
LÄRARPROGRAMMET

Språk och Kommunikation i Förskolan
- Förstå och bli förstådd

Anja Martina Kind

Examensarbete 15 hp

Grundnivå 

Höstterminen 2012

Handledare: Dragana Grbavac 

Examinator: Ann-Mari Folkesson

Institutionen för pedagogik, psykologi 
och idrottsvetenskap



Linnéuniversitetet

Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Arbetets art: Examensarbete, 15 hp

Lärarprogrammet

Titel: Språk och Kommunikation i Förskolan

 – Förstå och bli förstådd

Författare: Anja Kind

Handledare: Dragana Grbavac

ABSTRAKT

Syftet med föreliggande forskningsstudie var att undersöka hur förskolor arbetar med tal 
och språkutveckling för att aktivt hjälpa barn som tenderar att ha svårigheter med tal – 
och kommunikation. Jag har tagit upp ämnet sett ur ett sociokulturellt perspektiv för att 
visa på att kommunikation och samspel har en historisk utgångspunkt som barn föds in i 
och måste anpassa sig till.  Jag har även tagit upp alternativa kommunikativa metoder 
som ett delsyfte att påpeka deras viktiga uppgift i förskolan, vilket är att främja barns 
språkliga utveckling. Tillvägagångssättet har varit en kvalitativ  halvstrukturerad metod 
med  fokus  på  intervjuer.  Studiens  resultat  visade  att  det  urvalet  av  pedagoger  jag 
intervjuade  hade  genomgående  överrensstämmande  åsikter.  De  hade  alla  liknande 
moraliska  värderingar  där  barnens  bästa  stod  i  fokus  och  vid  problematiseringar  i 
kommunikation, tal eller språk så skulle åtgärder sättas in. Jag fann att gränsen för tal- 
och språksvårigheter är något breddad och att det kan vara komplicerat att belysa om ett 
barn brister i sitt talspråk. Jag tar upp vikten av att en bra kommunikation med föräldrar 
är en övergripande faktor för att ge barnet en trygg bas. Fortsättningsvis anser jag att en 
mer  omfattande  studie  kan  utföras  där  resultaten  förhoppningsvis  påvisar  att  en 
alternativ  kommunikativ  metod  kan  vara  av  stor  nödvändighet  i  den  pedagogiska 
verksamheten. 

Nyckelord:  Kommunikation,  sociokulturellt  perspektiv,  trygghet,  samspel, 
språkutveckling.



Förord

Jag  vill  tacka  de  pedagoger  och  den  personal  som har  ställt  upp  på  att  genomföra 
intervjuer. Jag vill också tacka min handledare på universitetet för stöd och värdefulla 
råd. Jag vill sända ett stort tack till de personer som har tagit sig tid att korrekturläsa mitt 
arbete. Arbetet har tagit form under en period av tio veckor och jag hoppas att personer 
som läser detta arbete finner det intressant och till nytta. 
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1 INTRODUKTION
I  alla  tider  har  kommunikationen varit  en huvudaspekt  för  den  sociala  struktur  i 
vilken  vi  människor  lever,  vare  sig  det  är  för  att  få  respons  på  något  som ska 
förmedlas eller för att utveckla egenskaper och tillämpa sig något nytt.  Att kunna 
kommunicera det som ska förmedlas är något av en nödvändighet i vårt samhälle. 
Det är något som bygger på den sociala kompetensen och man lär sig att våga ta för 
sig. Betydelsen att göra sig förstådd är en viktig ingrediens för att andra ska uppfatta 
vad  som  menas  med  dina  intentioner.  Ett  barns  identitet  byggs  delvis  upp  av 
kommunikation  och att  börja  tidigt  med  att  förebygga eventuella  störningar  eller 
svagheter i talspråket borde ses som en självklarhet i den pedagogiska verksamheten. 
Kroppen är människans grundläggande redskap och det är genom den vi upplever 
omvärlden. Perspektivet på barn har i alla tider varierat,  allt från att ses som små 
vuxna med en redan påfylld kunskapsbank till  att ses som ”tomma kärl” som har 
behövt fyllas på med kunskap. När en individ avvek i sitt beteende på ett sätt som 
inte var godkänt i verksamheten så exkluderades denna. Det är inte förrän på senare 
tid  som  vi  har  inkluderat  barn  i  den  kommunikativa  delen  i  den  pedagogiska 
verksamheten. Skolverket (2010) säger följande;

”Förskolan  ska  sträva  efter  att  varje  barn  ska  utveckla  nyanserat  talspråk,  
ordförråd och begrepp samt  sin förmåga att  leka  med ord, berätta,  uttrycka  
tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera” (Lpfö 98., s. 10).

Fördelarna med att arbeta aktivt med språket är att barn, oavsett på vilken nivå de 
befinner sig i sin språkutveckling, har nytta av det eftersom de i sin språkutveckling 
lättare kan göra sig förstådda. Tal, språk och kommunikation går hand i hand, finns 
det brister på något område så påverkar det de andra kvalitéerna. Därför krävs en 
uppmärksamhet  såväl  från  pedagoger,  omsorgspersoner,  målsman  och  andra 
huvudpersoner  i  barnets  omgivning.  Det  borde  tyckas  vara  en  självklarhet  att 
använda sig mer av tal och kommunikation i förskolan. Där finns barn som inte vet 
hur de ska ta kontakt med sina medmänniskor. De besitter kanske inte kunskapen om 
socialisering  eller  så  ger  de utlopp för  den  här  kontakten  på ett  annorlunda  sätt. 
Pedagogens och förskolans huvudsakliga uppgift är att ge det enskilda barnet den 
omsorg som det behöver och erbjuda en okomplicerad väg till utveckling. Eventuella 
svårigheter  och  brister  ska  uppmärksammas  av  pedagogerna  som  ska  skapa  en 
utvecklingsplan för bästa möjliga chans till  utveckling hos barnet. Den reviderade 
läroplanen för förskolan, Skolverket (2010) säger följande;

 ”Barn ska få möjligheter  att  utveckla  sin  förmåga att  iaktta  och reflektera.  
Förskolan ska vara en levande social kulturell miljö som stimulerar barnen att  
ta  initiativ  och  som  utvecklar  deras  sociala  och  kommunikativa  kompetens.  
Barnen ska också ha möjlighet att enskilt fördjupa sig i en fråga och söka svar  
och lösningar” (Skolverket, 2010, s. 6).

Med detta sagt ska barnen känna att de tar del av de erfarenheter och kunskaper som 
finns och känna sig som en viktig enhet i barngruppen. I bakgrunden på den här 
studien tas en historisk del upp om hur verksamheten har utvecklats genom åren och 
hur  synen  på barn har  förändrats.  Begrepp förklaras  som är  av relevans  för  min 
studie och jag tar också upp exempel på pedagogiska verktyg samt åtgärdsprogram 
som skulle kunna vara av vikt för att förbättra och underlätta för kommunikationen 
mellan  barn  och  dess  omgivning.  Genom  ett  sociokulturellt  perspektiv  belyses 
aspekter  som  att  barn  föds  in  i  en  social  värld  och  anses  ha  grundläggande 
egenskaper  som hjälper  dem  i  sin  kommunikationsutveckling  (Hundeide,  2006). 
Området intresserar mig eftersom jag anser att kommunikation i alla dess former är 
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det viktigaste sättet vi människor uttrycker oss på. Eftersom jag har fått erfara barn 
som har varit sena att tala och brustit i sitt talspråk så har jag också fått erfara hur nya 
vägar har byggts för att de här barnen ska känna sig inkluderade och betydelsefulla. 
En skicklig pedagog bör ständigt vara på jakt efter nya pedagogiska hjälpmedel för 
att kunna förmedla kunskap och förståelse till barnen. Genom att lyssna till barnen 
och ta deras försök till kommunikation på allvar så att varje barn får en känsla av att 
bli förstådd ger oss chans att kalla det en skola för alla. 



