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ABSTRAKT 

 

För människan har språket en stor betydelse. Utan språket är det svårt att kommunicera 

med andra, samspela med sin omgivning, samt att göra sig förstådd. Syftet med den här 

undersökningen är att få vetskap om hur förskollärare i förskolan arbetar med att främja 

och stimulera barns språkutveckling. Våra frågeställningar är: Hur uppfattar 

förskollärare sitt ansvar för barns språkutveckling? Hur arbetar de för att stimulera 

barns språkutveckling? När känner förskollärare sig oroliga för barns språkutveckling? 

Hur arbetar de för att främja barns språkutveckling vid språksvårigheter? Vi har använt 

oss av en kvalitativ metod, där vårt resultat är baserat på semi-strukturerade intervjuer 

med fyra förskollärare. Resultatet visar att förskollärarna anser att det vardagliga 

samtalet är oerhört betydelsefullt och att språkutveckling är ett viktigt uppdrag i deras 

arbete, som de stimulerar genom olika samlingar, lekar, högläsning med mera. Vidare 

visar resultatet att förskollärarna känner oro vid brist på språklig förståelse hos barnet. 

De menar att det då är betydelsefullt att barnet får stöd, stimulans och utmaning i sin 

språkutveckling. 
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1 INTRODUKTION 

 

Språket är avgörande för samspel och kontakter med andra, det är centralt för 

utvecklingen av identitet och självkänsla. Att äga ett språk och kunna använda 

det är med andra ord en integrerad del av människans totala funktionssätt – 

avgörande för social, kognitiv och emotionell utveckling (Rygvold, 2001, s 190). 

 

Vi har valt att undersöka hur förskollärare i förskolan arbetar för att främja och 

stimulera barns språkutveckling. Anledningen till valet är vårt stora intresse för barns 

språkutveckling, samt hur man kan stimulera barns språk på bästa sätt. Skolverket 

(2005, 2010) menar att det i dagens samhälle ställs stora krav på oss individer och då 

inte minst på barnen. Det man då behöver ha i åtanke är att alla barn är olika och har 

därmed olika behov som ska tillgodoses, vilket medför höga krav på förskolan när 

det gäller att stödja alla barns språkliga utveckling.  

I dagens samhälle vistas många barn långa och intensiva dagar på förskolan, därmed 

har förskollärare en stor och viktig uppgift när det gäller att stimulera barns 

utveckling och lärande (Svensson, 2009). Johansson (2009) och Svensson (2009) 

anser att språket har en stor betydelse för allt lärande, samt för att kunna 

kommunicera och ha förståelse för det som sägs behövs det ett språk. Eriksen 

Hagtvet (2004) beskriver språket som det viktigaste medlet vi människor har, 

eftersom det är med språkets hjälp som vi kommer i kontakt med andra människor 

Med språket kan vi kommunicera om erfarenheter och kunskaper som vi gjort 

utanför en ”här- och – nu” situation. Även om de ickeverbala uttrycken kan förmedla 

budskap relativt bra, så uppfattas ändå språket som det viktigaste 

kommunikationsmedlet mellan människor. Därför är det i förskolan oerhört 

betydelsefullt att arbeta med barns språkutveckling så att barnen får en bra språkstart 

i livet (a.a.).  

Att förskolan ska arbeta aktivt med barns språkutveckling kan man även läsa i 

förskolans läroplan Lpfö 98 reviderad 2010 där följande står, ”Förskolan skall lägga 

stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling…” (Skolverket, 2010, s.7). Det 

står också att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera 

med andra och att verksamheten ska anpassas till alla barn, där de barn som behöver 

mer stöd än andra ska få det (Skolverket, 2010).  

Språk är viktigt då dagens samhälle bygger på kommunikation och social kompetens 

(Eriksen Hagtvet, 2004; Svensson, 2009; Johansson, 2009; Skolverket, 2010). Därför 

menar vi att språkutveckling är oerhört betydelsefullt i förskolan. Under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar har fokus på barnens språk varit en viktig del i 

verksamheterna, både för oss och för våra handledare. På så sätt har vårt intresse för 

barns språk ökat, men inte mättats.  
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2 BAKGRUND 

Här kommer vi ta upp relevant litteratur som berör våra frågeställningar. 

2.1 Språkinlärning utifrån olika teorier 

Enligt Arnqvist (2009) är forskare inte eniga när det kommer till barns 

språkutveckling, utan de har kommit fram till flera olika teorier. En del forskare 

menar att den språkliga förmågan är medfödd. Vissa forskare menar att barn tillägnar 

sig språk när de befinner sig i en miljö med talat språk, medan andra forskare har 

resultat som visar att det är barnets uppväxtmiljö som är avgörande för 

språkutvecklingen. Chomsky, Skinner, Piaget och Vygotskij är kända namn på 

forskare inom språkutveckling (a.a.).  

2.1.1 Jean Piaget – kognitiva teorin 

Jean Piaget levde mellan 1896-1980 i Schweiz. Hans teori har ett 

individualpsykologiskt perspektiv och avsikten är att beskriva det mänskliga 

intellektets utveckling i olika åldrar. Hans teori bygger på fyra stadier som i viss mån 

är styrda av en biologisk jämvikt, vilket innebär att inget stadie kan hoppas över. 

Piaget menar att när ett barn är i ett specifikt stadium kan denne inte förstå något som 

tillhör ett annat mer avancerat stadium, eftersom barnet ännu inte är biologiskt moget 

för att förstå. Dessa stadier menar Piaget är universella och gäller för alla barn 

(Havnesköld & Risholm Mothander, 2006; Jerlang, 2008). Ur ett pedagogiskt 

undervisningsperspektiv kan det här få konsekvenser för förskolläraren om dennes 

handlingar eller det som denne tänkt lära ut inte ligger inom barnets specifika 

utvecklingsnivå. Barnet kommer förmodligen inte att förstå vad förskolläraren menar 

eller vill, eftersom barnet inte är moget (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 

Det första stadiet menar Piaget är det sensomotoriska stadiet (0-2 år). Här sker den 

viktigaste språkinlärningen genom imitation. Barnet härmar ljud och situationer i 

form av handling. Det andra stadiet är preoperationella stadiet (2-6/7 år) och under den 

här perioden utvecklar barnet sitt språk. Språket är symboler för saker, handlingar 

och tankar. Det tredje stadiet kallas för konkret operationella stadiet (6/7-11/12 år), här 

är tanken fortfarande beroende av aktiviteten och leken och barnet tänker med hjälp 

av bilder och konkreta föremål. Men barnet visar även ett intresse för hur 

verkligheten fungerar på denna nivå. Det fjärde stadiet kallas för formellt 

operationella stadiet (11/12-15/16 år). Nu klarar barnet av att tänka abstrakt och kan 

i sina tankar skilja mellan verklighet och fantasi. Från och med nu kan barnet kritiskt 

värdera sin omgivning och gör invändningar mot den verklighet som inte 

överensstämmer med dennes eget tänkande (Havnesköld & Risholm Mothander, 

2006; Jerlang, 2008). Man kan sammanfatta kognitiv utveckling som en ständigt 

pågående, föränderlig uppbyggnadsprocess (Havnesköld & Risholm Mothander, 

2006). 

Piaget anser att människan föds social, och med det menar han att barn föds nyfikna 

och har en medfödd förmåga att kunna imitera andra. Genom imitation utvecklar 

barn inlevelse, empati och socialt samspel. Språkinlärning och utveckling är ett 

resultat av imitation hos andra människor. Barnet använder sedan språket som ett 

verktyg för att kunna förmedla sig och då speciellt sina behov, men även för att 

kunna tala om sina handlingar. Piaget talar om fyra väsentliga drivkrafter som den 

mänskliga utvecklingen är beroende av, delvis mognad, handling, socialt samspel 
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och självreglering. Beroende på barnets tidigare erfarenheter kommer mognaden att 

ske stegvist och spontant. Det är viktigt att barn får grundläggande förutsättningar för 

utveckling inom de fyra drivkrafterna då barns nervsystem utvecklas fram tills att de 

är ca sexton år (Havnesköld & Risholm Mothander, 2006; Jerlang, 2008).  

 

2.1.2 Lev Vygotskij – sociokulturella teorin 

Lev Semenovich Vygotskij levde mellan 1896 – 1934 i Vitryssland och hans 

pedagogiska teori bottnar i att man bara kan förstå en människa med hänsyn till de 

historiska och samhälleliga förhållanden samt omgivningar som denne befinner sig i, 

då vårt tänkande påverkas av närmiljön. Han menade vidare att vi föds in i vissa 

kulturella och sociala sammanhang som medför speciella utvecklingsmöjligheter 

eller begränsningar för oss. All uppfostran samt lärande har en social anknytning i 

och med att det är kopplat till vår verklighet, våra erfarenheter och miljö runt 

omkring oss. Vygotskij anser att språk, begrepp och tänkande hänger ihop. Han 

menar att psykiska processer är beroende av socialt samspel där språket fyller en stor 

funktion i och med att det är betydelsefullt för vårt tänkande (Jerlang & Ringstedt, 

2008). Genom språket kan vi uttrycka och lagra kunskaper, instinkter och förståelse. 

Språk och kommunikation är därför helt centrala i det sociokulturella perspektivet, 

genom att det utgör en betydelsefull förbindelse mellan människor. Genom språket 

får vi unika möjligheter att dela erfarenheter med varandra. Vi behöver därmed ett 

språk för att förstå vår omvärld i vår kultur (Säljö, 2000). Vygotskij ansåg alltså att 

alla våra psykologiska funktioner, som t.ex. tankar, minnen eller olika 

handlingsstrategier, bottnade i sociala erfarenheter som gjorts utifrån omgivningen, 

och som sedan gjorts om till individuella ”inre” handlingsmönster och strategier. 

Med det menade han att utvecklingen först går från det sociala och sedan till det 

individuella (Jerlang & Ringstedt, 2008). 

Vygotskij menar att när barnet samspelar med en vuxen eller tillsammans med någon 

som har mer erfarenhet än barnet själv uppstår det en inlärningsprocess, vilket han 

benämner som den närmaste utvecklingszonen. Här kan samspelet öka barnets 

potentiella utveckling och bli som en sorts stödstruktur i lärandet och utvecklingen. 

Det handlar om att stödja barnet, inte om att barnet ska klara sig självt. Detta kan 

liknas med en byggnadsställning som konstrueras åt barnet, efterhand som barnet 

växer och utvecklas tas en bit stegvis bort. Målet är att barnet ska kunna klara av saker 

och ting mer självt, men ska samtidigt få hjälp om de behöver (Säljö, 2000). Att utmana 

barnet i dess närmaste utvecklingszon menar Vygotskij, är den viktigaste grunden för 

barnets utveckling (Jerlang & Ringstedt, 2008).   

 

Vygotskij talar också om det egocentrerade talet och att det är en viktig del utav 

barnets utveckling. Han menar att det egocentrerade talet är grunden till barnets 

tankeprocess, det är ett verktyg för barnet där denne kan strukturera sina tankar och 

handlingar. Vygotskij menar vidare att det egocentrerade talet är socialt, men att 

barnet vänder sig till sig själv. När barnet är cirka tre år är det egocentrerade talet en 

viktig del av barnets tankeprocess, men att det försvinner allt eftersom barnets 

tankeförmåga utvecklas och när barnet är i sjuårsåldern har det försvunnit helt 

(Jerlang & Ringstedt, 2008). 
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2.1.3 Noam Chomsky – nativistisk teori 

Noam Chomsky föddes 1928 i Philadelphia och är grundaren till nativismen. Hans 

teori är att barn har en medfödd, grammatisk komponent och denna styr hur språket 

utvecklas. Hjärnan är konstruerad så att barnet är förprogrammerad till att lära sig att 

tala, detta kallar han för LAD – Language Acquisition Device.  Men hur kan barn 

lära sig ett språk? Chomsky betonade arvets och mognadens betydelse för 

språkinlärning. Endast människan är född med en kapacitet att utveckla tal. Talet blir 

därför ett sätt för människor att kommunicera. Inlärningen sker lättare innan 

puberteten och utan någon formell undervisning och det är likadant hos alla barn 

enligt Chomsky (Svensson, 2009). Det är vanligt att barn använder sig av ord som 

”gådde” istället för gick. Barn brukar nämligen hitta på nya ord, prova på olika och 

nya uttryck, vilket tyder på en medfödd språklig färdighet hos alla barn. För 

Chomsky är det språkets innehåll som är det primära, formen får komma i andra 

hand. Vad det gäller pedagogiken vid språkinlärning ska man betona vikten av att 

språk är till för att kunna förmedla och ta emot olika innehåll (Arnqvist, 2009). 

