveckling. Vilket får 

oron och tanken att växa hos föräldrarna vars barn inte lever upp till det genomsnittliga målet. Här 

kan svaret till den orolige föräldern bli att variationerna är stora mellan olika barns färdigheter och 

de flesta är helt normala. Viktigt är att bevara kommunikationen och hålla den levande tillsammans 

med barnet, där samspel med andra fokuseras på, beröring, mimik, gester, tonfall och blickar.  

Eftersom språket utvecklas i samspel med den övriga utvecklingen kan ett barn med allmän 

försening också vara försenat i språk och tal. Men språk och talutveckling kan vara det enda 

avvikande och det ändå är ett faktum att de flesta barn lär sig tala. Svensson (1998 s. 57) menar att: 

”eftersom det finns ett svagt samband mellan barnets biologiska ålder och dess språkutveckling 

måste en beskrivning av språkutvecklingen bli mycket allmän. De individuella språkliga 

skillnaderna när det gäller hur barn börjar tala visar sig i olika sätt att närma sig språket”. 

 

Vart vänder sig föräldrarna i första hand med sin eventuella oro över sitt/sina barns 

språkutveckling?  

Resultatet visar att föräldrarna främst skulle vända sig till förskolan, därefter till BVC och till sina 

vänner. Ett skäl, som flera föräldrar uppgav, till varför man skulle vända sig till förskolan med sin 

eventuella oro var att förskolans pedagoger träffar barnet dagligen. Enligt Söderberg (1988) är barns 

språkutveckling ett område som lyfts fram och synliggörs i förskolan. I Lpfö98 (s.10) finns följande  
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riktlinje: ”Arbetslaget skall ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen få stöd och 

stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling.” Vidare skall förskolan enligt Lpfö98 (s.11) 

”komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna 

utvecklas rikt och mångsidigt”. 

 

Vad upplever föräldrarna att förskolan gör för att stödja och stärka deras barns språkutveckling? 

Föräldrarna uppger att de upplever att förskolan läser böcker, samtalar och lyssnar, sjunger och 

använder rim och ramsor. Föräldrarna hade dock inte så stor kännedom om de olika 

språkutvecklande pedagogiska material (t.ex. språklådor och TRAS), som används på förskolorna.  

Både Piaget och Vygotskij ansåg att förståndet utvecklas i samspel med den sociala och materiella 

miljön. Utveckling sker både genom att barnet bearbetar erfarenheter inombords och genom att 

barnet delar sina erfarenheter med andra. Vygotskij och Piaget är också överens om att individens 

aktivitet är utgångspunkten för att utveckling ska ske. Däremot framhäver de olika aspekter på hur 

de bästa förutsättningarna för aktiviteterna skapas. Vygotskij betonar en välordnad och stimulerande 

miljö som erbjuder barnet utmaningar och där samhället och dess historia framväxt är viktiga delar. 

Piaget däremot betonar det naturliga undersökandet i omgivningen (Svensson, 1998). Svensson 

menar vidare att den sociala samvaron är mycket betydelsefull för barnets utveckling av språket. 

Genom att använda sånger och böcker lär sig barnet att använda sitt språk samtidigt som barnet lär 

sig nya ord. Det måste också finnas tid för att stötta barnet i sitt yttrande, samt tid för att försöka 

tolka det barnet har yttrat. ”Genom att lyssna på barnet och visa att man förstår det, får barnet ökad 

lust att uttrycka sig verbalt” (s.74). Förskolan idag ger i jämförelse med hemmet större förutsättning 

för social träning, men där sker få tillfällen till lugna samtal mellan vuxen och barn. 

Språkutveckling är ett område som lyfts fram och synliggörs i förskolan och för alla barn med annat 

modersmål än svenska har förskolan ett särskilt ansvar, menar Söderberg (1998). ”Det är de vuxna 

som förmedlar det tidigaste verbala språket som barnen sedan successivt efter behov också kommer 

att använda och utnyttja alltmer i samspelet med sina kamrater – delvis på andra sätt och i nya 

funktioner jämfört med språksamspelet i vuxenkontakten” (s.84). I förskolans uppdrag (Lpfö98 s.6) 

står det följande: ”att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång 

och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både 

innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande”. 
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8. Diskussion 

 

I diskussionen har vi valt att diskutera kring resultatet av vår enkätundersökning och vårt syfte samt 

våra frågeställningar.    

 

Information, informationskälla och ålder på barnet vid informationstillfället.  

Utav de 68 besvarade enkäterna svarade 46 föräldrar att de har blivit informerade om sitt/sina barns 

språkutveckling. Enkätsvaren visar att flertalet av föräldrarna får information i första hand från 

förskolan och därefter av BVC. De flesta föräldrar uppger att de har fått information om sitt barns 

språkutveckling när barnet är 0-6 månaders och vid 2 års ålder. Detta kan bero på att det vid 0-6 

månaders ålder finns tät kontakt mellan förälder - barn och BVC. Vid 2 års ålder har de flesta 

föräldrar börjat arbeta igen efter föräldraledigheten och barnet kommer därmed i kontakt med 

förskolans verksamhet. Förskolan är en plats där det ständigt pågår ett utvecklande arbete kring 

barns språkutveckling. Förskolan bedriver ett målinriktat arbetssätt för att utveckla barns språk. 