5

2 BAKGRUND
Historiskt sett har barn i behov av särskilt stöd varit avskärmade från den vardagliga 
verksamheten (Nilholm 2007). Om detta säger Nilholm (2007, s. 14) följande: ”De 
störde den vanliga undervisningen och hindrade verksamheten från att nå sina mål” 
(a.a.).  Enligt  Eck Rakstrang (1995) visar denna aspekt på att de vuxna tyckte sig 
brista i sin tilltro på barnets sociala potential då barnet var utagerande på ett sätt som 
inte ansågs lämpligt (a.a.). Författaren menar vidare att det förr i tiden utgicks ifrån 
att barns förmåga till samspel var begränsat och att de såg världen ur ett egocentriskt 
perspektiv. Barnet antogs utvecklas utefter deras egna förutsättningar om inte miljön 
påverkade dem (a.a.). Eck Rakstrang (1995) fortsätter med att pedagogen inte heller 
var så insatt i hur stort ansvarsområde denne hade när det gällde att förbereda barnet 
för omvärlden. Enligt Granbom (2011) har forskning öppnat upp och skapat en ny 
syn på barn och barndom genom studier av barns lärande.  Barn av idag ses som 
aktiva, meningsskapande och kompetenta barn (a.a.). Enligt Eck Rakstrang (1995) 
talas det nu om att inkludera och göra barn involverade i förskolans lärande så att de 
känner en delaktighet och kan utforma sin fulla potential;

”Omsorgspersonernas aktiva och medvetna förhållningssätt när det gäller att  
hjälpa barnet att lära sig saker och ting om omvärlden går ut på att de har en  
bra och positiv gemenskap, att de vuxna på en och samma gång är vägledare,  
lärare, hjälpare och tröstare” (a.a., s. 26).

Emilson (2009) instämmer och menar att barn är aktiva medkonstruktörer, vilket gör 
att de inte bara är passiva mottagare av vuxnas inlärning. Författaren fortsätter att 
nämna barns delaktighet som en huvudaspekt i styrdokumenten, vilket innebär att 
barn är mer  aktiva i sin egen omgivning och är med och påverkar (a.a.).  Slonim 
(2009) stärker detta genom att påpeka att barn och unga som stöter på svårigheter i 
sina  färdigheter  att  kommunicera  behöver  stöd  för  att  interagera  socialt  (a.a.). 
Granbom (2011)  tar  upp förskolans  största  uppgift;  att  i  första  hand vara till  för 
barnens  egen  skull.  Hjälpa  dem  i  behov  av  språkligt  stöd  och  stimulera 
språkutvecklingen (a.a.). Eck Rakstrang (1995) anser att ord och handling ses som 
nödvändiga  aspekter  när  vi  ska samspela  med andra i  vår  omgivning  och det  är 
genom kommunikation som vi knyter an till de första människorna i våra liv (a.a.). 
Buckley (2003) säger följande om barns sociala interaktion i tidigare år;

”As  their  language  skills  become  increasingly  sophisticated  over  the  
forthcoming months and years, children use language as increasingly to help 
them think,  to  make sense  of  their experience,  to regulate their behavior,  to  
develop their memory and modify their emotions”(a.a., s. 63).

Enligt Slonims (2009) pekar det på att inlärningssvårigheter är kopplade till vilken 
grad  av  språk-  och  kommunikationsfärdighet  som  ett  barn  besitter  (a.a.).  Eck 
Rakstrang (1995) i sin tur nämner att barns egen initiativförmåga utgör en viktig del i 
utvecklandet av deras kommunikativa färdigheter. Genom orden får vi tillfällen att 
uttrycka  oss  konkret  och  bli  förstådda  av  vår  omgivning  (a.a.).  Även  Emilsson 
(2009) tar upp vikten av att det ligger en förväntning i att bli förstådd av andra, samt 
en förhoppning att  andra accepterar  oss och våra uttalade åsikter  (a.a.).  Historien 
bakom synen på barns allmänna inlärning av tal och kommunikation har förändrats 
och möjligheter till att lära genom att göra har accepterats i vårt nutida samhälle. Eck 
Rakstrang (1995) säger:

”Barn har normalt redan från första början en förmåga att inleda, vidmakthålla  
och  avsluta  socialt  samspel  med  andra  människor.  Barnet  kan  etablera 
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ögonkontakt, ge positiva reaktioner på andra medmänniskors ljud och rörelser,  
reagera positivt på att  bli  kramat,  omfamnat, gungat, smekt  och tröstat; han  
eller hon är också speciellt uppmärksam på människors röster och ansikten”.  
(a.a., s. 21).

Eck Rakstrang (1995) fortsätter att påpeka att barn som däremot har måttliga eller 
mindre  problem  är  de  som  faller  utanför  ramarna  för  att  få  tillräckligt  med 
resurshjälp (a.a.). Pedagogerna uppmärksammar ofta inte de med  mindre svårigheter 
om de inte har några problem med uttalet, vilket försvårar för barnet när det kommer 
upp i  åren (a.a.).  Genom ett  sociokulturellt  perspektiv sker lärande överallt  i  alla 
sociala sammanhang, men frågan som egentligen ska ställas är om en individ lär sig 
någonting (Nilholm, 2007). 

”De erfarenheter som barnen generellt får under förskoleåren, och i synnerhet i  
relation  till  omsorgspersonerna,  får  stor  betydelse  för  hur  de  klarar  av  att  
bemästra de sociala emotionella och inlärningsmässiga utmaningar de möter på  
daghemmet, i skolan och senare även som vuxna.” Eck Rakstrang (1995, s. 25).

Barn med särskilda behov har blivit barn med behov av särskilt stöd just för att flytta 
fokus från det enskilda barnet (Nilholm, 2007). Här nämns också att olikheter inte 
nödvändigtvis ska ses som något negativt utan att de istället ska ses som resurser 
(a.a.).  Det  Nilholm  (2007)  menar  är  att  genom  att  lägga  fokus  på  miljön  eller 
omgivningen blir inte barnets situation lika laddad som den hade varit om det var 
barnet som brast i sin kompetens. Eck Rakstrang (1995) nämner vidare att det är de 
vuxna som får barnet att fokusera sin uppmärksamhet och som guidar dem i deras 
nyfunna  erfarenheter.  Emilson  (2009)  påpekar  också  att  kommunikation  mellan 
pedagog och barn ger ett samförstånd som gör att de aktiva parterna delar samma 
verklighet. 

2.1 PÅVERKANDE  FAKTORER  FÖR  BARNETS 
SPRÅKUTVECKLING 

Anledningar till kommunikationsbrist är många och av olika grad. När det handlar 
om språk-  och  talsvårigheter  är  det  dock  svårt  att  analysera  den  bakomliggande 
faktorn  för  problematiseringen  eftersom språk  -  och  talsvårigheter  utgör  ett  stort 
spektrum av orsaker (Hellström, 1995). Slonims (2009) menar på att kopplingar till 
olika syndrom kan uppfattas som en beroendefaktor av hur språket utvecklas (a.a.). 
Eck Rakstrang (1995) i sin tur tar upp språkets olika begreppsuppbyggnader som en 
betydelse i sammanhang där barn använder ord. Eck Rakstrang (1995) fortsätter att 
förklara innebörden med dessa strukturer på följande sätt; Den semantiska handlar 
om  utvecklingen  av  barnets  medvetenhet  av  ordens  betydelse.  Den  syntaktiska 
handlar om kunskapen om hur grammatiken är uppbyggd och en medvetenhet om 
hur  den  används  till  att  sätta  ihop  ord.  Slutligen  handlar  den  fonologiska om 
utvecklingen  av  hur  orden  sammansätts  till  ljud  (Eck  Rakstrang,  1995).  De  här 
begreppen ger barnen en medvetenhet om ordens innebörd och struktur. Hällström 
(1995) stärker detta och nämner att just den fonologiska medvetenheten har visats 
vara en viktig orsaksfaktor till varför barn har svårigheter med språket, som i sin tur 
påverkar  deras  kompetens  i  läsutvecklingen  på  längre  sikt  (a.a.).  Buckley (2006) 
förespråkar att barn genom kunskap att förhålla sig till ett ämne har större chans att 
öka på sin förförståelse till språk och kommunikation. Eck Rakstrang (1995) pratar 
om det normala expansionsområdet inom vilket barnen förväntas ligga. Hamnar de 
då  utanför  detta  område  så  betyder  detta  att  barnets  har  en  försenad  språk-  och 
talutveckling (a.a.). Eck Rakstrang (1995) fortsätter att framföra olika faktorer som 
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kan  ligga  till  grund  för  språk–  och  talsvårigheter.  Om problematiken  ses  ur  ett 
kommunikativt synsätt så används enligt Eck Rakstrang (1995) följande grupper; 

”Ord, semantik och syntax; barnen har svårt att uppfatta ett budskap framfört  
av  någon  annan  eller  svårighet  att  själva  göra  sig  förstådda.  Artikulation, 
fonologi, röst, rytm samt kroppsspråk, dvs. den icke-verbala kommunikationen”.  
(a.a., s. 92).