 

2.1.4 B.F. Skinner – behavioristisk teori 
 

Burrhus Frederic Skinner levde 1904-1990 i Amerika och var beteendepsykolog. 

Med beteende menar man all aktivitet som kan observeras av andra eller av en själv. 

Beteendet är grundläggande, det är orsaken till människans psyke, medvetande, 

personlighet osv. Aktiviteten är de handlingar vi utför i samspel med omgivningen 

och det är de som är orsaken till att vi utvecklas, lär oss språket osv. Skinner har 

grundat sin egen vetenskapliga filosofi, Radical Behaviorism. Detta perspektiv har 

även beteckningen det beteendepsykologiska perspektivet. Enligt Skinner lär sig barn 

språket genom socialförstärkning och imitation. Han menar att språkinlärningen är 

en betingad reflex, vilket innebär att när barnet hör språket kan denne genom 

imitation bygga upp sitt eget språk. Skinner ansåg att språkinlärning följer samma 

grundregler som andra sorters inlärning och det går endast att studera det som kan 

observeras (Jerlang, 2008). 

Skinner ansåg att likheterna mellan människor och djur är många då de formas av 

samma grundläggande processer och har snarlika nervsystem. Därför menar han att 

man kan förklara det mänskliga beteendet utifrån försök med djur. Han fick idén om 

att utforma ett inlärningsprogram som omfattar omedelbar respons och positiv 

förstärkning. Hans mest kända försök är med en råtta i ”skinner-boxen”. Han satte en 

hungrig råtta i en tom låda med en spak och en matlucka. Råttan började leta efter 

mat och när den oavsiktligt stötte till spaken, som genom beröringen utlöste mat åt 

råttan. Proceduren upprepades ett par gånger och efterhand ändrade råttans beteende 

då den ”lärt” sig att spaken gav mat. När råttan sedan var hungrig rörde den vid 

spaken och fick på så sätt mat. Här drar Skinner ett samband med hur barn utvecklar 

sitt språk (Jerlang, 2008). För de gensvar som barnet får i sina försök när de 

kommunicerar har stor betydelse då barnet utvecklar sin språkliga förmåga utifrån 

stimulansen (Svensson, 2009). 
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2.2 Språkutveckling 

 

Språk och lärande är delar av kunskapsutvecklingen, dessa utvecklas hela tiden och 

genom hela livet. Trots denna vetskap, är det vanligt att man knyter kunskap till 

skolan (Bjar, 2010). Arnqvist (2009) menar att språket är det som utvecklas snabbast 

under förskoleåren. Därför menar han att är det väsentligt att barn i förskolan får 

använda sitt språk så att deras utveckling inte hindras, utan att ordförrådet istället 

vidgas.  

Det verbala språket är ett av människans viktigaste redskap i det sociala samspelet 

med andra. Språket är ett redskap för tanken, den hjälper oss att förstå, tolka och bli 

medvetna om vår omgivning (Rygvold, 2001). Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2006) beskriver att redan från att barn är små kan de stimuleras till kommunikation. 

Därför är det av betydelse att barn omges av en stimulerande förskolemiljö för att 

språket ska utvecklas på bästa sätt, eftersom barn lär sig att tala när de umgås och 

samtalar med andra (a.a.). Samtalet är en social och språklig process och genom att 

vara delaktig i de sociala och språkliga processerna är man med och skapar/formar 

de kulturer man lever i (Liberg, 2010). Forskning har visat att barns språkutveckling 

påverkas av hur mycket språk som finns runt omkring dem, samt kvaliteten på 

språket (Eriksen Hagtvet, 2004).  Dock är språket bara ett av flera sätt att 

kommunicera på. Andra sätt kan vara genom dans, bild och musik. När man talar om 

språk menar man vanligtvis tal- eller skriftspråk, men språk kan även innefatta 

teckenspråk, kroppsspråk, brailleskrift, piktogram med mera (Svensson, 2009). Vi 

har i det här arbetet utgått från talspråket.  

Barns språkutveckling kan delas in utifrån flera olika perspektiv, vilka bidrar med 

nya och intressanta kunskaper. Arnqvist (2009) beskriver tre grundläggande 

perspektiv till barns språkutveckling. Den första är att utvecklingen beror på en yttre 

påverkan, den andra är att det är en medfödd förmåga att utveckla ett verbalt språk 

och det tredje är att det behövs en ömsesidighet mellan den medfödda förmågan och 

en stimulerande miljö. Han menar att man kan se barnets språkutveckling som ett 

pussel där varje perspektiv är en pusselbit. När alla bitarna pusslats samman och 

blivit till ett större pussel har man helheten av barnets språkutveckling. 

 

2.3 Språkets uppbyggnad 

Många forskare (Arnqvist, 2009; Eriksen Hagtvet, 2004; Rygvold, 2001; Svensson, 

2009) talar om att man kan dela in språket i olika områden, såsom funktion, innehåll 

och form. Där funktion är pragmatik, innehåll är semantik och form är fonologi, 

morfologi och syntax. 

2.3.1 Pragmatik 

Pragmatik är språkets funktion, vilket innebär regler och principer för hur språket 

används i sociala sammanhang (Eriksen Hagtvet, 2004; Svensson, 2009). Det är t.ex. 

ordval, satsformuleringar och intonation/betoning. Förutom att pragmatik handlar om 

hur språket används i sociala sammanhang, går den även ut på hur innehållet 

uppfattas av lyssnaren. Språkets funktion kan variera beroende av vilken situation 

man befinner sig i (Bruce, 2010; Svensson, 2009). Bruce (2010) poängterar att då det 

är väsentligt att kunna göra sig förstådd inför andra, är det för barn betydelsefullt att 
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inte bara tala utan också lära sig hur man talar och kommunicerar med andra 

människor. För barn är det således angeläget att lära sig regler för hur man deltar i en 

dialog, samt att kunna uttrycka sig klart så att det går att förstå vad de menar (a.a.). 

Om ett barn har pragmatiska problem, innebär det att de har svårigheter i att 

kontrollera och känna igen de sociala regler som gäller när människor kommunicerar 

med varandra. Detta kan till exempel vara att barnet inte urskiljer språket som ett 

verktyg för att kommunicera. Barnet kan ha svårt med att föra en dialog på grund av 

svårigheter i turtagning, eller kan det finnas svårigheter med att ta lyssnarens 

perspektiv. De här svårigheterna kan leda till att barnet utesluter dialoger, vilket 

medför bekymmer för barnet när det gäller att utveckla sin förmåga i 

kommunikationer (Arnqvist, 2009; Rygvold, 2001; Svensson, 2009). 

2.3.2 Semantik 

Semantik är språkets innehåll, och står för läran om språkets betydelse, vilket är 

innebörden av ord, satser och meningar (Svensson, 2009). Eriksen Hagtvet (2004) 

talar om att ord har två sidor, en formsida (fonologi, morfologi och syntax) och en 

innehållssida (semantik). Ord pekar även mot känslor, personer, tankar, händelser 

och föremål. Det hela handlar enligt Svensson (2009) om förståelsen för det som 

sägs, vilket är avgörande för den kommande läsförståelsen (a.a.). Barn i förskolan 

genomgår en stor utveckling när det gäller ords betydelse och de testar sig fram i hur 

de kan använda olika ord och i vilka sammanhang de sedan kan användas. Under de 

första åren är det vanligt att barn använder ord på fenomen i olika sammanhang eller 

så kopplas orden endast till vissa sammanhang, vilket medför att barn ofta använder 

fel ord vid fel tillfälle. Detta kan sedan vara en bidragande orsak till att barn med 

olika uppväxtvillkor kan ha olika ordförråd. Att förstå alla ord kan därför vara svårt 

för barn med semantiska problem eller så används orden i fel sammanhang 

(Arnqvist, 2009; Rygvold, 2001; Svensson, 2009). 

2.3.3 Språkets form 

Språkets form innehåller en mängd byggstenar t.ex. ord, orddelar och språkljud, som 

tillsammans utgör språket form. Där ingår fonologi, morfologi och syntax. Dessa 

byggstenar utgör språkets form och är viktiga för barn att känna till då de framöver 

ska lära sig skriftspråket (Svensson, 2009). 

2.3.4 Fonologi 

Fonologi handlar om språkljudens struktur, där fonem är den minsta språkljudet i ett 

ord. Även om fonem är de minsta beståndsdelarna har de ändå en betydelsefull 

funktion. Genom att byta ett fonem mot ett annat kan ordet förändras, eller ändra 

betydelse. Fonem är inte detsamma som bokstäver eftersom de beskriver de allra 

mista språkljuden och därmed kan en bokstav ha olika fonem. Ordet ”sol” t.ex. består 

utav tre fonem: /s/o/l/ (Eriksen Hagtvet, 2004; Svensson, 2009). Barn med 

fonologiska problem har svårigheter i att forma språkljuden eller uppfattar helt enkelt 

inte ljuden rätt och detta delas enligt Arnqvist (2009) och Rygvold (2001) in i två 

olika problem, fonologiska problem och fonetiska svårigheter. De fonologiska 

problemen grundas i att barnet har svårt att finna rätt ljud, det finns svårigheter som 

handlar om att strukturera och organisera språkljudssystemet. Ofta kan barnen uttala 

språkljuden var för sig, men när ljuden ska in i ett ord kan de te sig annorlunda. Ett 

barn som har svårt med den fonologiska delen kan ersätta k-ljud med ett t-ljud och 

säger exempelvis ”tatt” istället för ”katt”. De fonetiska svårigheterna innebär att 
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barnet har svårt att åstadkomma ett eller flera språkljud, barnet kan inte uttala orden 

korrekt. Här kan det handla om att barnet har svårt med tungspets ”r” och säger 

exempelvis ”gjis” istället för ”gris”, s-ljudet kan här bli till en läspning (a.a.).  

2.3.5 Morfologi 

Morfologi är läran om hur ord bildas och böjs. Det kan beskrivas som en inre 

struktur hos orden. Morfemet är den minsta betydelsebärande enheten i språket, men 

det finns även grammatiska morfem som kan ändra ordets form. Ordet ”huset” kan 

t.ex. delas upp i två morfem där ”hus” är minsta betydelsebärande enheten, och ”et”, 

anger det grammatiska morfemet. Olika grammatiska morfem kan därmed ändra 

innebörden i det minsta betydelsebärande morfemet, som t.ex. hus - et, hus - en, hus 

– ens (Eriksen Hagtvet, 2004; Svensson, 2009). Barn med morfologiska problem har 

svårt med ordens olika böjningar av substantiv, verb och adjektiv, t.ex. kan det vara 

svårt att skapa en förståelse för ändelsen ”-ar”. Att ordet hundar handlar om flera 

hundar och inte bara en. De kan även ha svårigheter när det handlar om 

användningen av orden ”men”, ”ett” och ”den” (Arnqvist, 2009; Rygvold, 2001; 

Svensson, 2009). 