Enligt läroplan skall förskolan ”sträva efter att varje barn utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk 

och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar” (Lpfö98, s.9). Förskolans 

arbete ska även ske i ett förtroendefullt och nära samarbete med föräldrarna och vi finner följande 

riktlinje i läroplanen: ”Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnets föräldrar om barnets 

trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan sam genomföra utvecklingssamtal” 

(Lpfö98 s.12). Det gläder oss att så många föräldrar upplever att information om barnets 

språkutveckling ges vid utvecklingssamtal (2 gånger per år) men också att det förs en diskussion i 

den dagliga kontakten mellan föräldern och pedagogen. Föräldrarnas svar visar på förtroende för 

förskolans målinriktade arbetssätt och pedagogernas kunskaper.  

 

Språkstimulerande aktiviteter som föräldrar gör i hemmet.  

Föräldrarna uppger att de läser för sina barn, sjunger och samtalar och lyssnar till sitt/sina barn. Det 

kom även fram att föräldrarna använder rim och ramsor men inte i någon större utsträckning. Detta 

tycker vi är positivt. Vi blev däremot överraskade av att inte alla föräldrar (68) har uppgett att de 

samtalar och lyssnar till sitt/sina barn. Vi trodde att samtliga föräldrar skulle uppge att de samtalar 

och lyssnar medan vi inser att inte sagor, sång, rim och ramsor är givna inslag i alla hem. Det borde 

vara givet att föräldrar samtalar och lyssnar till sitt/sina barn då den sociala miljön bygger på språk,  
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samspel och kommunikation. Det är när vuxna för ett samtal med barnet som barnet får hjälp med 

att utveckla sitt språk, menar Svensson (1998).  

 

Föräldrars oro, orsaker och vart de vänder sig med sin eventuella oro. 

Vi känner mer oro idag än tidigare för vissa barns språkutveckling på grund av att vi upplever att 

deras språkutveckling är försenad. Detta gör dock inte föräldrarna då endast 8 av 68 uppger sig vara 

oroliga. Något som man kan fundera över är skillnaden på föräldrars och vår oro, detta vore 

intressant att undersöka vidare. Resultatet visar dock på att föräldrar har ett stort förtroende för 

pedagogerna på förskolan när det gäller sitt/sina barns språkutveckling. Vår förhoppning är att de 

föräldrar som uppgett oro fortsätter att söka förskolans kompetens och att vi tillsammans kan skapa 

de bästa förutsättningarna för barnets språkutveckling. 

  

Föräldrars upplevelser av språkstimulerande aktiviteter på förskolan. 

Föräldrarna uppger att de upplever att pedagogerna på förskolan läser, samtalar och lyssnar, sjunger 

och använder rim och ramsor. Däremot har föräldrarna inte stor kännedom om de språkutvecklande 

material som används vid de 2 berörda förskolorna där undersökningen har skett. Språklådor är ett 

material som pedagogerna vid den ena undersökta förskolan har fått utbildning och handledning i, 

dessa används i olika stor utsträckning. De har presenterats för föräldrarna men föräldrarna har inte 

uppgett i sina svar kännedom om språklådorna och dess användning. Kanske har förskolan inte varit 

tillräckligt tydlig i sin information. Här bör pedagogerna på nytt lyfta fram och synliggöra vikten av 

språklådornas användning då det är ett bra material som gynnar barns språkutveckling och som på 

ett naturligt sätt kan används i barngruppen.  

 

Sammanfattningsvis kan vi i vår undersökning se att det pågår ett positivt samspel och utvecklande 

kommunikation mellan föräldrar och deras barn. Många språkstimulerande aktiviteter sker i 

hemmet föräldrarna upplever även att förskolan gör mycket för att stödja och stärka deras barns 

språkutveckling. Flertalet av föräldrarna uppger sig ha stort förtroende för förskolan då det är dit de 

i första hand vänder sig för att få information och stöd i sin eventuella oro. För att motverka ett 

uteblivet samspel och en utebliven kommunikation är det av stor vikt att vi på förskolan lyfter 

betydelsen av barns språk. Ett barn som inte har förmågan att kommunicera med ord, samspela och 

använda sitt kroppsspråk i leken är ett olyckligt barn, anser vi. Ett barn med dessa behov blir en 

utmaning för arbetslaget. Här bör arbetslaget och föräldrarna få information och specialpedagogiskt  
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stöd i bemötandet av barnet för att en positiv språkutveckling ska ske. På förskolan ska alla 

pedagoger använda de förutsättningar som vi har till att göra alla barns vistelse trygg och därmed 

lägga grunden till en förståelse om barns olika förutsättningar och utveckling. 