En studie  som redovisas  i  Granbom (2001)  visar  också på att  tryggheten  har  en 
betydande roll i barnets utvecklande av social kommunikation. Här åberopas vikten 
av att  barnet känner en trygghet  och att  det  även är av övergripande intresse för 
pedagogerna att barnen får känna av det (a.a.). Häggström (1995) nämner att barnet 
även ska känna en trygghet  och tilltro  till  sin egen förmåga.  Den här  tryggheten 
grundar sig i att barnet får stöd och uppmuntran från sin omgivning, utan denna fylls 
barnet av uppgivenhet (a.a.). Trygghet kan komma av två olika betydelser, det första 
är  att  barnet  får  en  emotionellt  nära  relation  till  pedagogerna,  det  andra  är  att 
pedagogerna genom en väl planerad och organiserad vardag skapar en rutininriktad 
trygghet  (Granbom,  2011).  En  tredje  faktor  borde  här  sättas  in  som  en 
trygghetsfaktor och det handlar om miljön; 

”Förskolan och  pedagoger  har som uppdrag att  skapa en  stimulerande  och  
lockande miljö där alla barn ska ges möjlighet att få utveckla en tillit till sin  
egen förmåga” (Granbom, 2011, s. 37). 

Vidare framhålls det att barns förutsättningar för utveckling och lärande påverkas av 
den  sociala  miljö  och  pedagogiska  stimulans  som  de  möter  under  sin  barndom 
(Granbom,  2011).  Hellström  (1995)  talar  om  att  många  barn  har  tal  –  och 
kommunikationssvårigheter  på  grund  av  att  de  har  ett  funktionshinder  eller 
utvecklingsstörning. Hellström (1995) fortsätter; ”Idag försöks det på en integrering  
av barn med funktionshinder  i  förskolans  verksamhet  på ett  annat  sätt  än förr i  
tiden”.  Hellström (1994) nämner också att de i ett avlägset förflutet hölls isolerade 
på institutioner. Författaren menar att idag arbetas det efter normaliseringsprincipen, 
det vill säga att de barn med utvecklingstörning eller funktionshinder ska leva och 
lära på samma sätt som andra människor. De förbereds för ett liv där de erbjuds att 
vara  delaktiga  och  ha  möjlighet  att  klara  sig  själva  i  den  mån  det  är  möjligt 
(Hellström, 1995). Att  vara funktionshindrad eller  förståndshandikappad betyder  i 
stort svårigheter med att lära saker i samma utsträckning som andra (a.a.). Det tar 
längre  tid  och  utvecklingen  är  något  försenad.  Det  finns  olika  grad  av 
funktionshinder vilket gör att utgångspunkten för just den individens lärande skiftar 
(Hellström, 1995). Slonims (2009) menar att bristen på färdighet att använda språket 
kan ha många orsaker men oavsett så kommer det utan åtgärder att påverka barnets 
utveckling av sociala aspekter (a.a.).

2.2 PEDAGOGISKA VERKTYG  OCH  ALTERNATIVA 
METODER

2.2.1 Bornholmsmodellen
Enligt  Eck  Rakstrang  (1995)  så  har  otaliga  studier  gjorts  som  har  visat  på 
möjligheten  att  träna  upp  barns  språkliga  medvetenhet.  Forskning  har  också  på 
senare år kommit fram till att språklekar kan vara en positiv förberedelse för barnen 
att  bygga  på  sitt  ordförråd  och öka  förståelsen  för  den  språkliga  delen  i  barnets 
utveckling  (a.a.).  En  av  dessa  studier  är  Bornholmsmodellen  som  här  förklaras 
närmare av Häggström (1994). Uppdagades 1994, men startade som studie redan på 
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1980-talet  av  professor  Ingvar  Lundgren  och  medarbetare.  Häggström  (1994) 
uppmärksammar  dess  huvudsakliga  syfte  som  är  att  stimulera  barns  språkliga 
utveckling  och  medvetenhet  innan  de  börjar  med  läsinlärning.  Modellen  tar  upp 
viktiga  delar  som koncentration  och barnet  får  träna  på  att  forma  och testa  ord. 
Häggström (1994)  menar  att  de  här  språkövningarna  förebygger  senare  läs-  och 
skrivsvårigheter.  Språklekarnas  huvudsakliga  syfte  är  att  öka graden av svårighet 
från att bara lyssna till ljud för att sedan avancera till rim, ramsor och ord (a.a.). 

2.2.2 Alternativ pedagogik

En förstärkning  av  barns  kommunikation  vid  eventuella  svårigheter  med  språket 
kräver ett komplement till och ett substitut för det talade språket (Röthle, 2005). Det 
handlar  alltså  om icke-  verbal  kommunikation  (a.a.).  Röthle  (2005)  fortsätter  att 
påpeka att orden inte har så stor betydelse för de allra minsta barnen eftersom de inte 
har skapat sig en innebörd för orden än. De går istället efter betoning och använder 
det kroppsliga utagerandet för att bli förstådda (a.a.). Teater och drama får här en 
betydande roll som bistående material genom att barnen får en chans att agera och 
visa  vad  de  menar  på  andra  sätt  än  med  ord  (a.a.).  De  kan  använda  mimik, 
kroppsspråk  och  röstlägen  för  att  omgivningen  ska  kunna  tolka  deras  aktuella 
mening.  Enligt  Röthle  (2005)  så  ska det  utgås  från barnen egen värld  och  deras 
upplevelser. Buckley (2003) förespråkar att det genom rollspel och lek med kamrater 
finns många möjligheter att öka på det sociala språket. Genom sådana övningar så får 
barnen erfara hur andra kan uppfatta en situation (a.a.). En grundläggande trygghet 
skapas för att vidare kunna skapa trygga relationer till  andra (a.a.). Röthle (2005) 
menar att individen lär sig att samspela med andra och på så sätt tränas den sociala 
kommunikationen upp (a.a.). Bildspråk är en annan metod som kan sättas in som ett 
komplement till skriftspråket. För att delge något kan en berättelse skapas med hjälp 
av bilder. Bilderna fungerar som stöd och uttrycksmedel om det anses vara svårt att 
kommunicera i talade språk (Bodin Bratlie, 1996). 

2.2.3 Språklig stimulans
Nisser von Ahlefeld (2009) nämner att språket öppnar upp världen för oss och att 
människans verklighet skapas med hjälp av de erfarenheter, upplevelser och intryck 
som vi samlar på oss utefter vägen. Buckley (2003) nämner att individer behöver 
utveckla färdigheten att både mottaga och omformulera ett meddelande för att kunna 
förstå andra människor och kunna uttrycka sig. Nisser von Ahlefeld (2009) styrker 
detta med att det vi erfar, erfar vi genom olika kommunikativa metoder. Människor 
har olika uppfattningar om det som upplevs och att påpeka att språket är speciellt 
uppbyggt gör att viss erfarenhet automatiskt anses mer korrekt än en annan (a.a.). Ses 
den  här  aspekten  ur  ett  barns  perspektiv  betyder  det  att  barnets  kommunikativa 
förmåga kan te sig feltolkad av omgivningen (a.a.).  Barn som har svårigheter  att 
förstå vad andra säger eller helt enkelt inte kan tolka språklig information brister i sin 
receptiva förmåga, det vill säga att de enbart till viss mån är mottagliga för intryck. 
Medan barn som inte  själva  har förmåga att  skapa ljud,  ord och att  uttrycka  sig 
korrekt i sina meningsbyggnader brister i sin expressiva förmåga (Hellström, 1995). 
Bodin Bratlie (1996) stärker detta och nämner att  barn som har knäckt koden till 
språkets  formsida  vet  hur  man  gör  när  man  till  exempel  rimmar.  Ett  barn  som 
däremot  inte  har  upptäckt  hur  man  går  tillväga  säger  kanske  att  hatt  och  huvud 
rimmar för att de hör ihop (Bodin Bratlie, 1996). Det gäller för barnen att leka med 
språket  så  mycket  som  möjligt  för  att  de  ska  uppmärksamma  hur  språklagarna 
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fungerar  (a.a.).  Detta  gäller  inte  bara  ordlekar  och  sånger  utan  även  sociala 
interaktioner och en känsla av gemenskap är ett nödvändigt behov för oss människor 
(Granbom, 2011). Enligt Eck Rakstrang (1995) ska det utgås från vart barnet ligger i 
kunskapsnivå just för tillfället för att planera ett bra upplägg samtidigt som man ska 
få ett fungerande samspel så barnet känner en delaktighet samt en trygghet. Granbom 
(2011)  nämner  dialogiskt  perspektiv  som  en  faktor  för  interaktion  med  andra. 
Begrepp är av övergripande karaktär där kommunikation står som en grundpelare 
och där kommunikation antas vara av en självklarhet. Granbom (2011) fortsätter och 
betonar att tänkande och kommunikation alltid är en del i samspel mellan människor. 
Kadesjö (1992) uttrycker sig på följande sätt; 

”Genom språket  får  barnet  ökad möjlighet  att  strukturera och systematisera  
sina upplevelser och erfarenheter så att de blir användbara i en ny situation.  
Samtidigt måste barnet ha en viss förmåga till  uppmärksamhet  för att  kunna 
utveckla språk och begrepp.” Kadesjö (1992, s. 116.).