2.3.6 Syntax 

Syntax står för hur ord kombineras till satser och meningar. Det innebär ordföljd, hur 

orden placeras och hur de böjs. Strukturen är betydelsefull för hur vi uppfattar 

innehållet i satsen (Svensson, 2009). Meningen får en innebörd om man använder sig 

utav de syntaktiska reglerna som gäller i ett språk (Eriksen Hagtvet, 2004). Vid 

syntaktiska problem har barnet svårt med att formulera meningar med korrekt 

satsbyggnad. Barnet kan exempelvis säga ”pappa mat?” istället för ”pappa, kan jag få 

mer mat? Att ha syntaktiska problem hänger tätt samman med ett begränsat 

ordförråd, orden räcker inte till för att skapa en fullständig mening. Men genom att 

samtala med barn och berätta för dem om ord, kan de få förståelse och deras 

ordförråd ökar (Arnqvist, 2009; Rygvold, 2001; Svensson, 2009). 

 

2.4 Språksvårigheter 

En grundläggande mänsklig förmåga är kommunikation med andra människor. Det 

är betydelsefullt att barn som har svårt att utveckla sin kommunikativa förmåga och 

sitt språk får anpassade åtgärder. Detta för att på så sätt kunna möjliggöra en så 

optimal språkutveckling som möjligt. I dagens samhälle ställs det stora krav på 

språkliga färdigheter, såsom att tala snabbt och hörbart, använda ett precist och 

varierat ordförråd, kunna läsa och skriva med mera. Om man inte behärskar språket 

till fullo och inte klarar av att kommunicera med andra, blir man ohjälpligt ställd 

utanför (Nettelbladt & Salameh, 2007).   

Arnqvist (2009), Eriksen Hagtvet (2004) och Rygvold (2001) poängterar att 

språkljudsproblem och språkproblem inte är samma sak. De menar att språkljuden 

används för att förmedla budskap, medan språket används för formulering av tanken 

och dess budskap. Språksvårigheter däremot handlar om att det finns problem med 

att förstå och kunna formulera sig.  Nettelbladt och Salameh (2007) betonar att 

språkstörning är ett annat ord för språksvårigheter och/eller språkförsening. 

Språkstörning används i de fall där barnets språkutveckling är klart försenad jämfört 

med jämnåriga barn. Här menar de att barnet har uttalade svårigheter att tillverka och 
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förstå språk, medan utvecklingen inom andra områden inte är påverkad. Hos barn 

med språkstörning är ett av de mest karaktäristiska dragen att de mer eller mindre är 

svårförståeliga för sin omgivning. Därför anser de att det är betydelsefullt att ta 

hänsyn till utvecklingsmässiga förändringar då språkstörningen inte är ett statiskt 

tillstånd, utan förändras med åldern. En del barn utvecklas så att deras språk kommer 

upp i samma nivå som jämnårigas, medan andra även fortsättningsvis kommer att ha 

språkliga problem fast med ett förändrat symtom (a.a.). 

Enligt Rygvold (2001) har ”språksvårigheter” eller ”språkproblem” blivit vanliga 

begrepp för att beskriva en problematisk språkutveckling. Hon menar att om 

begreppen används måste de konkretiseras och tydligt beskriva hur svårigheterna 

eller problemen yttrar sig. Genom kartläggning i många olika situationer ska de 

språkliga problemen preciseras så exakt som möjligt och inte leda till att det sätts en 

etikett på barnet. Hon menar vidare att den vanligaste formen av 

språkljudssvårigheter har samband med att barnen har lärt sig felaktig artikulation. 

Detta kan bero på ett ofullständigt uttal som har fastnat och blivit permanent, eller att 

barnets språkliga förebilder (föräldrar, syskon, vänner) uttalar vissa ljud fel, vilket 

förstärker barnets ofullständiga uttal. Det kan dock vara svårt att veta när man bör bli 

orolig över ett barns uttal då gränsen för normal eller avvikande 

språkljudsanvändning är hårfin. Det förekommer emellertid en mängd forskning som 

belyser vad ett barn bör kunna vid olika åldrar gällande språkljud. Hon menar  att det 

inte spelar någon roll vilken man väljer, men hon poängterar starkt att forskningen 

endast ska användas som riktlinjer och inte som ett facit. För alla barn är olika och 

utvecklas därför i olika takt (a.a.).  

Oftast börjar man oroa sig för samt upptäcker språksvårigheter i förskolan när barnen 

är runt fyra-fem år (Bruce, 2010; Nettelbladt & Salameh, 2007). Språkliga problem 

är dock inte alltid lätta att upptäcka. Rygvold (2001) menar att barn kan dölja 

språkliga problem som handlar om förståelse för det som sägs, genom att vara 

skickliga på att tolka kroppsspråk, gester och att läsa av situationen. Bruce (2010) 

menar att det kan uppstå missuppfattningar kring barns språkliga förståelse om vi 

endast stödjer vår uppfattning om dem utifrån vad de säger eller inte säger (a.a.). 

Barn har ofta större språklig förståelse än vad de kan visa genom verbal 

kommunikation. De förstår och uppfattar andra människors kroppsspråk väldigt bra, 

vilket dessvärre leder till att de är lätta att missa (Bruce, 2010; Rygvold, 2001). 

 

2.5 Förskolans ansvar  

Enligt Lpfö 98 - reviderad 2010 ska förskolan vara en rolig, trygg och lärorik plats 

för alla barnen i verksamheten. Där ska grunden för ett livslångt lärande läggas, och 

pedagogerna utgår ifrån en helhetssyn på barnet och dess behov. Verksamheten ska 

bilda en helhet mellan omsorg, utveckling och lärande, där varje barn ska få 

stimulans och vägledning av pedagogerna för att kunna utveckla sina egna 

kunskaper, kompetenser och insikter. Pedagogernas uppdrag är att ta tillvara på 

barnens nyfikenhet, vetgirighet, vilja och lust att lära, samt stärka deras tillit till den 

egna förmågan. Leken anses ha en betydelsefull roll i verksamheten genom att det 

därigenom går utmärkt att ta tillvara på det lustfyllda lärandet och samtidigt 

stimulera barnens fantasi, inlevelse, kommunikation, förmåga att samarbeta och lösa 

problem. Det är viktigt att lärare har förmåga att förstå och samspela med barnet, och 

möta olika individuella behov (Skolverket, 2010).  
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Språket framhålls som en viktig aspekt i läroplanen i och med att förskolan ska 

sträva efter att varje barn ska utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp 

samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar och att lyssna på andra. 

Att kommunicera med andra, reflektera, samt att försöka förstå andras perspektiv är 

också välprioriterade strävansmål i förskolan som kan kopplas till språklig 

utveckling. Det framhålls också att olika språk- och kunskapsformer ska förekomma, 

som t.ex. tal, musik, dans, drama, rörelse, där lärare ska stimulera och utmana barnen 

i deras språk- och kommunikationsutveckling (Skolverket, 2010).  

Dagens samhälle innehåller mycket information och är i en ständig förändring. 

Förskolan ska därför vara med och lägga grunden till att barn på sikt kan tillgodogöra 

sig de kunskaper som behövs för att klara sig i framtidens samhälle. Färdigheter som 

ses som särskilt viktiga inom detta område är förmåga att kunna kommunicera, söka 

ny kunskap och samarbeta (Skolverket, 2010). 

 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

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

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

(Skolverket, 2010, s 7) 

 

I förskolans läroplan Lpfö 98 – reviderad 2010, betraktas språk och kommunikation 

som en betydelsefull del i det dagliga pedagogiska arbetet. Läroplanen betonar att 

barn ska få tillgång till en mängd olika språkliga och kommunikativa uttrycksformer, 

samt det viktiga samspelet mellan barn och vuxna i barnets språkutveckling 

(Johansson, 2011). Att barn får positiv språklig och känslomässig bekräftelse har 

betydelse både för barnets språkutveckling samt barnets självbild och självförtroende 

(Eriksen Hagtvet, 2004; Skolverket, 2010). 

 

2.6 Miljöns betydelse för språket 

 

Eriksen Hagtvet (2004) anser att miljön är avgörande för en positiv språkutveckling. 

En miljö utan aktiv kommunikation kan vara förödande när ett barn håller på att 

utveckla sitt språk. Om inte förskollärare bemöter barnens nyfikenhet med intresse 

och uppmuntran finns det risk för att barnen istället blir passiva och likgiltiga. 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) trycker på att den språkliga 

medvetenheten hos förskollärare måste tillämpas i hela verksamhetens arbete för att 

det ska kunna skapas en god språklig miljö. Förskollärarna använder då själva ett rikt 

och nyanserat språk, det finns en medveten planering samt ett målinriktat arbete som 

syftar till att utveckla barns språkliga och kommunikativa förmåga i alla 

sammanhang. De lyssnar aktivt på barnen, uppmuntrar dem till att berätta och hittar 

tillfällen i vardagen för att uppmuntra och utveckla barnens kommunikativa förmåga. 

I miljön finns också material och aktiviteter för att främja barns språk. I en mindre 

stimulerande språkmiljö använder lärare främst språket för att kontrollera barn i 

omsorgs- eller rutinsituationer. Barnens tal eller berättande uppmuntras inte, utan det 

råder istället en brist på utmanande kommunikation. Högläsning används främst för 

att lugna eller samla barngruppen och inte för att stimulera barnens språk.  Det finns 

också en begränsad eller dålig tillgång till spel/material/aktiviteter som främjar 

barnens språkutveckling (a.a.).  
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Svensson (2009) menar att språket ser olika ut för olika människor eftersom vi 

påverkas av vår miljö. Dessa miljöer ger sen erfarenheter som i sig ger upphov till 

samtal. Bjar (2010) poängterar att beroende på ens uppväxt, de miljöer som man 

befinner sig i och vad man har för fritidsintresse påverkar hur man använder sitt 

språk. Faktorer som kan ha inverkan på barns språkutveckling är kamratgrupper, 

massmedia och familjen. Andra faktorer som även har betydelse för barns 

utvecklingsmöjligheter i förskolan är yttre villkor, som exempelvis storlek på 

barngrupp och pedagogers barnsyn (Arnqvist, 2009; Bjar, 2010; Svensson, 2009). 

 

2.6.1 Pedagogers förhållningssätt  

Johansson (2011) menar att pedagogers föreställning om barnet som person är av 

betydelse för den omsorg och bemötande som barnet får. Det inkluderar både 

människosyn och respekt. Vårt bemötande av andra människor innefattar alltid en del 

av våra föreställningar om dem, oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Hon 

beskriver förhållningssättet Vuxna vet bättre, som ett tillvägagångssätt där vuxna i 

första hand utgår från sitt eget synsätt om vad som är bra för barnet. Pedagogerna ser 

då sina sätt som de bästa för barnet och deras idéer går då före barnets förståelse eller 

upplevelse av situationen. Ett annat förhållningssätt är att se barnet som en 

meningsskapande person, då verksamheten istället anpassas till barnens erfarenheter, 

intressen, intentioner och behov. Detta betyder att lärarna då är öppna och mottagliga 

för det barnen kommunicerar och att verksamheten anpassas därefter. Qvarsell 

(2005) menar att det är betydelsefullt att tänka över vad som kan vara bäst för barnet 

ur barnets perspektiv just nu, och inte enbart tänka långsiktigt mot framtiden. Hon 

funderar kring fenomenet att det är vuxna som konstruerar modeller utifrån deras 

teorier om vad som är bäst för barnets språkstimulering. I själva verket kanske lärare 

behöver närma sig barnets perspektiv och nuet som barnet befinner sig i, för att 

kunna stimulera barnets språk på bästa sätt. Vidare menar hon att man med fördel 

kan ta barnens perspektiv på allvar och se deras livsvärld som en källa av kunskap 

och erfarenheter att utveckla (a.a.).  