 

Vid en vidare forskning skulle man kunna titta på våra frågeformuleringar i ett genusperspektiv. 

Skiljer sig mammors och pappors syn på samspel och kommunikation? Är de lika delaktiga i de 

språkstimulerande aktiviteterna som sker i hemmet? Vi har upplevt att pappor har blivit osäkra när 

de skulle fylla i enkäten och har uttryckt: - ”Det är inte jag som har varit hemma. Det var hon som 

gick till BVC”. Vi känner oro för barns språkutveckling men i resultatet av enkäten visar endast få 

föräldrar oro. En ytterligare fråga som hade varit intressant att undersöka är om andra pedagoger 

känner oro för barns språkutveckling.   

 

Vid ett föräldramöte eller personalmöte skulle vi kunna presentera vår undersökning om hur 

samspel och kommunikation kan se ut mellan barn och föräldrar. Detta skulle kunna ge föräldrar 

och kollegor en inblick i ämnet och en eventuell fördjupad kunskap om barns språkutveckling.  
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Bilagor 

 

Bilaga A. Förfrågan till rektor angående genomförande av en enkätundersökning till föräldrarna vid 

denna förskola. 

 

Vi är tre lärarstudenter som läser vid Växjö universitet med inriktning mot förskola och 

förskoleklass.  Vi arbetar nu med vårt examensarbete och ska genomföra en enkätundersökning. 

Syftet med denna är att undersöka hur föräldrar kan se på samspel och kommunikation mellan dem 

och deras barn. Därmed behöver vi Din tillåtelse att få dela ut en enkät till varje familj på denna 

förskola. Enkätundersökningen är frivillig och anonym och resultatet kommer att användas 

konfidentiellt och enbart i undersökningens syfte. 

 

__________________________________________________________________________ 

Platschefens namn  

 

Tusen tack för hjälpen! 

Hälsningar från Malin Johansson, Maria H. Sassner och Annika Åhsberg 
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Bilaga B. Missiv till föräldrarna. 

 

Till alla Er föräldrar som har barn  vid…………….…..förskola! 

 

Vi är tre lärarstudenter som läser vid Växjö universitet med inriktning mot förskola och 

förskoleklass.  Vi arbetar nu med vårt examensarbete och genomför en enkätundersökning. Syftet 

med denna är att undersöka hur föräldrar kan se på samspel och kommunikation mellan dem och 

deras barn. Enkätundersökningen är frivillig och anonym och resultatet kommer endast att användas 

i undersökningens syfte. Men vi vore väldigt tacksamma om Du/Ni ville ta er tid att besvara 

följande frågor och lägga enkäten i lådan som finns i hallen! Detta är av stor vikt för vår fortsatta 

undersökning. 

 

Tusen tack för hjälpen! 

Hälsningar från Malin Johansson, Maria H. Sassner och Annika Åhsberg 
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Bilaga C. Enkät   

Enkätundersökning om barns språkutveckling och  

samspelet och kommunikationen mellan barn och deras föräldrar. 

 

Har Du blivit informerad om din roll för ditt/dina barns språkutveckling? 

Ja       

 

Nej     

Om du svarade ja 

 

Av vem/vilka blev Du informerad av om din roll i ditt/dina barns språkutveckling? 

(Du kan kryssa i flera alternativ om du önskar.) 

Genom: 

MVC            

BB         

BVC      

Öppna förskolan eller liknande verksamhet  

Förskolan        

Litteratur         

Annan källa              I så fall vad/var?____________________________________________ 

 

 

Hur gammal var ditt/dina barn vid detta tillfälle? 

Låg i magen  

0-6 mån.        

6-11 mån.      

1 år  

2 år  

3 år  

4 år  

5 år   
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Vad gör Du hemma för att stödja och stärka ditt/dina barns språkutveckling? 

(Du kan kryssa i flera alternativ om du önskar.) 

Samtalar och lyssnar  

Läser böcker  

Sjunger        

Använder rim och ramsor  

Annat _______________________________________________________________ 

 

Har Du känt/känner oro över ditt/dina barns språkutveckling? 

 

Ja     

Nej   

 

Om Du svarat ja på ovanstående fråga, varför? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Till vem skulle Du i första hand vända dig till med din oro och varför? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

Vad upplever Du förskolan gör för ditt/dina barns språkutveckling? 

 

Samtalar med och lyssnar till barnet/barnen  

Sjunger   

Läser böcker   

Använder rim och ramsor    

Använder sig av något språkstimulerande material tex. språklådor/påsar, Trulle, 

Bornholmsmodellen, Öjabymodellen eller TRAS.   

Annat _________________________________________________________________  
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Övrigt? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

Egen kommentar? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

Tack för Din tid och medverkan! 

/Annika, Mia och Malin 

 