Med  detta  sagt  så  behöver  barnen  begreppsuppfattning  för  att  bearbeta  den 
kommunikativa informationen för att förstå vad som är av vikt när de socialiserar 
med omgivningen (Kadesjö, 1992). Författaren fortsätter att påpeka att utvecklingen 
av språk, begrepp och koncentrationsförmåga är sammankopplade och beroende av 
varandra (a.a.).

2.2.4 Miljö
Granbom (2001) menar att barn ska känna trygghet när de befinner sig på förskolan 
och behöver en strukturerad och inspirerande miljö. Alla barn ska få möjligheten att 
utveckla en tillit till sin egen förmåga;

”En trygg miljö representeras av en miljö där utmaningarna är anpassade till  
barnens egenskaper, ålder och mognad, vilket innebär att stressen på förskolan  
minimeras”.  Granbom (2001, s. 128).

Det  kan  dock  ses  som en  problematik  att  till  exempel  använda  sig  av  för  stora 
barngrupper eftersom det kan göra det svårt att se barn i behov av stöd (Hellström, 
1994). Hellström (1995) fortsätter att påpeka förskolans förhållanden som en faktor 
till att förebygga samtidigt som det kan skapa eventuella problem. Socialt sätt så ska 
förskolan ses som jämlik,  rättvis  och med likheter  (Granbom,  2001).  I  begreppet 
miljö  ingår  faktorer  som påverkar  barnen  fysiskt,  psykiskt,  socialt  och  kulturellt 
(a.a.).  Här märks det hur omfattande miljöns påverkan är på barnen, positivt  som 
negativt, just för att den innehåller så många beståndsdelar (a.a.). Granbom (2011) 
påpekar att en vistelse i förskolan anses ge en konkret träning i hur man agerar i 
gruppsammanhang och det är en viktig beståndsdel i hur man senare fungerar socialt. 
Emilson (2009) styrker detta genom att påpeka vikten av barnens behov och att deras 
intressen  är  det  som bör  ligga  till  grund för  utformningen  av  verksamheten  och 
miljön.  Röthle  (2006)  nämner  att  den  utformning  som  förskolan  har  skapar 
förutsättningar för den språkliga aktiviteten mellan barnen. Beroende på vilken miljö 
på förskolan som barnen befinner sig i gör att fokus ständigt skiftar  mellan olika 
språkliga mötesplatser (a.a.).
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2.2.5 Pedagogiska yrkeskunskaper
På ren basis ska alla pedagoger med en kvalificerad utbildning kunna klara av barn 
med svårigheter (Hellström, 1995). De ska kunna ta fram rätt verktyg och metod för 
att  förebygga  eventuella  problem  (a.a.).  Att  utnyttja  sin  expertis  och  personliga 
erfarenhet  för  att  få  vetskap  om vad barnen  behöver  för  att  må  bra  ses  som en 
tillgång  (Hellström,  1994).  Granbom (2011)  tar  upp skollagen  som exempel  och 
förklarar kravet på att personal finns med den utbildning eller erfarenhet som krävs 
för att täcka barns omsorgsbehov, dessa ska tillgodoses genom en god pedagogisk 
verksamhet (a.a.). Almqvist (1992) stärker detta och menar på att pedagogens roll är 
att  belysa  barns  förmåga  att  koncentrera  sig  och  motarbeta  barnets  låga 
ambitionsnivå  och  istället  uppmuntra  och  ge  positiv  respons  vid  olika  tillfällen. 
Kadesjö (1992) är en tredje part som instämmer i detta och tar upp pedagogens roll 
som en viktig beståndsdel när det gäller att vara uppmärksam på hur barnet gör när 
det  närmar  sig  en problematik,  till  exempel  vid ett  kommunikationstillfälle.  ”Att 
skapa  en  förbindelse  mellan  vad  som ska  läras  ut  och  barnets  sätt  att  tänka,  är 
lärarens största utmaning”. (a.a. s. 139). 

2.2.6 Föräldrakontakt
Att ha ett bra förhållande med målsman till barnen ter sig som en självklarhet för att 
få en väl fungerande verksamhet  (Häggström, 1994). En annan viktig faktor som 
nämns  i  Häggström  (1994)  är  föräldrarnas  engagemang  för  barnens  väg  till  ett 
välutvecklat språk. Slonims (2009) trycker på att barns språkliga kompetens följer 
med redan från början av livet, vilket tyder på att föräldrarnas medverkande roll är 
övergripande i att ge barnet en bra kommunikativ grogrund (a.a.). Detta styrks av 
Hellström (1994);

Det som händer i samspelet mellan barnet  och föräldrarna under de två, tre  
första levnadsåren är grundläggande för att utveckla ett jag som är tillräckligt  
stabilt för att tåla och bemästra besvikelser, krav och andra påfrestningar som  
barnet i senare utvecklingsstadier och livskriser kommer att möta (a.a., s. 89).

Häggström (1994) fortsätter att påpeka vikten av att föräldrarna läser med sina barn i 
hemmet,  detta för att  barnens erfarenheter  av språklig utveckling ökar. Forskning 
visar på att föräldrar förlitar sig på att förskolan ska bidra med att ge deras barn en 
djupare kunskapsutveckling och det finns en acceptans och ett stöd hos föräldrarna 
(Granbom, 2011).  Granbom (2011) fortsätter  med att  en föreställning finns bland 
pedagoger  samt  föräldrar  om  att  förskolan  bidrar  till  barnens  utvecklande  av 
intellektuell  standard.  Kommunikationen  med  hemmet  är  en viktig  aspekt  för  att 
föräldrarna ska få en uppfattning av var deras barn ligger i sin språkutveckling (a.a.). 
Enligt Buckley (2003) utgör föräldrar och andra vuxna i barns omgivning en källa till 
utveckling, i vilken kommunikation är inkluderad (a.a.).
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2.2.7 Sociokulturella ramar – Ett teoretiskt perspektiv
Störningar  i  kommunikation  och  samspel  har  en  utgångspunkt  i  hur  barnets 
utveckling  ur  ett  sociokulturellt  perspektiv  ter  sig  (Hundeide,  2006).  Ett 
sociokulturellt perspektiv menar att barn föds in i ett socialt sammanhang utformat 
av  kulturella  och  historiska  processer.  För  att  skapa  en  positiv  samspelsprocess 
mellan olika parter gäller det att den vuxne, pedagogen i detta fall, ser barnet som en 
egen individ och medmänniska med egna känslor och uppfattningar (a.a.). På detta 
sätt  handlar  pedagogen  utifrån  barnets  perspektiv  och  anpassar  sig  till  barnets 
språkliga  kunskapsnivå  (a.a.).  Våra  reaktioner  och  hur  vi  tolkar  andras  agerande 
ligger till grund för våra egna handlingar (Hundeide, 2006). Författaren fortsätter att 
påpeka vikten av en analysering av ett barns kunskapsutveckling. När denna görs 
kategoriserar de automatiskt barnet i dess sociala sammanhang och detta påverkar 
omgivningen och uppfattningen som barnet har av sig själv (a.a.). Hundeide (2006) 
preciserar  att  det  redan  finns  färdiga  koder  att  använda  under  möten  med  nya 
människor och de här koderna gör att ett förhållningssätt kan hållas till vad som är 
lämpligt. De här koderna hjälper oss individer att avläsa socialt beteende så att en 
anpassning till  situationen görs (a.a.).  Hundeide (2006) pratar  om tolkningsramar, 
vilket betyder att en människa gör en avläsning vid ett socialt möte. Ett utbyte av 
personlig  information  sker  som formas  och  lagras  till  nästa  gång de  individerna 
möter varandra (a.a.).
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3 SYFTE

Det övergripande syftet med den här studien är;

Att  undersöka  hur  ett  urval  pedagoger  arbetar  med  tal  och  kommunikation  i 
förskolan och hur de tillgodoser behoven som barn har i sin språkliga utveckling. 