Viktiga samtalspartner för ett barn är vuxna, framför allt föräldrarna. Men även 

förskolepersonal kan komma att bli en förebild, samt en väsentlig resurs i samtal med 

barnen. Pedagogerna har alltså en nyckelroll när det gäller att skapa en kreativ, 

utvecklande miljö i förskolan för att stimulera barnens lust och glädje i att lära, 

framförallt genom språket (Lidberg, 2010). 

      

2.7 Pedagogiska redskap för språkutveckling 

 

Eriksen Hagtvet (2004) menar att när barn är i förskoleåldern är deras förutsättningar 

för att tillägna sig språklig stimulering som bäst, för då är deras motivation att lära 

samt mottaglighet som högst. Därför anser hon att tidig stimulering är väsentlig, men 

poängterar samtidigt att lärande inte ska tränga sig på barn. Hon menar att en 

aktivitet aldrig kommer att få någon större pedagogisk kraft än vad barnens intressen 

och förutsättningar kan skapa utrymme för. Hon betonar att förskollärare kan skapa 

motivation, men att det ibland kan vara svårt att överföra den till barnen. Därför bör 

all stimulering ske utifrån barnens förutsättningar och med deras motivation som 
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drivkraft för allt lärande (a.a.). Förskollärare måste även kunna använda kunskaper 

utifrån ett brett register av olika teorier och perspektiv, för att kunna möta 

mångfalden av pedagogiska behov i barngruppen (Eriksen Hagtvet, 2006). Det 

räcker inte med att utgå ifrån en bestämd teoretisk inriktning eller ett bestämt 

perspektiv, det pedagogiska arbetet är alltför komplext för att omfattas av ett 

perspektiv eller teori. Eriksen Hagtvet (2006) menar också att förskollärare måste 

kunna reflektera över sitt arbetssätt, och inte bara veta att de ska göra på ett visst sätt, 

utan också varför de gör på det sättet (a.a.). 

 

När vuxna och barn berättar, samtalar och lyssnar stimuleras barnets ordförråd, 

uttrycksförmåga, meningsbyggnad och grammatik. Det är också väsentligt att den 

vuxne ger respons på vad barnet säger. Studier har visat att barnets förmåga att 

bygga meningar, beror på om den vuxne har bemött barnets ofullständiga meningar 

med korrigeringar eller med utvecklande frågor. Ett utvecklat ämnesinnehåll med 

följdfrågor ger barnet en ökad grammatisk förmåga. Därför är det betydelsefullt att 

förskollärare dagligen ser till att barnet får möjlighet till intressanta och utvecklande 

samtal (Svensson, 2009). Rim, ramsor och sånglekar är viktiga delar i den språkliga 

stimulansen och är vanligt förekommande i förskolan. Barnet och den vuxne leker 

fram olika typer av språkliga dialoger, språkliga strukturer samt språklig rytm 

(Rygvold, 2001). 

 

2.7.1 Högläsning  

Högläsning ses som ett viktigt moment för att stimulera barns språk (Gustafsson & 

Mellgren, 2009). Genom högläsning får barnet upplevelser av ord som berör föremål, 

handlingar och egenskaper kopplat till en speciell situation (Sheridan, Pramling 

Samuelsson & Johansson, 2010). Barnet får också erfarenheter av röstläge, betoning 

och satsmelodi genom att lyssna till någon som läser. Det är inte ovanligt att 

högläsning används för att samla och lugna en barngrupp, eller att det används som 

en övergångsaktivitet (Gustafsson & Mellgren, 2009). Sheridan, Pramling 

Samuelsson och Johansson (2010) poängterar dock att högläsning mycket väl kan 

vara en situation för samspel, det beror på vilka intentioner den som läser har med 

aktiviteten. För att samspelet kring det lästa ska falla bra ut behövs det att den vuxne 

är lyhörd och kan bekräfta och utmana barnet i lässituationen. Det är också lättare att 

stimulera ett ömsesidigt samspel om man läser med ett enskilt barn, eller några få, än 

med en stor barngrupp (a.a.). Förskolan bör ha tillgång till mycket böcker och 

eventuellt en läshörna för barnens språkutvecklings skull. Det är även betydelsefullt 

att barnen får möjlighet att gå iväg och låna böcker från ett bibliotek (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006). 

Svensson (2009) beskriver högläsning som mycket viktigt för att barn ska förstå 

vikten av skriftspråket, samt för att skapa ett intresse för läsning (a.a.). Genom att 

bearbeta det som lästs efteråt, kan man som lärare få en inblick i hur barnet 

uppfattade det lästa. Utifrån detta kan sedan lärare och barn tillsammans associera till 

egna erfarenheter, och reflektera. I lässituationen är det lärarens agerande som avgör 

vilka förutsättningar som skapas för barnen (Sheridan, Pramling Samuelsson & 

Johansson, 2010; Svensson, 2009). 
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2.7.2 Samtal  

Eriksen Hagtvet (2006) menar att en god grund för muntlig språkstimulering ligger i 

goda ” här- och – nu- dialoger”. Där är orden lätta att förstå, eftersom situationen ger 

mening åt dem i sammanhanget. Situationerna förutsätter dock att de som 

kommunicerar har förmåga och tid att aktivt lyssna på varandra. Genom samtal i 

vardagliga rutiner skapas det mening och förståelse för ord och uttryck, samtidigt 

som barnet får erfarenheter av att berätta, lyssna och ta kontakt med andra. Eriksen 

Hagtvet (2004) tillskriver de vardagliga samtalssituationerna som de mest 

betydelsefulla i barnens språkutveckling (a.a.). Lärare är även språkliga förebilder 

för barnen, vilket gör att deras språkanvändande får stor betydelse för barnens 

utveckling (Eriksen Hagtvet, 2006). Ett rikt och nyanserat språk som används på ett 

medvetet sätt kan utmana barnens språk, om det ligger inom deras utvecklingsnivå. 

Lärare behöver då se till barnens individuella språkliga nivå för att kunna utmana 

dem utifrån deras egna förutsättningar. Genom systematiska observationer menar 

Eriksen Hagtvet (2006) att pedagoger kan kartlägga barnens eventuella behov, för att 

kunna stödja barnet på bästa sätt i dess utveckling. Johansson (2011) håller med om 

att samtalen i vardagen är betydelsefulla för barnens språkutveckling, men hon 

framhåller att det ändå inte räcker med att ständigt samtala för att skapa goda 

kommunikationsprocesser, utan det handlar också om hur man gör det. God 

kommunikationsmiljö kännetecknas av att personerna ingår i ett ömsesidigt samspel, 

där man ser varandra som betydelsefulla, och där man tar tillvara på varandras 

erfarenheter (a.a.). 

Under måltiden i förskolan utvecklas barnen i samtal och dialog att bli aktiva 

samtalspartners. Pedagoger använder här sin yrkeskunskap genom att samtala och 

använda tal- och kroppsspråk som sin pedagogiska metod. Under måltiden får barnen 

möjligheter att utveckla en uppfattning om sig själv som person, samtidigt som de lär 

sig språkliga, sociala och motoriska kunskaper. Måltiden i förskolan har en dubbel 

funktion. Den innehåller en omsorgsaspekt i meningen att pedagoger måste hjälpa de 

yngsta barnen, men måltiden har också en mångskiftande inlärningsaspekt, vilket 

visar sig då barnen samtalar, imiterar och identifierar sig med pedagogerna i 

förskolan (Norman, 2003). 

 

2.7.3 Lek 

Eriksen Hagtvet (2006) anser att leken är en utmärkt utgångspunkt för pedagogiskt 

arbete, då lust och lek är två viktiga ingredienser för barns inlärning. Hon menar att 

man som förskollärare måste uppmuntra barnens lust och nyfikenhet till att utforska 

omvärlden genom lek.  

Knutsdotter Olofsson (2003) anser att lusten och förståelsen för språket börjar tidigt i 

förskolan och framhåller leken som en språkutvecklande aktivitet.  Hon menar att 

leken och talspråket är inflätade i varandra, eftersom leken är fylld med en mängd 

olika begrepp och ett utvecklat lekande leder till en god berättarförmåga. I leken 

måste barnen berätta vad saker ska föreställa, samt vad de gör för att de andra ska 

förstå. De tränar upp språket genom att sätta ord på sina fantasier och 

transformationer. I leken talar ofta barn med ett mer utförligt och varierat språk än i 

vanliga fall. För där är de både författare, regissörer, skådespelare och publik (a.a.).  

 

I Lpfö 98 – reviderad 2010 står det följande: 
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Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 

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

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

kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta 

och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att 

uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. (Skolverket, 2010, s. 6) 

 

En del barn har en försenad språkutveckling och därför kan dessa barn ha svårigheter 

med att förstå andra barn, samt att själva göra sig förstådda i samspelssituationer. 

Men genom att de leker och umgås med varandra gynnar de sin språkförmåga, vilket 

medför att barn med språksvårigheter kan ha ett extra stort utbyte av lek och 

gemenskap (Bruce, 2007). 

  

2.7.4 Samling  

Enligt Svensson (2009) är samlingar sedan lång tid tillbaka vanligt förekommande i 

förskolan. Hon anser att det är betydelsefullt att ta tillvara på tillfällena som ges i 

förskolan till språkliga aktiviteter, till exempel i samlingen och i den vardagliga 

verksamheten. Målet med samlingar och/eller språklekar är inte att barnen ska få 

känslan av att det är en övning eller ett test, utan det ska ske på barnens villkor och i 

lekfulla sammanhang. Eriksen Hagtvet (2006) ser också samlingen som ett positivt 

arbetssätt om det ska diskuteras gemensamma erfarenheter eller upplevelser som 

gruppen gjort tillsammans. Däremot ser hon inte samling som ett bra arbetssätt för att 

nå ett individuellt lärande eftersom man då behöver delta aktivt, vilket kan vara svårt 

om man har samling med en stor barngrupp (a.a.). I samlingar kan det ofta finnas en 

medveten avsikt från lärarnas sida, att öva barngruppen i vissa språkdelar genom 

olika arbetssätt eller metoder. Samlingen kan vara lustfylld och intressant för barnen, 

samtidigt som det ofta är läraren som styr och har det största samtalsutrymmet 

(Johansson, 2011). Det som Johansson (2011) ser som en nackdel med 

språksamlingar är att språket till viss del lyfts ut ur sitt sammanhang. Om det till 

exempel är tänkt att barnen ska öva på innebörder av ord och begrepp eller om det 

finns ett rätt svar som läraren är ute efter.  

 

2.7.5 Före Bornholmsmodellen 

”Före Bornholmsmodellen – språklekar i förskolan” är skriven av Sterner och 

Lundberg (2010) och är en modell som syftar till att på ett roligt sätt stärka barnens 

språkliga medvetenhet och upptäckarlust. Den riktar sig till barn mellan fyra och sex 

år och innehåller ett färdigt material för femton språksamlingar med olika delar 

såsom; upprop högläsning, veckans ramsa, språklek, sånglek och avslutningssång.  

Tanken är att språket ska bearbetas i både dess betydelse, innehåll och form. Till 

exempel reflektion över ord, meningar och dess betydelse, lyssna efter fonem i ord, 

samt övning i att själv lyssna och berätta.  Det finns en studiehandledning som 

komplement till övningsboken (a.a.).  

 



16 

2.7.6 TRAS 

TRAS (tidig registrering av språkutveckling) är ett observationsmaterial, och inte ett 

test. Det är utvecklat av olika pedagogiska kompetenscenter och universitet i Norge. 

Materialet är avsett till att användas i förskolan för att följa upp barns språkliga 

utveckling, samt att upptäcka en försenad språkutveckling. Målsättningen med 

materialet är ”att förmedla betydelsen av tidig intervention, öka kunskapen om och 

intresse för barns språkutveckling samt bidra till att barn som kämpar med sin 

språkinlärning blir registrerade på ett tidigt stadium” (Horn, Espenakk & H Wagner, 

2004, s 10). För att pedagoger på bästa sätt ska kunna få en uppfattning om vad ett 

barn kan och behärskar på egen hand, är det betydelsefullt att arbetslaget utifrån 

dagliga observationer av barnets språk gemensamt fyller i materialet (Frost, 2004; 

Klepstad Færevaag, 2004). Efter att observationsschemat är ifyllt måste man ha 

tillräckligt med tid för att gemensamt kunna diskutera vad man har sett, så att man 

kan kartlägga den språkliga utvecklingen och därefter bestämma hur man ska gå 

vidare.  

TRAS består av en handbok och ett observationsschema, med en tillhörande 

vägledning. Tillsammans fungerar dessa som ett hjälpmedel för att ge pedagogerna 

en överblick över var barnet befinner sig i språkutvecklingen och inom vilka 

områden det eventuellt behövs stöd. Schemat är indelat i tre överordnade 

utvecklingsområden: Samspel, kommunikation och uppmärksamhet; Språkförståelse 

och språklig medvetenhet; Uttal, ordförråd och satsproduktion (Thomsen, 2004). 
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3 PROBLEM 

 

Vårt syfte med den här undersökningen är att få veta hur förskollärare i förskolan 

arbetar för att främja och stimulera barns språkutveckling. 

 

Våra frågeställningar är:  

 

 Hur uppfattar förskollärare sitt ansvar för barns språkutveckling? 

 Hur arbetar de för att stimulera barns språkutveckling? 

 När känner förskollärare sig oroliga för barns språkutveckling? 

 Hur arbetar de för att främja barns språkutveckling vid språksvårigheter? 
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4 METOD 

 

I metodavsnittet beskriver vi val av metod, den kvalitativa metoden och den 

semistrukturerade intervjun. Vi kommer även ta upp vårt urval, genomförande, 

databearbetning, validitet och reliabilitet, samt etiska principer. 

 

4.1 Val av metod 

 

Till vår undersökning valde vi mellan kvantitativ och kvalitativ metod (Patel & 

Davidsson, 2003). En kvantitativ metod avser att man samlar in information utifrån 

enkät, intervju- eller dataundersökningar. Det kvantitativa tillvägagångssättet är det 

vanligaste sättet att samla information på. Men det är viktigt att se till att man får så 

många svar som möjligt, för ju färre som svarar, desto större är risken för att 

undersökningen inte kommer att ge ett korrekt resultat. Kvantitativa metoder 

används framför allt när det är angeläget att sätta siffror på det som undersökts. 

Metoden saknar dock möjligheter när det gäller att gå in på djupet med en eller flera 

frågeställningar, då den passar sig mest för att genomföras på större grupper (a.a.). 

Den kvantitativa metoden skiljer sig från den kvalitativa metoden som vi har valt att 

använda oss utav. 

En kvalitativ metod avser att undersöka hur människan uppfattar och framställer sin 

verklighet. Syftet med metoden är att få förståelse för olika ämnen utifrån den 

intervjuades vardag och perspektiv. Metoden avser även att undersöka hur 

människan uppfattar och framställer sin verklighet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Kvalitativa metoder passar utmärkt när det handlar om att komma åt sammanhang 

som kräver förståelse. Fördelarna med kvalitativa metoder är att de är flexibla, de går 

att anpassa efter situationen och efter hur undersökningen utvecklar sig (Bryman, 

2011). Bryman (2011) menar vidare att man i den kvalitativa metoden koncentrerar 

sig på individens erfarenheter och uppfattningar, då man är intresserad av hur någon 

upplever ett fenomen. Eftersom vi är intresserade av pedagogers uppfattningar kring 

barns språkutveckling, anser vi att en kvalitativ studie kommer väl till pass för vårt 

syfte. Stukát (2005) framhäver dock att den kvalitativa metoden fått en hel del kritik 

över att vara för subjektiv. Forskarnas stora påverkan i tolkningarna gör att resultaten 

kan bli helt olika om två forskare undersöker samma fenomen på samma sätt (a.a.). 

Vi är dock medvetna om denna problematik .  

Vi har valt att utgå från en semi-strukturerad intervju för att få svar på våra 

frågeställningar. Anledningen var att vi ville att intervjufrågorna skulle vara öppna. 

Intervjupersonerna hade då möjlighet att fritt berätta vad de ansåg vara viktigt och 

väsentligt att förmedla. I semi-strukturerade intervjuer använder sig forskaren oftast 

utav en intervjuguide, vilket vi har gjort (se bilaga 1). Intervjupersonerna har trots 

det en stor frihet att formulera och utforma svaren på sitt sätt, även om man använder 

sig utav färdigformulerade frågor. Frågorna behöver heller inte följa intervjuguidens 

ordning och nya frågor utöver intervjuguiden kan också ställas, om den som 

intervjuar anknyter till något som intervjupersonen tidigare sagt (Bryman, 2011; 

Trost, 2010). Den semi-strukturerade intervjun är en kvalitativ undersökningsmetod 

(Bryman, 2011) och en kvalitativ intervju innebär att det ställs enkla och raka frågor 

som ger innehållsrika svar, vilket ger kvalitet på innehållet (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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4.2 Urval/Genomförande 

Vi valde att göra vår undersökning på fyra olika förskolor i två kommuner i sydöstra 

Sverige. Vår undersökningsgrupp bestod utav fyra förskollärare (en intervju per 

förskola) och utifrån förutbestämda kriterier. Kriterierna var att intervjupersonerna 

skulle vara utbildade förskollärare, att de arbetade med fyra-femåringar och att de 

ska ha arbetat på samma förskola i ett par år. Förfrågan om att få genomföra en 

intervju skedde via telefon, e-mail eller personlig kontakt. Vi bokade tillsammans 

med berörd intervjuperson dag, tid och plats. Vi genomförde intervjuerna var för sig, 

då Stukát (2005) menar att intervjupersonen kan känna sig i underläge om det blir två 

mot en. Intervjuerna genomfördes på förskollärarnas arbetsplatser, men i ett avskilt 

rum och tog cirka 30-45 minuter.  

För att få fram intervjupersoner tog vi kontakt med förskolor/förskollärare som vi 

kände till sedan tidigare. Detta för att snabbt kunna komma igång med intervjuerna 

då tidsramen var snäv, samt att vi hoppades på att få en öppnare och mer avslappnad 

intervju då vi känner personerna. Gillham (2008) menar att praktiskt tänkande är 

väsentligt av den orsaken att man måste hinna genomföra intervjuerna i mån av tid. 

Han menar vidare att ju fler personer man intervjuar, desto mer varierande och 

sanningsenliga blir svaren. Dock poängterar han att det finns en risk med att ha 

många intervjupersoner, att det kan bli en ”teoretisk mättnad”. Med ”teoretisk 

mättnad” menar han att svaren går in i varandra och att inget nytt tillkommer (a.a.). 

Efter att utgått från vår tidsram och Gillhams (2008) åsikter beslutade vi att fyra 

intervjupersoner var lagom för vår studie.  

Vi började med att formulera intervjufrågor (se bilaga 1) utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar. Dessa ville vi skulle belysa förskollärarnas upplevelser och på vilka 

sätt de i förskolan arbetar för att främja och stimulera barns språkutveckling. För att 

förbereda oss inför våra intervjuer läste vi in oss på de fyra forskningsetiska 

principerna (Vetenskapsrådet, 2002), vilka vi även informerade intervjupersonen om. 

Vi informerade även intervjupersonerna om intervjuns syfte, samt hur materialet 

skulle komma att behandlas och dokumenteras, det vill säga med ljudupptagning via 

diktafon. Vidare förberedde vi även oss genom att läsa litteratur som berör 

intervjumetodik i syfte att kunna fokusera på rätt saker, samt veta hur vi skulle agera 

och kommunicera för att kunna skapa en så informell och avslappnad 

intervjusituation som möjligt (Bryman, 2011).  

 

4.3 Databearbetning 

Efter varje intervju med förskollärarna lyssnade vi igenom samtalen och 

transkriberade över dem direkt på datorn, ordagrant. Att transkribera menar Stukát 

(2005) kan ta lång tid så vi påbörjade analysen medan intervjun fortfarande var färsk 

i våra minnen, vilket Patel och Davidsson (2003) förespråkar. Stukát (2005) betonar 

vikten av att läsa igenom intervjuerna många gånger för att på så sätt komma ner på 

djupet i innehållet och där finna en struktur i det material som är insamlat (a.a.). Efter 

att vi transkriberat intervjuerna sammanställde vi dem för att kunna påbörja analysen 

relaterat till våra frågeställningar. Dessa frågeställningar använde vi även som 

rubriker i analysen, för att läsaren ska få en röd tråd att följa, vilket Kvale och 

Brinkmann (2009) rekommenderar.  
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4.4 Validitet och reliabilitet 

Med validitet menar man att undersökningens slutsatser hänger samman, man 

undersöker vad man hade för avsikt att undersöka (Bryman, 2011; Kvale & 

Brinkmann, 2009). Insamlingsmetod och undersökningsgrupp måste stämma överens 

med frågeställningarna (Bryman, 2011) och därför var vårt tillvägagångssätt med 

semistrukturerade intervjufrågor den metod som gav vår undersökning mest 

tillförlitlighet. Vi har baserat vår undersökning på litteratur som belyser forskning 

som till stora delar stämmer överens med vårt resultat och vi menar utifrån Patel och 

Davidsson (2009) att detta stärker vår studies validitet. Vi gick igenom litteraturen 

och bedömde dess nyhetsvärde, samt dess nytta för vårt arbete. Eftersom litteraturen 

är relativt ny, anser vi utifrån Patel och Davidsson (2003) att den har stor inverkan i 

vårt resultat och arbetets relevans. 

Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Reliabiliteten eller 

pålitligheten handlar om tillförlitligheten i de mätinstrument och den 

insamlingsmetod som använts. För att i vår undersökning nå reliabilitet spelade vi in 

alla intervjuerna med hjälp av en diktafon och transkriberade dem sedan på datorn. 

Detta för att vi så exakt som möjligt skulle kunna återge respondenternas utsagor, 

vilket Bryman (2011) föreskriver. Stukát (2005) påpekar dock att det alltid finns en 

risk att intervjupersonerna inte är helt ärliga, utan svarar det som de tror att 

intervjuaren vill höra. Dock kan innebörden av respondenternas svar ha påverkat 

tillförlitligheten vid transkriberingen från talspråk till skriftspråk. Vid 

transkriberingen tolkas det som respondenterna sagt, för att sedan skrivas ned i text 

och det är däremellan som misstolkningar kan uppstå (Bryman, 2011).  

 

4.5 Etiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att människor som deltar inom humanistisk-

vetenskaplig forskning ska informeras om sin uppgift i projektet, samt få kännedom 

om villkoren som gäller för deras deltagande. De har vidare tagit fram fyra 

forskningsetiska principer och dessa har vi tagit hänsyn till i vår undersökning. De 

fyra huvudkraven är:  

 

 Informationskravet – Forskaren ska informera intervjupersonerna om syftet 

med undersökningen. Vi förklarade vårt syfte samt våra problemområden för 

intervjupersonerna när vi kontaktade dem första gången. 

 Samtyckeskravet – Intervjupersonerna i undersökningen har själva rätt att 

bestämma över sitt deltagande. Vi berättade att undersökningen var frivillig 

och att de när som helst kunde välja att avsluta den. 

 Konfidentialitetskravet – Intervjupersonernas uppgifter är konfidentiella. Vi 

klargjorde för intervjupersonerna att deras personuppgifter kommer att vara 

skyddade. Inga namn eller dylikt kommer att nämnas. 