Studiens delsyfte är;

Att  undersöka  hur  skilda  förskolor  jobbar  med  problematiken  om  bristande 
språkutveckling och kommunikation hos barnen.

3.1 FRÅGESTÄLLNINGAR

På vilket  sätt  och med vilka metoder  uppmärksammar och arbetar  förskolan med 
barn som brister i sin språkutveckling och kommunikation?

Arbetar förskolan med alternativa hjälpmedel och i så fall vilka?
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4 METOD
I nedanstående avsnitt följer en förklaring av metoddelen i detta arbete. De delar som 
benämns är val av metod, undersökningsmaterial, urval, genomförande, bearbetning 
av data, etiskt förhållningssätt samt en analys av metodens för och nackdelar. 

4.1 VAL AV METOD

Till  en början frågade  jag mig  om jag skulle  använda mig  av en kvalitativ  eller 
kvantitativ metod. Jag kände att en kvalitativ skulle utgöra ett noggrannare omfång 
av resultatet än om jag använde mig av en kvantitativ. Att använda en kvantitativ 
känns mer omfattande och användbar för ett större forskningsområde än just det jag 
riktade  in  mig  på.  Sedan funderade  jag på vilken  intervjumetod som skulle  vara 
lämplig för syftet med undersökningen. En slutsats att använda en halvstrukturerad 
intervju  gjordes.  Följande  som  Lantz  (2007)  tar  upp  kändes  aktuell  för  min 
undersökning;

”Frågeområden i en bestämd följd och inom dessa följefrågor. En kombination 
av  öppna  och  fasta  svar.  Respondenten  ger  sin  syn  på  det  som  känns  
meningsfullt.  Intervjuaren får en uppfattning om frågornas meningsfullhet  för  
respondenten” (a.a., s. 30). 

Insamling  av  grundläggande  data  i  form av  litteratur  och  avhandlingar  som var 
relevant för min studie gjordes genom en sökning i databaser. Jag använde mig av 
sökmotorer  som  DiVA,  Swesub  och  internationella  sökmotorer  som  WordCat. 
Sökord  som  kommunikation,  språkutveckling,  specialpedagogik  och  barn  med 
talsvårigheter  gav resultat  på vad jag letade efter.   Själva undersökningen skedde 
genom  en  jämförelse  av  avdelningar  på  en  förskola  med  språkinriktning  och 
avdelningar  på  en  förskola  som  går  under  en  vardaglig  pedagogik.  Frågorna 
formulerade jag på det sätt som jag fann lämpligt för att svara på förskoningsfrågan 
(se  bilaga  1).  Med  hjälp  av  en  kvalitativt  halvstrukturerad  forskningsintervju 
utgjordes  datainsamlingen  av  förskolepedagogers  svarsmaterial.  Detta  skapade  en 
struktur av information som jag kunde förhålla mig till när jag analyserade insamlad 
data.  ”I den halvstrukturerade intervjun utgörs intervjuplanen av konkreta frågor 
som belyser aspekter av det teoretiska begrepp som skall belysas” (Lantz s. 58). Jag 
behandlade  problematiseringen  utifrån  ett  lärarperspektiv  och  genom  de  här 
intervjuerna skapade jag en bild av hur mina intervjupersoner upplevde sin miljö och 
vilka uppfattningar som de hade. En fördjupning i problematiseringen av min studie 
blev möjlig med hjälp av intervjuerna. Jag använde mig av två olika metodböcker, 
Lantz  (2007)  samt  Patel  och  Davidson  (2003),  för  att  strukturera  upp  ett  bra 
frågeformulär till mina intervjupersoner. Där står hur man förbereder sig, metodval, 
hur en intervju genomförs  samt  hur en rapport  om densamma skrivs.  Genom att 
förbereda en frågeställning noggrant gav det mig en trygghet att ställa de frågor som 
var relevanta för min studie (Patel och Davidson, 2003). Genom den öppna intervjun 
är  det  möjligt  att  fånga  en  persons  uppfattning  och  upplevelse  av  för  denna 
betydelsefulla kvaliteter. 
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4.2 URVAL
Till en början funderade jag på att jämföra olika förskolor från olika kommuner och 
deras  synsätt  på  hur  en  förskola  arbetar  med  tal-  och  språkutveckling.  Men  det 
kändes som ett mer övergripande undersökningsområde som kräver mycket mer tid 
än vad jag kände att jag hade tillgång till. Jag hade svårt att hitta personer som hade 
tid att ställa upp på så kort varsel. Det var många som arbetade med bedömnings- 
och planeringstid innan juluppehållet vilket minskade deras tillgänglighet. Mitt urval 
bestod av fyra olika pedagoger inom förskolan, jag kallar respondenterna för Berit, 
Olof,  Marianne och Anki.  Varav två var förskollärare,  en specialpedagog och en 
barnskötare, alla med olika mycket erfarenhet av arbete med barn och språk. Två 
pedagoger från vardera förskola intervjuades. Jag ville jämföra en förskola, jag kallar 
den förskola I, där de inte medvetet arbetade med språk, med en förskola, jag kallar 
den förskola II, där de mer eller mindre aktivt arbetade med språk. Jag ville belysa 
ämnet tal- och språk och riktade därför dels in på mig att finna personer som hade 
kompetens  och  erfarenhet  av  alternativa  kommunikativa  medel  och  dels  de  som 
enbart hade en grundläggande erfarenhet av dessa ämnen i sin verksamhet. Jag tog 
direktkontakt  med  mina  intervjupersoner  och  inga  speciella  rekommendationer 
gjordes i valet av dessa. Eftersom jag ville göra en jämförelse mellan en traditionell 
förskola och en språkinriktad så föll mitt val på en förskola som jag visste hade ett 
traditionellt  arbetssätt  och  på  en  vars  huvudsakliga  inriktning  var  språk  och 
kommunikationsutveckling.  

4.3 GENOMFÖRANDE
Kontakten med intervjupersonerna skedde först i form av direkta telefonsamtal och 
sedan med hjälp av mail där jag informerade om min studie och förklarade syftet 
med undersökningen. Jag skickade även med ett missivbrev (se bilaga 1) och en mall 
över frågorna i intervjuguiden (se bilaga 2) för att förbereda intervjupersonerna för 
vad som komma skulle. Genom att använda mig av inspelningsteknik samtidigt som 
jag förde anteckningar underlättades transkribering i efterhand.  Inspelningsmetoder 
är  ett  relativt  okomplicerat  sätt  att  använda  om  man  vill  få  med  allt  som 
intervjupersonen säger. Det är enkelt att ha med sig inspelningsbar teknik och kräver 
inte  mycket  extra  arbete  under  intervjuns  gång.  Patel  och  Davidson  (2003) 
understryker vikten av att ha med en diktafon som hjälpmedel under utförandet av 
intervjuerna  för  att  fånga  upp  hela  samtalet.  Detta  tips  tog  jag  till  mig. 
Intervjupersonerna  gav  sitt  godkännande  till  att  intervjun  spelades  in.  Detta 
underlättade mycket  när jag senare skulle transkribera intervjuerna.  Du kan fånga 
upp ljud som gör att du tolkar orden på ett helt annat sätt än om det skulle stå i enbart 
skrift.  Vi satt i ett avgränsat rum med stängd dörr för att det skulle finnas så lite 
avbrott  i  intervjun  som  möjligt.  Jag  ville  få  samtalet  att  bli  så  avslappnat  och 
vardagligt som möjligt genom att ställa öppna inledande frågor. I intervjun styrde jag 
samtalet med hjälp av mina redan bestämda frågor och vek från ämnet om det var 
något  ytterligare  som  jag  eller  intervjupersonen  kände  att  vi  ville  framföra. 
Pedagogerna  var  intresserade  och  talade  väl  och  länge  om  ämnet.  Varje  utförd 
intervju låg inom en tidsintervall av 20 – 30 minuter. Det som kändes positivt var att 
de inte nödvändigtvis  höll  sig till  att  strikt  svara på frågan,  utan diskuterade och 
vidareutvecklade min frågeställning. Några av respondenterna var även intresserade 
av att få slutmaterialet  skickade till  sig eftersom de fann ämnet aktuellt  för deras 
verksamhets  arbetssätt.  Patel  och  Davidson  (2003)  nämner  också  att  bara  föra 
anteckningar är ett riskabelt sätt att utföra en intervju på eftersom många ord och 
meningar kan försvinna på vägen till det färdiga arbetet. Även om det går att fånga 
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upp mycket när du antecknar men det blir inte så ingående och noggrant som när du 
har en diktafon (a.a.).