 Nyttjandekravet – Uppgifterna som samlas in får endast användas för 

forskningsändamålet, vilket vi informerade om på plats. 
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5 RESULTAT 

I det här kapitlet presentera vi vårt resultat utifrån våra intervjuer. Vi har valt att 

kategorisera intervjupersonernas (förskollärarna) svar utifrån våra frågeställningar. 

Under frågeställningarna har vi kategoriserat deras svar, och under dessa har vi hittat 

flera teman som vi valt att kursivera för att på så sätt tydliggöra de olika kvaliteter 

som framkommit. 

 

5.1 Hur förskollärarna uppfattar sitt ansvar för barns 

språkutveckling. 

5.1.1 Ansvar utifrån styrdokument 

 

Förskollärarna hänvisade till att det står utskrivet tydliga strävansmål i läroplanen för 

förskolan (Lpfö – 98 reviderad, 2010) som handlar om barns språk. De poängterade 

att förskolan och förskollärarna har ett viktigt uppdrag i att ge barnen en god språklig 

stimulans. De såg positivt på att det finns strävansmål i styrdokumenten eftersom 

målen tydliggör och poängterar hur viktigt det är att stimulera barnens 

språkutveckling i förskolan, vilket de instämde med.   

 
Det är bra att de är så tydliga, så att man vet vilka mål man ska jobba efter i 

verksamheten.    

 

En förskollärare upplevde att det är bra att styrdokumenten tydligt visar vad de ska 

arbeta efter, men hon kände att det tyvärr finns för lite tid i verksamheten för 

återkoppling till styrdokumenten.    

 
Det är ju ändå det som ligger till grund för allt det man gör och det kan jag känna 

ibland att man inte har tid till.  

 

5.1.2 Pedagogisk dokumentation 

 

Intervjupersonerna berättade att de försökte dokumentera så mycket som möjligt i 

verksamheten, vilket då även innefattade barnens språk. De hänvisade till att 

dokumentation är ett krav ifrån styrdokumenten och att dokumentationen blir som en 

kartläggning över verksamheten. Det positiva med dokumentationen var att 

arbetslaget kunde reflektera och utveckla verksamheten efter den. 

 
Det mesta vi gör försöker vi dokumentera. Även språkliga saker dokumenterar 

man och att dokumentera är ett krav som vi har. 

 

5.1.3 Ansvar utifrån att barnen är mycket på förskolan 
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Många kände att de har ett ansvar för språkutvecklingen, utifrån att flera av barnen 

var på förskolan en stor del av sin vakna tid. De menade att föräldrarna har långa 

arbetsdagar, vilket kan göra att deras samtalstid med barnen minskas. Därför såg 

förskollärarna det som viktigt att förskolan lägger stor vikt vid att samtala med 

barnen. 

 
Samhället idag är uppbyggt så att man mer eller mindre måste jobba heltid och 

när man sen kommer hem är alla trötta, och då blir det lätt mycket ja- eller nej- 

frågor. Inga riktiga samtal.  

 

5.1.4.  Som språkliga förebilder 

 

Förskollärarna beskrev att de upplevde sig som viktiga förebilder, genom hur de 

själva använder språket. Många kände att det är betydelsefullt att använda ett rikt och 

nyanserat språk i verksamheten.  

 
Vi pedagoger är väldigt viktiga förebilder i vårt sätt att använda språket. Och vi 

måste tänka på att vi ska ge ett rikt språk ut till dem, barnen.  

 

De framhöll att deras egna språk behövde anpassas till barnens behov och utmana 

det. Vissa förskollärare beskrev att det hade förekommit reflektioner i deras arbetslag 

om hur de själva kunde arbeta för att bli mer språkligt medvetna. Att kunna möta 

barnens språkliga nivå hade då framkommit som en viktig del i språkstimulansen.  
 

Man måste ligga snäppet över barnens egna språk, för att kittla deras intresse och 

nyfikenhet. Ligger man under deras språk sker ingen utveckling, och ligger man 

för högt över blir det ett glapp mellan deras egen förståelse, och det man pratar 

om.   

 

Att samtala med ett rikt ordförråd och benämna föremål och företeelser i 

verksamheten ansågs också som prioriterat mål i förskollärarnas språkbruk.  

  

5.2 Hur förskollärarna arbetar med att stimulera barns 

språkutveckling. 

5.2.1 Samtal i vardagliga situationer  

 

Förskollärarna ansåg att språket är a och o. De ansåg att barn behöver ett bra språk 

för att kunna förstå, göra sig förstådda, samt för att lära. De tryckte på att samtal i de 

vardagliga situationerna på förskolan är oerhört viktiga för att stimulera barnens 

språk. De poängterade också vikten av att fånga tillfällen i vardagen där den vuxne 

tar sig tid till att samtala och lyssna på barnen. Matsituationen beskrevs som ett 

tillfälle då det är mycket fokus på just samtal och dialoger.  

 
Vi försöker låta barnen prata mycket vid matbordet. Det är ju en jätteförmån för 

språket att sitta, kanske sju stycken vid ett bord och samtala. Där blir det ju 

mycket samtal, kring matbordet.  
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Vid maten samtalar man mycket. Där är det mycket ord och saker som kommer 

fram som stimulerar språket. 

 

Många beskrev att det är viktigt att barnen får tillfälle att uttrycka sina egna tankar, 

och sätta ord på dem.  

 
Det förekommer så mycket värdegrund när man samtalar. Man har rätt att känna 

att man får tycka och tänka som man vill, och uttrycka det. Det finns inte bara en 

tanke som är rätt, utan vi tänker olika och det är bra.  

 

5.2.2 Språksamlingar 

 

Alla våra intervjupersoner uppgav att det förekom någon form av språksamling i 

deras verksamhet. De beskrev dock olika arbetssätt i samlingarna. Ett arbetssätt var 

att utgå ifrån modellen ”Före Bornholmsmodellen”. Den innehåller färdigplanerade 

övningar att följa som ska stimulera barnens språkliga medvetenhet.      

 
Vi arbetar med ”Före Bornholmsmodellen” tisdag till torsdag. Där ingår det 

ordlekar, sånger, rim och ramsor och olika övningar.  

 

Det förekom också samlingar där förskollärarna fokuserade på att stimulera vissa 

delar i språket som skulle gynna hela barngruppen, eller som vissa barn var i extra 

behov av.  

 
 En del barn kanske behöver öva på att rimma, så då tränar man en period på det. 

Sen kan man göra olika språklekar … till exempel om det är några barn som 

behöver träna på S så gör man sådana lekar och en del barn behöver kanske träna 

på hela munmotoriken och då får man lägga in en stöt på det. 

 

5.2.3 Genom lek 

 

Förskollärarna uttryckte att de andra barnen i verksamheten är viktiga för en positiv 

språkutveckling. Många poängterade att samvaron med andra barn på förskolan är 

betydelsefull för barnens språkutveckling.   

 
Språkutveckling får man ju även i leken i samspel med sina kamrater. Det är 

ju inte bara vi vuxna som utvecklar språket hos barnen.  

 

Förskollärarna framhöll att leken sågs som ett bra tillfälle för språklig stimulans, och 

att de försökte värna om att barnen ska få landa i leken, genom att i viss mån avleda 

barn som vill in i en pågående lek.  

 
Var det många barn kunde vi säga att det var lite fullt i ett rum just nu, just för att 

barnen där skulle få vara ifred och landa i leken och leka ostört när de kommit igång. 
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Flera förskollärare talade om att de tänkte på att arrangera miljöerna i de olika 

rummen på förskolan så att den kunde inspirera till olika sorters lek, och därigenom 

också olika sorters samtal.  

 
Vi försöker medvetet tänka på att göra platser där barnen kommer i samspråk 

med varandra. Det är viktigt att man gör små hörnor som kan inbjuda till olika 

lekar så att man får barnen till att leka och samspela med varandra.  

 

5.2.4 Högläsning 

 

Alla förskollärare ansåg att högläsning är ett viktigt moment för att stimulera barnens 

språk. Många beskrev vikten av att prata om det man läst med barnen, för att öka 

deras förståelse för sammanhanget.  

 
Vi pratar om det vi läst efteråt. Vad handlade sagan om? Vilka personer var 

med? Så att barnen bearbetar det lästa och det inte bara svischar förbi, utan 

att de får en tanke också. Och omsätter det med sina egna ord.    

 

Förskollärarna vill stimulera barnens tänkande och förståelse för det som lästs, 

genom att barnen får berätta eller återberätta med sina egna ord. 

 
Högläsningen stimulerar ju också språket och framförallt samtalet som blir 

under och efter läsningen. 

 

En förskollärare beskrev att hon skulle vilja ha mer tid och möjlighet att läsa med ett 

eller ett fåtal barn när de självmant önskar det, men upplevde att det inte alltid fanns 

utrymme för det i verksamheten.   

 
Man skulle önska att när de kommer med en bok att man alltid skulle kunna säga 

”javisst, självklart läser vi”. Men det finns inte alltid tid och utrymme för det som 

sagt, men det skulle jag önska.  

 

5.2.5 Besöka biblioteket 

 

Att besöka biblioteket med barnen förespråkades av de flesta förskollärarna som såg 

det som en positiv upplevelse för barnen. De gick då oftast i mindre grupper och 

lånade böcker till förskolan som barnen kan läsa och bläddrar i, samt att de 

användes som högläsningsböcker. 

 
Vi ser det som ett viktigt inslag i verksamheten att gå till biblioteket och låna böcker. 

Barnen tycker det är roligt att sitta och bläddra i böckerna, och sen får de välja ut vilka 

böcker vi ska låna med till förskolan.  

 

En förskollärare berättade att de har ” fyra bokpåsar” på sin förskola. De plockas 

ihop av bibliotekarien och innehåller fem böcker. Påsarna får lånas hem utav barnen i 

cirka två veckor, för att sedan återlämnas och får lånas utav ett annat barn. 

Bokpåsarna hade framkommit utifrån föräldrars och barns önskan då biblioteket bara 

hade öppet under ett fåtal timmar/ två dagar i veckan. Förskolläraren upplevde att 
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detta var bra, för hon menade att då får barnet språklig stimulans utifrån högläsning 

både på förskolan och hemma. 

 
Bokpåsarna är uppskattade av både barnen och föräldrarna, kölistan är lång. 

 

5.3 När förskolelärare känner sig oroliga för barns 

språkutveckling. 

5.3.1 Vid uttalsproblem 

 

Det som förskollärarna beskrev kan orsaka oro är om det misstänks vara en låg nivå 

inom någon del av barnens språk. Våra intervjupersoner nämnde i huvudsak uttal 

eller förståelse. Många av förskollärarna menade att uttalsproblematik eller fel 

böjning av orden är relativt vanligt, de såg inte det som så stora språkliga problem.  

 
Om inte alla bokstäver har hoppat på plats när de pratar, om de t.ex. inte kan säga R 

eller S eller någon annan bokstav så bör man reagera, men det brukar komma.  

 

5.3.2 Vid bristande språkförståelse 

 

Många såg samtal med barnen som centrala för att utveckla deras förståelse. Om 

barnet saknar en förståelse för det den säger, upplevde förskollärarna det som 

bekymmersamt. Det kunde vara att orden sägs rent men att den språkliga nivån låg 

lågt. De kände då en oro för barnets språkutveckling. De menade att många 

förknippar språksvårigheter med det talade språket, men att det likaväl kan handla 

om förståelsen.  

 

På förskolan har vi barn som man inte hör att de har några språksvårigheter, men som 

istället har svårt att förstå och tolka information, samt ord och begrepp. 

 

5.3.3 Om många delar i språket saknas 

 

En av förskollärarna förklarade att hon blir orolig om det är jättemycket som saknas, 

såsom språkförståelse, ordproduktion, meningsbyggnad med mera. Om hon inte 

förstår vad barnet säger, han/hon pratar konstigt eller att det inte finns något 

sammanhang i det som sägs, så blev hon orolig. 

 
Om de är fem år och man inte förstår vad de säger, då bör man bli orolig! 

 

 

Vidare menade förskolläraren att hon blir orolig om omgivningen har svårt att förstå 

barnet på grund av att många delar i dennes språk saknas. Då kan barnet få svårt med 

att göra sig förstådd, vilket kan resultera i att barnet får svårt att leka med andra barn, 

och hon/han blir lätt utanför. 
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Det är viktigt att de får utveckla sitt språk. Annars kan de ju lätt få svårigheter 

för att kunna leka med andra barn, för att kunna göra sig förstådd. 

 

 

5.4 Hur förskollärarna arbetar med att främja barns 

språkutveckling vid språksvårigheter. 

5.4.1  Ger stöd 

 

En del av förskollärarna beskrev det som språksvårigheter, medan andra inte ville 

benämna det som svårigheter. De menade att det istället är fråga om ett individuellt 

behov, eller kanske en försenad utveckling. De tryckte dock på att det är viktigt att 

man möter och stödjer barnen där de är, att de får stöd efter de behov som finns. 

 
Jag skulle nog inte använda ordet svårighet. Vi ska ju möta barnet där det är och hjälpa och 

stötta det. Att det är en svårighet kan jag inte känna, men de ska ju ändå ha stödet, och 

hjälper vi dem med en gång är det ju bara positivt.  

  

De flesta förskollärare var överens om att det är betydelsefullt att verksamheten 

möter barnens behov, att det är väsentligt att de förbättrar miljön för att främja 

barnens utvecklingsmöjligheter. 

 
Vi måste vara observanta för det är vår skyldighet att hjälpa barnet. Man kan inte säga att det 

utvecklas ”när det kommer” utan vi pedagoger måste försöka förbättra miljön och sättet för 

barnet att möta språket.    

 

5.4.2 Kartlägger barns behov 

 

Några förskollärare beskrev att de genom TRAS kan få en överblick över vad 

verksamheten behöver fokusera på för att skapa så goda förutsättningar som möjligt 

för barnens språkutveckling. Via TRAS tittade de på språkförståelse, språklig 

medvetenhet, uttal, ordproduktion och meningsbyggnad.  

 
TRAS är ett arbetsmaterial som vi pedagoger använder oss av för att veta vad vi 

ska stimulera hos barnen och arbeta vidare med då man ser vilken bit barnet 

behöver träna på.   

 

De använde sig av ett TRAS - schema för varje barn för att inte missa några 

språkliga behov. Utifrån kartläggningen och barnens TRAS – scheman la arbetslaget 

upp verksamheten för att kunna stimulera språkutvecklingen på bästa sätt.  

 
Varje barn har ett eget schema som man kollar, följer och fyller i. På det sättet 

missar man inte något barn.   

 

5.4.3 Rapporterar till chefen 
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Om barn avviker från TRAS – schemat menade en förskollärare att de rapporterar 

det till sin chef. Chefen i sin tur kontaktar specialpedagogen som då kommer ut och 

tränar extra med det som de här barnen behöver öva på.  

 
 Just nu har vi en liten språkgrupp för de femåringar där det fattas lite bitar i schemat. Så 

specialpedagogen kommer hit en gång i veckan och övar lite extra med dessa barn. 

 

En förskollärare uppgav att de inte arbetar med att stimulera enskilda barns 

språkutveckling i verksamheten, även om det förekommer språksvårigheter. Hon 

menade att de fokuserar på gruppen som en helhet och anser att det inte är deras 

uppdrag att träna enskilda barn i språk, utan hänvisar vidare till logoped, BVC eller 

någon annan stödinsats.  

 
Nej, vi jobbar inte så. Då får man hänvisa till logoped då, för det är inte vårt 

uppdrag.   

 

5.4.4 Stimulerar till samtal 

 

Förskollärarna menade att man främjar språkutvecklingen genom att samtala. Att 

barnen får prata, att de bli lyssnade på och att de får feedback på det som sagts. Det 

är viktigt att alla får komma till tals och får prata, prata, prata menade de. 

 
Det är ju genom att samtala mycket. Att både vi och barnen pratar och lyssnar. Det är 

viktigt att alla får höras och att alla får komma fram. 

 

Att stimulera samtal i verksamheten beskrevs som ett viktigt tillvägagångssätt om det 

förekom språkliga svårigheter eller behov menade förskollärarna.  

Det här gjorde förskollärarna genom att skapa gemensamma aktiviteter eller 

händelser med barngruppen som de sedan pratade om. De menade att då gav samtalet 

mer, om man har en gemensam utgångspunkt.  

 
Det är därför vi jobbar lite som vi gör med mycket olika aktiviteter och 

händelser, för barn behöver ha en upplevelse att samtala om.  

 

5.4.5 Stimulerar och utmanar 

 

Förskollärarna menade att man får försöka hjälpa de barn som är i språkliga behov 

genom att träna och öva på det som de behöver stimuleras i.  

 
Man får ju försöka hjälpa dem i den mån det går och försöka träna på det som är svårt. 

 

De talade om att pedagoger måste anpassa miljön för barnen att möta språket på. En 

förskollärare pratade om att arbetslaget bör reflektera över hur verksamheten ska 

läggas upp, för att på så sätt skapa de bästa möjligheterna för barnen. 

 
På planeringarna sitter vi och pratar tillsammans om hur vi ska lägga upp 

aktiviteter och samlingar i verksamheten. 
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5.4.6 Genom stödinsatser och/eller handledning  

 

Det finns alltid någonstans förskollärarna kan vända sig om de är oroliga för ett barns 

språkutveckling. De kan också få stöd eller handledning om de känner sig osäkra på 

hur de bör arbeta med språket. Det kan vara arbetslaget som får handledning, det kan 

komma någon utomstående till barngruppen.  

 
Vi har ju vår specialpedagog som kommer hit till både oss och barnen. Då kan vi 

också fråga om hjälp om vi behöver tips eller dylikt.   

 

 

Vi har ett team där det finns pedagoger med fortbildning av olika slag, som vi 

kan vända oss till för att få tips och hjälp.  Det kan handla om handledning eller 

olika arbetssätt.  

 

Barn kan också få stöd via en utomstående instans, och inte i verksamheten.    

 
Vi skickar in barn till logopeden med språkljuden, om de behöver hjälp.  
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6 DISKUSSION 

Här sammanfattar vi vårt resultat som vi kopplar till bakgrunden. Därefter avslutar vi 

med en metoddiskussion samt förslag på vidare studier. 

 

6.1 Förskollärarnas uppfattningar om sitt ansvar för barns 

språkutveckling. 

De förskollärare som vi har intervjuat menar att språket är mycket viktigt och att 

språket är grunden för allt lärande. Detta anser även Eriksen Hagtvet (2004); 

Johansson, (2011) och Svensson (2009) då de beskriver språket som det viktigaste 

medlet vi människor har för att samspela och komma i kontakt med andra människor 

(a.a.). Förskollärarna hänvisar till att styrdokumenten tydligt påpekar vikten av att de 

arbetar med språket i verksamheten. Detta kan utläsas i förskolans läroplan som 

säger att förskolan ska stimulera varje barns språkutveckling då språk och lärande 

hänger oskiljaktigt samman (Skolverket, 2010). Samtidigt menar några av 

förskollärarna att det sällan finns tid till att återkoppla den pedagogiska 

verksamheten till styrdokumenten. Här ser vi ett dilemma. Det finns utskrivna mål 

och riktlinjer för det pedagogiska arbetet i förskolans läroplan, som ska följas. Men 

enligt några av våra intervjuade förskollärare så finns inte tiden till återkoppling som 

de önskar.    

Förskollärarna känner att de har ansvar för sitt eget språkbruk genom att de anser sig 

vara språkliga förebilder till barnen. Detta instämmer Liberg (2010) och Eriksen 

Hagtvet (2006) med, då de anser att förskollärare kan ses som viktiga resurser och 

förebilder i barnens språkutveckling, genom deras stimulans och bemötande i 

verksamheten. Vi tycker att förskollärarna visar en medvetenhet om att deras egna 

språkbruk har betydelse, och att detta kan bidra till en mer positiv språklig miljö. 

Förskollärarna beskriver att de försöker använda ett nyanserat och beskrivande språk, 

och benämna det som finns i verksamheten. Eriksen Hagtvet (2004) menar att den 

språkliga miljön är av avgörande betydelse, där pedagogens inställning och 

medvetenhet är en betydelsefull faktor i den språkliga miljön. 

Förskollärarna upplever även ansvar för barnens språkutveckling utifrån att barnen är 

mycket på förskolan. Detta menar vi kanske kan ses som ett mer personligt ansvar 

som förskollärarna känner, eftersom det inte står utskrivet i styrdokumenten.  

Förskollärarna menar att samhället idag ofta förutsätter att föräldrar arbetar heltid, 

och då kan det resultera i att det blir mindre tid till samtal inom familjen under 

arbetsdagarna. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) poängterar att 

miljön har en stor betydelse för barnets språkutveckling. Kring detta tänker vi att om 

barnet spenderar mycket tid på förskolan kommer den miljön att vara oerhört viktig 

för barnets utveckling. Vi tolkar att det kan vara ett liknande resonemang som 

intervjupersonerna menar då de anser att deras ansvar för att stimulera barnens språk 

har ökat, eftersom en del barn vistas långa dagar på förskolan.  
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6.2 Hur förskollärarna arbetar med att stimulera barns 

språkutveckling. 

Förskollärarna ser språket som en viktig del i det sociala samspelet, 

kommunikationen och lärandet. De menar att man kan fånga många tillfällen i 

vardagen till att utmana och stimulera barnens språk. Eriksen Hagtvet (2006) 

hänvisar till likande resonemang, och hävdar att man lär sig språket bäst genom en 

konkret situation, eftersom situationen ger mening åt sammanhanget. Hon beskriver 

dessa som goda ”här – och – nu – situationer” (a.a.). Förskollärarna beskriver att de 

till stor del arbetar med att försöka fånga vardagliga situationer för att stimulera 

språket i verksamheten. Alla de intervjuade ser samtalet som ett viktigt verktyg för 

den språkliga stimuleringen. De beskriver att i samtalet är det viktigt att man både får 

prata och lyssna. Förskollärarna poängterar också att barnen ska få tid att prata och 

sätta ord på vad de tycker och tänker. Detta kan liknas vid Sheridans, Pramling 

Samuelssons och Johanssons (2010) beskrivning av en god språklig miljö, där 

språklig stimulans genomsyrar hela verksamheten, och inte bara enskilda tillfällen. 

Där betonar de också vikten av att ge barnen tid att tala och uttrycka sig.  

Förskollärarna ser det som betydelsefullt att möta barnens språk där de befinner sig, 

och då utmana det genom att de själva anpassar sitt språk så det ligger strax över 

barnets. Detta menar vi kan härledas till ett sociokulturellt perspektiv, då man 

utmanar barnet i dess närmaste utvecklingszon (Säljö, 2000). Även Eriksen Hagtvet 

(2004) menar att språklig stimulans måste utgå ifrån barnens förutsättningar och 

deras motivation, för att kunna utmana på bästa sätt. Hon menar att förskollärare 

gärna kan kartlägga barns språkutveckling för att på så vis utmana det på individuell 

nivå (a.a.). Om man däremot ser språkets anpassning ur Piagets kognitiva perspektiv, 

kan det innebära problem att utmana barnet över dess utvecklingsnivå. Han menar att 

barnet kanske inte har nått den mognad som behövs för att nå nästa steg och kommer 

därför inte att förstå förskollärarens intentioner (Havnesköld & Risholm Mothander, 

2006; Jerlang, 2008; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Vi ser dock det 

sociokulturella perspektivet som mest dominerande när det handlar om 

förskollärarnas pedagogiska förhållningssätt. Vi menar att förskollärarna i likhet med 

Vygotskij framhåller vikten av en dialog med en vuxen som har intresse och tid att 

samtala med barnen som det väsentligaste stödet i barns språkutveckling. Även i 

dagens forskning har det sociokulturella perspektivet en framträdande roll (Säljö, 

2000).  