4.4 ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Etiska förhållningssätt likt konfidentiella aspekter gör att de förskolor jag har jämfört 
samt de deltagande respondenterna som jag har använt mig av benämns med siffror 
för hänsyn till  de inblandade. Inga namn nämns och en förklaring gjordes av mig 
innan intervjun att inspelad data enbart var för mig. Även ett påpekande att det som 
sades i rummet var anonymt kändes nödvändigt att framföra. Jag påpekade innan jag 
startade  ljudinspelningen  att  jag  skulle  spela  in  och  fick  på  så  sätt  ett  muntligt 
bekräftande på att de gick med på inspelning. 

4.5 METODANALYS
En kvalitativ empiri gav mig en djupare förståelse för ämnet som studerades. Enligt 
Patel och Davidson (2003) är det viktigt att göra noggranna förberedelser innan en 
intervju genomförs. Det gäller att vara införstådd i frågorna som ska ställas och ha en 
kritisk  syn  på  vilka  frågor  som  är  aktuella  för  undersökningen  (a.a.).  Under 
transkriberingen  lyssnade  jag  och  skrev  ner  varje  ord  som  sades  för  att  sedan 
använda mig av detta i min analys. Det sagda som var relevant för studien togs ut ur 
texten.  Detta  arbete  var  omfattande  och  tog  tid.  Fullständiga  utskrifter  av  de 
nedskrivna  intervjuerna  gjordes  för  att  urskilja  rådata  från  den  totala  mängden 
information som delgetts. Reducering av data var nödvändig för att öka relevansen 
på  det  sagda  så  det  passade  studiens  syfte.  Samtidigt  gjordes  en  jämförelse  av 
samtliga intervjuer för att finna likheter och skillnader i respondenternas åsikter. Jag 
hade alltså färdigställda frågor att förhålla mig till. Till en början kände jag under 
intervjuernas gång att jag gärna hade velat att de svarade exakt på den frågeställning 
som jag delgett dem. Men i eftertanke så anser jag att det var bra att de pratade fritt 
och  öppet  eftersom  informationen  då  kändes  mer  relevant.  Dessutom  kan  jag 
konstatera att jag fick mer data insamlad och att det tillkom aspekter som jag själv 
inte hade tänkt på innan jag genomförde intervjuerna. För att bredda resultatet av 
ämnesområdet  hade  jag  kunnat  tillföra  enkäter  som  ytterligare  en 
undersökningsmetod. Genom att i framtiden ta del av ett större urval intervjupersoner 
och  verksamheter  så  finns  kanske  en  möjlighet  att  datainsamlingen  skulle  kunna 
styrka en nödvändighet av alternativa kommunikativa metoder i förskolan.

4.6 METODKRITIK
Jag jämförde och valde mellan att använda mig av en öppet riktad intervju eller en 
halvstrukturerad.  Jag  ställde  mig  kritiskt  till  att  först  använda  mig  av  en 
halvstrukturerad kvalitativ metod, eftersom det enligt Patel och Davidson (2003) ger 
begränsat med data insamlad. Detta i sin tur kan vara av en negativ aspekt då även 
valideringen av data blir begränsad till ett område (a.a.). Nackdelen med att göra en 
kvalitativ empirisk forskningsstudie kan också vara att man genom att transkribera 
förlorar värdefull  tid under transkriberingen samt att  man är i  behov av att  finna 
personer  som  är  intresserade  att  ställa  upp  (Patel  och  Davidson,  2003).  En 
påverkande faktor på analysen är att kroppsspråk, mimik och betoningar försvinner 
på  en  inspelning  (Patel  och  Davidson,  2003),  vilket  gör  att  läsarnas  tolkning  av 
datainsamlingen kan varieras sinsemellan. Tillfälle ges att få svar på de ämnen som 
anses vara av vikt. Respondenterna tillåts till viss del att prata öppet dock inom givna 
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ramar. Den positiva aspekten är att med hjälp av intervjufrågornas utformning rama 
in ämnet och ge det en exakthet.
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5 RESULTAT
I resultatdelen nedan sammanfattas den kvalitativa undersökningen. Jag kommer att 
redovisa och svara på mitt  syfte,  vilket var att undersöka hur ett  urval pedagoger 
arbetar med tal och kommunikation i förskolan och hur de tillgodoser behoven som 
barn  har  i  sin  språkliga  utveckling.  Detta  med  stöd  av  respondenternas 
förhållningssätt från intervjuerna. Jag har i resultatdelen gjort ett medvetet val att inte 
kommentera samtliga svar från intervjuerna utan enbart de som besvarar mitt syfte 
samt frågeställning. 

5.1 INTERVJUER

5.1.1 Trygghet och språklig utveckling
En aspekt  att  ta  hänsyn  till  är  faktorn att  ta  sig tid  att  prata  med barnen när  de 
försöker  kommunicera  för  att  förstärka  deras  språkinlärning  oavsett  hur 
kommunikationen uttrycks. Vilket är en viktig faktor som två av pedagogerna visade 
sig vara överrens om. 

• Om detta säger Berit: ”Och att man då överhuvudtaget pratar mycket/alltid/i  
alla situationer och sätter ord på det mesta så att de får höra mycket språk  
hela tiden/så det är väl det som är det viktigaste.”

• Respondent  Anki  säger: ”Vi  vuxna  behöver  tala  tydligt  och 
långsamt/använda  gester  eller  tecken  när  vi  talar/barn  till  föräldrar  som 
använder mycket gester har större ordförråd när de fyller fyra år.” 

Reflektion: Detta kan kopplas till Granbom (2011) och den pedagogiska stimulans 
som barnet behöver i sin sociala miljö. Vidare gäller det alltså att pedagogen erbjuder 
barnet  möjligheter  för  att  de ska bli  motiverade  att  utveckla  sina färdigheter.  Ta 
tillfället i akt och prata med barnen vid alla situationer med ett varierat språkval. 

En av pedagogerna ansåg att för att överhuvudtaget uppmärksamma om barn brister i 
sin kommunikation eller språkliga utveckling så finns ett behov av att pedagogen är 
närvarande  där  barnen  är  vare  sig  det  är  under  fri  lek  eller  vid  pedagogiskt 
uppstrukturerade stunder i form av samlingar. 

• Om detta  säger  respondent  Anki: ”Att  vara närvarande i  barnens  lek  är  
viktigt för att höra om och hur barnen konverserar med varandra.”

• Respondent  Anki  fortsätter:  ”För  att  hjälpa  ett  barn  med  svårighet  att  
kommunicera så behöver pedagogen bygga en bra relation/vilket  i  sin tur  
utgör grunden för det fortsatta arbetet/fungerar inte relationen så slår varje  
försök till att kommunicera fel.”

Reflektion: Att bygga en bra grundrelation mellan pedagog och barn för en trygg 
kommunikativ utveckling verkar vara en huvudfaktor som följer pedagogerna i deras 
tankar. 
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5.1.2 Trygghet och Kommunikation
Det som har framkommit i resultatet av undersökningen är att kommunikation kort 
och gott är kärnan för socialt samspel. Detta stärks också av Eck Rakstrang (1995) 
som anser  att  en  stabilt  byggd  trygghet  mellan  pedagog och  barn  gör  att  barnet 
utvecklar  sina  inneboende  resurser.  Författaren  fortsätter  att  konstatera  att  barnet 
måste accepteras som det är och den nivå och situation som det befinner sig. 

Respondent Anki säger om detta: ”Vilka signaler man omedvetet sänder ut och hur  
man reagerar på vad andra säger.” 

Respondent Anki fortsätter: ”I synnerhet när man jobbar med utagerande barn så är  
det viktigt att vara medveten om hur man använder sig själv som uttrycksmedel och 
verktyg.”

Reflektion: Att erbjuda barnet en strukturerad miljö att förhålla sig till för att känna 
trygghet och utvecklas på bästa sätt verkar vara av vikt. Enligt intervjupersonerna så 
verkar barn vara väldigt mottagliga för de signalerna som pedagoger sänder ut, vilket 
gör att pedagogerna är tvungna att vara ytterst försiktiga med hur de uttrycker sig till 
och runt omkring barnen. Här återkopplas det till tryggheten som Häggström (1994) 
nämner, vilket är att barnet ska bygga på sin självkänsla och tro på sig själv. Den här 
tryggheten grundar sig i att barnet får stöd och uppmuntran från sin omgivning, utan 
denna fylls barnet av uppgivenhet (a.a.). 