I förskolans läroplan (Lpfö 98 – reviderad, 2010) framhålls det att förskollärarna ska 

kunna möta barnens individuella behov (Skolverket, 2010). De förskollärare som vi 

intervjuat menar att de i stor grad försöker möta barnens olika språkliga nivåer. 

TRAS beskrivs som ett kartläggningsmaterial som flera använder för att få 

kännedom om barnens individuella språkutveckling. TRAS beskrivs av 

förskollärarna som ett stöd för hur de ska lägga upp verksamheten. De menar att de 

utifrån barnens scheman ser vad de behöver lägga fokus på. Horn, Espenakk och 

Wagner (2004) menar att syftet med TRAS är ”att förmedla betydelsen av tidig 

intervention, öka kunskapen om och intresse för barns språkutveckling samt bidra till 

att barn som kämpar med sin språkinlärning blir registrerade på ett tidigt stadium” 

(a.a. s 10). I vårt resultat har det också framkommit att en förskollärare inte uppfattar 

det som verksamhetens uppdrag att stimulera barnens individuella behov. Vi undrar 

vad detta resonemang grundas i, då det i läroplanen tydligt står att förskollärare ska 

möta barnens individuella behov. Även om andra stödåtgärder sätts in, så anser vi att 

man som förskollärare inte kan undvika sitt ansvar i den pedagogiska verksamheten.  
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Förskollärarna trycker också på att det är viktigt att barn leker och pratar med andra 

barn och vuxna, då man lär genom att samspela med andra. Detta kopplar vi till 

Vygotskij och det sociokulturella perspektivet som menar att kommunikation och 

språk är centrala förbindelser mellan människor. De är betydelsefulla eftersom vi lär 

oss av varandra och genom vår omgivning (Jerlang & Ringstedt, 2008). Knutsdotter 

Olofsson (2003) menar att lek och talspråk är inflätat i varandra. Förskollärarna 

beskriver också att de ser leken som en viktig stimulans i språkutvecklingen, 

framförallt eftersom de menar att barnen lär sig mycket av varandra språkmässigt. 

De beskriver också att de försöker arrangera miljöerna på förskolorna så att det ska 

främja till olika lekar och samtal. Detta kan liknas vid Sheridans, Pramling 

Samuelssons och Johanssons (2010) beskrivning av en god språklig miljö där 

material och aktiviteter främjar barnens språk.    

 

6.3 När förskollärare känner sig oroliga för barns 

språkutveckling. 

Det är inte alla förskollärare som uttrycker en oro om barns språkutveckling. De 

flesta av våra intervjuade förskollärare menar att det är viktigt att hjälpa barnet på 

bästa sätt, oavsett om den språkliga förmågan ses som en språksvårighet eller ett 

individuellt behov. Om det förekommer vissa svårigheter med att uttala fonem eller 

bokstäver ses inte detta som stora svårigheter av förskollärarna. De menar att uttalet 

ofta kommer med tiden. Det vi känner så här i efterhand är att vi skulle ställt 

följdfrågan om hur länge man vågar vänta? De menar att uttalet kommer med tiden 

och vi funderar då på om det alltid gör det? Rygvold (2001) menar att det kan vara 

svårt att veta när man ska bli orolig över ett barns uttal då gränsen för normal eller 

avvikande språkljudsanvändning är hårfin, eftersom alla barn är olika och utvecklas i 

olika takt (a.a.). Förskollärarna uttrycker att de känner sig mer oroliga om de 

misstänker problematik kring förståelsen för det som sägs, eller vid svårigheter att 

uttrycka sig. De menar att det kan vara svårare att upptäcka en problematisk 

språkförståelse än uttalsproblem. Liknande resonemang instämmer Bruce (2010) och 

Rygvold (2001) med, då de menar att barn lätt kan dölja en bristande förståelse 

genom att vara skickliga på att tolka kroppsspråk och att läsa av situationen.  

En förskollärare uttrycker även att hon blir orolig om det inte går att förstå en 

femåring. För om flera språkliga delar saknas hos barnet kan det leda till att barnet 

blir utanför, eftersom barnet då kan ha svårt att göra sig förstådd. Nettelbladt & 

Salameh, (2007) menar liknande när de säger att det i dagens samhälle ställs stora 

krav på språkliga färdigheter och om man inte behärskar dessa språkliga färdigheter, 

så klarar man inte av att kommunicera med andra. Detta menar de kan leda till att 

man blir ohjälpligt ställd utanför.    

 

6.4 Hur förskollärarna arbetar med att främja barns 

språkutveckling vid språksvårigheter.  

Många av förskollärarna menar att samtal med barnen är ett viktigt medel för att 

främja språket vid språkliga svårigheter. De beskriver att barnen måste få tid att 

uttrycka sig, hitta och sätta ord på det de känner, upplever eller vill förmedla. De 

menar också att det är av stor betydelse att förskollärare lyssnar på och uppmuntrar 

barnet till att samtala och uttrycka sig, att de ger feedback och bekräftar barnet. 
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Eriksen Hagtvet (2004) trycker på att om barnen inte bemöts med nyfikenhet, 

uppmuntran och intresse finns det risk att barnen blir passiva och likgiltiga.   

Arnqvist (2009), Bjar (2010) och Svensson (2009) menar att förskollärares barnsyn 

är av betydelse för barnets utvecklingsmöjligheter i förskolan. Även Johansson 

(2011) instämmer i deras resonemang då hon menar att förskollärare kan ha olika 

förhållningssätt till barnen som påverkar deras möjlighet till inflytande i 

verksamheten. De kan anse att vuxna vet bättre än barn då förskollärarna själva 

beslutar vad som är bäst för barnet, eller att barnen själva ses som meningsskapande 

personer. I det senaste perspektivet är förskollärarna mottagliga och intresserade av 

barnens intressen, intentioner och behov som då tillvaratas i verksamheten (a.a.). Till 

viss del kan båda perspektiven skönjas i våra resultat eftersom förskollärarna till stor 

del lägger upp verksamheten på de sätt som de anser främjar barnens språk på bästa 

sätt, och tränar på det som är svårt, som i samlingarna exempelvis. Samtidigt menar 

förskollärarna att de måste möta barnen på deras villkor, och ta hänsyn till deras 

intresse. Qvarsell (2005) menar att barnens egen erfarenhetsvärld mycket väl kan 

användas som en utgångspunkt för det pedagogiska arbetet. Detta kan vi koppla till 

att förskollärarna ser de vardagliga situationerna i verksamheten som ypperliga 

tillfällen för att stimulera barnens språk. Där kan samtalen utgå ifrån barnens intresse 

och intentioner, vilket gör att barnens erfarenhetsvärld är utgångspunkten i stödet. 

Flera förskollärare beskriver också att de försöker stimulera till samtal i 

verksamheten, både genom att förändra miljön i verksamheten, och genom att skapa 

gemensamma aktiviteter och händelser för barnen. Utifrån aktiviteterna kan de 

senare samtala kring upplevelsen, eftersom alla har erfarenheter av den. Eriksen 

Hagtvet (2004) anser att ett barns motivation och intresse spelar en avgörande roll 

för hur väl stimulansen faller ut. Hon menar också att det är upp till förskolläraren att 

skapa förutsättningar i verksamheten som motiverar barnet och fångar dess intresse. 

Vi kan tänka oss att om barnen inte får möjlighet att samtala utifrån sin 

erfarenhetsvärld eller sina intressen etc. så minskar deras motivation och 

engagemang. Om förskollärarna däremot uppmuntrar barnen att samtala, och är 

nyfikna på vad de vill berätta så borde barnens motivation öka eftersom de då 

upplever att de tas på allvar och är betydelsefulla som samtalspartner.   

 

6.5 Metoddiskussion 

Resultaten i vår diskussion går inte att generalisera eftersom det är ett fåtal lärare vi 

har intervjuat för att få fram kvalitet i vår undersökning. Det kan dock ge en inblick i 

hur förskollärare tänker och resonerar kring arbetet med att stimulera barns språk. Vi 

är medvetna om att språkstimulering ingår i förskolans läroplan, så därför kan det ha 

funnits en medvetenhet om hur man bör arbeta, även om de inte gör det i samma 

utsträckning. Vi tycker att vi undersökt det vi haft som mål att undersöka, och vi är 

nöjda med de resultat som framkommit. Det vi kan känna i efterhand är att det hade 

varit till fördel att provintervjua några personer innan vi började med de rätta 

intervjuerna. Det hade kunnat öka vår säkerhet i rollen som intervjuare. Vi är 

medvetna om att tillförlitligheten i vår studie hade varit större om vi hade genomfört 

intervjuerna tillsammans. I efterhand upplever vi dock det som positivt att vi 

genomfört intervjuerna var för sig. Anledningen till det är att några av 

respondenterna var nervösa och vi misstänker att om vi varit båda två vid 

intervjutillfällena kan deras nervositet ökat.   
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6.6 Vidare studier 

Vårt syfte med den här undersökningen har varit att ta reda på hur förskollärare i 

förskolan arbetar för att främja och stimulera barns språkutveckling. Efter att vi nu 

läst mycket litteratur och tagit till oss utav intervjupersonernas svar förstärks våra 

tankar om hur viktig stimulans och det dagliga samtalet är för att främja en god 

språkutveckling. En utav våra frågeställningar var hur förskollärare arbetar för att 

främja barns språkutveckling vid språksvårigheter? För att få ett bredare perspektiv 

på barn i förskolan med språksvårigheter menar vi att fortsatt forskning skulle kunna 

vara att observera det språkstimulerande arbetssättet på förskolor som har barn i 

språkliga behov.  

Vi fick i det här arbetet begränsa oss när det kommer till flerspråkighet då det är ett 

så pass stort område. Vi anser dock att det skulle varit intressant att fördjupat oss 

inom det här området. Därför skulle fortsatt forskning även kunna vara hur 

förskollärare arbetar med flerspråkiga barn och hur de på bästa sätt främjar den 

svenska språkutvecklingen? 
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BILAGA 1 

Intervjufrågor 

 

Vad har du för utbildning?  

Hur längre har du arbetat som förskolelärare i förskolan? 

Hur länge har du arbetat på den här förskolan?  

 

 

1. Vad innebär språkutveckling för dig? 

Anser du att det är viktigt att arbeta med språkutveckling i förskolan? 

- Varför? 

Hur reflekterar ni i arbetslaget kring språkutveckling i barngruppen?  

Känner du krav från styrdokumenten när det gäller att arbeta med barns 

språkutveckling? 

- Positivt eller negativt? 

 

2. Hur arbetar du för att stimulera barns språkutveckling?  

Använder du dig av någon speciell metod eller modell för att främja 

språkutvecklingen? 

Arbetar du med språkutveckling i specifika situationer och/eller i vardagliga 

situationer?  

Tittar du på varje barns språkutveckling? 

 

3. Hur uppfattar du begreppet språksvårigheter? 

Om barn visar förseningar i språket, blir du då orolig? 

- (om ja) berätta vad det är som gör dig orolig. 

-  (om nej) berätta varför. 

 

4. Hur arbetar du för att stödja språkutvecklingen hos barn i språksvårigheter? 

- Finns det tillgång till stödinsatser? 

Arbetar du förebyggande för att minska risken för språksvårigheter? 

- (om ja) hur? 

 

 