5.1.3 Alternativa kommunikativa metoder
När frågan om alternativ kommunikativa metoder kom upp i ett förebyggande för 
brist i språket så visade det sig att båda förskolorna använde sig av tecken som stöd 
till viss utsträckning. Det har på båda förskolorna visat sig vara ett enkelt substitut 
där  talspråket  inte  riktigt  räcker  till.  Tre  av  pedagogerna  visade  sig  också  vara 
positivt  överens  om att  använda  sig  av  alternativa  kommunikativa  medel  för  att 
gynna barns språkutveckling. 

Om detta säger respondent Berit:  ”Jag kan ju tycka det att den biten skulle finnas  
obligatoriskt  i  verksamheten  både i  förskolan  och i  skolan/tecken  som stöd eller  
takk/man har mycket att vinna på det/barn som kanske inte normalt hänger med i  
språkutvecklingen får möjlighet att göra det genom andra kanaler in.” 

Respondent Berit fortsätter:  ”Barnen tycker ju det är jättekul med tecken och man 
märker ju nu att de kan alla tecken som vi har gjort innan för de kan sitta vid bordet  
och göra tecken till varandra så absolut att det är en bra grej.” 

Respondent Anki hävdar: ”För att påkalla uppmärksamhet i barngruppen kan det  
ibland vara mer effektivt att viska eller göra ett tecken/att höja rösten bidrar ofta till  
att oroliga barn blir ännu oroligare och försöker då själva också överösta.”

Respondent Olof säger: ”Men det är väl det som jag säger att man skulle använda 
tecken  som  stöd  till  alla  barn  stora  som  små/precis  som  jag  sa  som  ett  
komplement/som att förstärka/ytterligare en väg in va/Oavsett om du är språkstörd  
eller om du har en normal språkutveckling så är det inte fel det är ett hjälpmedel och  
det ser man också de är ju jättesugna.” 

Reflektion: Detta styrker att pedagoger anser att teckenstöd behövs i den pedagogiska 
verksamheten oavsett  om där  finns barn med speciella  behov eller  inte.  Samtliga 
pedagoger tog upp vikten av att även barn utan svårigheter har nytta av att lära sig 
tecken som en alternativ kommunikativ metod. Det verkade vara ett gediget intresse 
från barnen att använda tecken som alternativt kommunikativt medel. Detta styrks av 
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Buckley (2006) som nämner  att  det  krävs en motivation från barnets  sida för att 
kommunikation ska ske. Här gäller det alltså att barnen är intresserade av att lära sig 
ett  alternativt  språk  att  uttrycka  sig  på,  en  aspekt  som  styrktes  av  samtliga 
respondenter. 

Att pedagogerna låter bilder sitta uppe på väggarna för barnen att ta del av visar på 
ett gediget intresse från en av pedagogerna. Det ses som ett nödvändigt substitut och 
en förstärkning och fördjupning av talspråket. 

Om detta säger respondent Marianne följande:  ”Vi jobbar mycket med bilder/både 
bildschema på vägg och bilder som extrastöd.”  

Reflektion: Intresset verkar finnas där hos pedagogerna vare sig de arbetar aktivt med 
språkutveckling  eller  inte.  Tankegångarna  på de båda förskolorna fanns kring att 
erbjuda barnen en stimulerande miljö där möjligheter till  utveckling av språk och 
kommunikation serveras barnen. Röthle (2006) nämner att miljön som ju innehåller 
många sociala beståndsdelar påverkar barnet och dess språk på de olika platser som 
barnet befinner sig.

5.1.4 Språk och samspel
Olika  kommunikativa  medel  används  aktivt  för  att  barnen  ska  få  många 
infallsvinklar av att jobba med sin språkutveckling. Särskilt en av pedagogerna ansåg 
att barnen skulle få ta plats och aktivera sig med det som var intressant för stunden 
för att träna sina språkliga och kommunikativa egenskaper;

Respondent  Anki  säger  följande:  ”Ge  barnen  utrymme  för  att  prova  på  olika  
material  och  aktiviteter/böcker,  bilder  och  film  att  samtala  kring  samt  
målning/sång/musik och dans/rim/ramsor och berättelser/egna och andras.”

Reflektion: Bodin  Bratlie  (1996)  påpekar  att  just  bildspråk  är  ett  naturligt, 
uttrycksmedel för många barn som inte än hanterar skriftspråk men så finns de barn 
som inte finner det naturligt och de vet inte vad de ska rita om de får ett vitt papper. 
Där måste  man ha överseende  och erbjuda dem andra alternativ  eller  helt  enkelt 
skapa ett tema för dem att använda som mall (Bodin Bratlie, 1996). 

När det gäller misstankar om språkstörning hos barn så tryckte två av respondenterna 
på att vara uppmärksam på om barnet i fråga egentligen ter sig blygt eller saknar 
motivation till samspel. 

Om detta säger respondent Olof följande:  ”Vi pedagoger är ju olika personer och 
uppfattar på olika sätt och just när det gäller språk så blir det ju väldigt synligt om  
man inte riktigt hänger med/tycker jag att jag ser ett barn som har svårigheter då tar  
jag  upp  det  med  mina  kollegor  och  så  diskuterar  vi  då  våra  olika  syn  på  det  
eventuella problemet och sen agerar vi utefter det.”

Respondent Marianne säger:  ”En del barn som inte känner att det är motiverande  
liksom  varför  ska  jag  hämta  det  så/de  kan  man  ibland  tro  att  de  kanske  har  
svårigheter med vilken som är gul och sådär men det har de ju inte alltid/så de lite  
tysta lite blyga barnen kan man ibland uppfatta ha svårigheter fast de kanske inte  
har det.” 

Respondent  Marianne  fortsätter:  ”Vanligaste  är  ju  att  de  kanske  inte  är  så  
kommunikativa  alls  eller  så/annars  så  är  det  väl  de  lite  blyga barnen som man 
ibland  kan/som  inte  ser  någon  mening  med  att  svara  på  det  eller  göra  som  
uppmaningen då.” 
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Reflektion: Detta  kan  enligt  pedagogerna  ofta  tas  för  ett  barn  med 
kommunikationssvårigheter eller förhindra förhasta beslut om åtgärder. 

En vanlig åsikt verkade vara att respondenterna vanligtvis använde sin kompetens för 
att underlätta och stödja barnet i dess språkutveckling. 

Om detta  säger  respondent  Berit:  ”Man kan upprepa ord och fraser  korrekt  för  
barnen  som de  själva  säger  felaktigt  istället  för  att  påpeka  för  dem att  de  gör  
fel/vilket kan skada deras självbild.” 

Respondent Berit fortsätter: ”Som här har vi ju språkgruppen en gång i veckan där  
man känner vad de i den gruppen behöver/skulle man ha någon i den gruppen som  
skulle behöva något speciellt  så fokuserar man på det då/men det har vi  ju hela  
tiden/sen är det ju mycket det att vi har mycket samtal runt matbordet och samlingen  
och/för  det  gynnar  ju  hela  tiden  om  man/och  sen  finns  det  ju  den  här  
Bornholmsmodellen som man också kollar lite på.” 

Reflektion: Språkgrupperna var då till för att stärka och ta reda på vart barnen låg i 
sin språkliga utveckling när det gällde rim, ramsor och sammansättning av ord. 

Att hela tiden arbeta med och uppmuntra barnen verkar hos två av pedagogerna vara 
en aspekt som är av vikt för att gynna språkutvecklingen och det sociala samspelet.

Respondent Berit säger: ”som när vi har leksaksvisning att de får stå och prata högt 
inför kompisarna”. 

Respondent Anki säger följande:  ”Försök aldrig tvinga barn till tal ordna istället  
situationer där det blir lockande för barnet att tala/Hjälp barnet att leka med ljud  
och ord/Härma ljud och låt barnet fylla i när man läser/Undvika att rätta barnet/Om 
barnet till  exempel säger lalle så kan du säga ja, nalle/eller barnet säger pappa  
bilen så kan du svara ja pappa åker med bilen.” 

Reflektion: En tanke är då att detta kan ligga till grund för det sociala samspelet som 
sker mellan barn och barn och barn och vuxen. Tankarna faller på Hundeide (2006) 
och sociokulturellt perspektiv vilket nämner en uppgift som pedagogen har, det vill 
säga att skapa en positiv kommunikationsprocess i samspel med andra utifrån barnets 
språkliga kunskapsnivå. 

Barn som har svårigheter att kommunicera med ord eller talspråk har blivit givna ett 
alternativt sätt att uttrycka sig på: På förskola I fick barnet i fråga sitta ner med en 
pedagog och rita en så kallad serieberättelse när en händelse inte kunde återberättas 
av  barnet  i  ord.  Detta  innebar  att  barnet  i  bilder  istället  fick  förklara 
händelseförloppet. Detta betyder att barnet fick en annan alternativ kommunikativ 
väg att gå för att förklara sin handling.

Om detta ger respondent Marianne ett exempel: ”När jag hade den här tågbanan så 
kom en kompis och tog den/då slog jag den i huvudet och då blev den lessen och sen  
ge ett alternativ vad man kan göra/istället kan jag….”

Reflektion: Även vid konflikthantering så krävs uppenbarligen andra alternativ  än 
just talspråket. Detta kan gälla barn som inte förmår uttrycka sig kommunikativt eller 
som inte förstår innebörden av att skada en kamrat. 

Tre  av  de  respondenter  som  jag  intervjuade  tyckte  samtliga  att  kontakten  med 
föräldrarna var nödvändig för att skapa en trygg relation till barnen, vilket som sagt 
påverkar barnets kommunikativa ageranden enligt Slonims (2009).
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Respondent Anki säger: ”Samarbete med föräldrarna ser vi som en mycket viktig del  
av  vårt  arbete/det  är  också  ett  område  som  är  alldeles  för  lite  behandlat  i  
lärarutbildningen/de lärarkandidater som jag haft har varit helt oförberedda på de 
ibland  både  svåra  och  krävande  samtal  man  kan  hamna  i  som  lärare/många  
föräldrar är osäkra och om vi vill det eller ej blir vi ofta deras förebilder.”

Respondent Olof säger: ”Nu har man inte kunskapsmål för barnen/vi pratar om vad 
verksamheten erbjuder/sen vill ju alltid föräldrarna veta lite hur deras barn ligger i  
utvecklingen/om  det  skulle  vara  så  att  barnen  skulle  vara  lite  svagare  inom 
kommunikativa eller språkutvecklingen.” 

Respondent Berit säger:  ”Man har ju alltid en dialog med hemmet hela tiden/och  
föräldrarna säger om det är något de har uppmärksammat.” 

Reflektion: Relationen som pedagogerna bygger upp med föräldrarna kan överföras 
till barnen och det gäller då för pedagogen att anpassa sitt språk och sina krav efter 
förälderns nivå eftersom samhällsskikten som föräldrarna kommer ifrån är många 
och varierande. Bara en sådan enkel sak som avstämning om hur det har varit under 
dagen när barnen hämtas  gör mycket  i  den förtroendepost som pedagoger  får  av 
föräldrar. Som nämnt tidigare finns hos föräldrarna ett förtroende och en acceptans 
för förskolan att den ska stödja barnet i dess kunskapsutveckling (Granbom, 2011).

Även de vuxna har  en konsekvent  utbildningsmöjlighet  på förskola  I,  något  som 
gagnar  pedagogernas  tänk  kring  att  utveckla  och  uppmärksamma  barnens 
språkutveckling.  Båda  förskolorna  hade  dessutom tillgång  till  resurser  i  form av 
specialpedagog eller logoped om sådana insatser behövdes.

Respondent Marianne – ”Vi får ju utbildning i hur man fyller i TRASscheman och  
hur man ser på den språkliga medvetenheten och hur man ser på språklig utveckling  
och uttal”. 

Respondent Anki säger: ”Vi har ett särskilt stödteam som sitter centralt i kommunen  
och där finns tillgång till talpedagog och specialpedagog/för övrigt är det mycket  
upp till rektor eller engagerade föräldrar om det sätts in extra resurser vid behov.” 

Respondent Anki fortsätter:  ”Behovet  av specialstöd varierar beroende på vilken 
språkstörning barnet har och vad den beror på/det är viktigt att barnet känner sig  
tryggt och får tid på sig i olika situationer/ett stressat barn kan uppvisa beteenden  
som  vi  tyder  på  ett  felaktigt  sätt  men  som  istället  beror  på  omgivningens  
stresspåverkan.”

Reflektion: Detta i sin tur borde göra att pedagogerna känner sig mer trygga i sin 
yrkesroll och kan, som tidigare nämnt, enligt Hellström (1994) utnyttja sin expertis 
för att ta reda på vad barnen behöver för att må bra. 
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6 DISKUSSION
Ämnen  som  kommunikation,  sociokulturellt  perspektiv,  trygghet,  samspel  och 
språkutveckling  är  nyckelord  som  kommer  att  belysas  i  diskussionen  nedan.  I 
diskussionen lyfter jag fram mitt syfte att undersöka hur ett urval pedagoger arbetar 
med tal och kommunikation i förskolan och hur de tillgodoser de behov som barn har 
i sin språkliga utveckling. 

6.1 METODER
Barn  i  behov  av  stöd  behöver  inte  utmärka  sig  på  något  speciellt  sätt  enligt 
(Hellström,  1994).  Enligt  resultatet  av  min  studie  så  verkar  mycket  i  dagens 
pedagogiska  verksamhet  handla  om  att  barns  individuella  personligheter  ska 
synliggöras  och  detta  med  hjälp  av  hur  pedagogerna  använder  sig  själva  som 
verktyg. Intervjupersonerna talade om att vara medveten om hur och vilka signaler 
pedagogerna sänder ut, särskilt i fall med utagerande barn då reaktionerna kan bli 
annorlunda från barn till barn. En lärdom om att kommunikation sviktar kan finnas 
även för andra än just bara de barn som är i behov av stöd. Genom att  lägga in 
resurser  eller  metoder  som stärker  det  språksvaga  barnet  så  ges  det  tillfälle  för 
resterande  barn  att  uppmärksamma  att  det  finns  andra  vägar  att  gå  än  att  bara 
använda sig av talspråk. En signifikant användning av bilder som kompliment till 
talet gjordes på båda förskolorna i undersökningen och de som var verksamma där 
ansåg att  det  som aktivitet  stärkte  barnens  kreativa  tänk och hjälpte  dem i  deras 
kommunikation.  Kommunikation  kan  ses  som  en  fungerande  brygga  för  sociala 
relationer.  I  mina  intervjuer  synliggjordes  aspekter  som kroppsspråk  eller  bilder. 
Dessa anses uppenbarligen vara en fullt användbar metod för språkutveckling. 

6.2 SAMHÖRIGHET
Inom  den  pedagogiska  verksamheten  inkluderas  barn  ofta  i  en  grupp  och  i 
sammanhang där de automatiskt får bekräftelse  på att  de duger. Hundeide (2006) 
beskriver sociokulturellt perspektiv och förklarar att barn redan från start får kontakt 
med  en  social  omgivning  och  därigenom  bygger  på  sina  grundläggande 
tolkningsmöjligheter av de sociala situationer de möter. De får alltså kunskapen att 
läsa av personers avsikter och tolka deras meningar utefter den information som ges. 
Buckley (2006)  förespråkar  att  socialt  samspel  mellan  barn gör  att  de lär  sig  att 
imitera och observera varandra vilket bygger på deras kommunikativa färdigheter. 
Utanförskap och segrering kan förmodas ha en del i att barn har svårt att lära sig att 
behärska språk och att kunna kommunicera på ett konkret sätt med sin omgivning. 
Genom ett  utanförskap finns  en  risk  att  barn  hindras  att  ta  del  av  barngruppens 
socialisering. Detta i sin tur riskerar att påverka barns aspekter till att kommunicera.

6.3 HUR SPRÅKSTÖRNING UPPMÄRKSAMMAS
Resultatet i studien visar vikten av pedagogens uppmärksamhet gentemot hur barnet 
kommunicerar med sin omgivning. Pedagogen ska ha en lyhördhet och se eventuella 
brister i språket. Två av pedagogerna i min studie ansåg att de som profession borde 
ha kompetensen att uppmärksamma om något barn är i behov av stöd. Men om en 
eventuell diagnos ställs på barnet bör man uppmärksamma att detta kan innebära att 
barnet kategoriseras och att detta i sin tur kan påverka barnets sociala omgivning. 
Har  barnet  däremot  enbart  svårt  att  komma  igång  med  talet  så  ansåg  en  av 
respondenterna på förskola 1 att  detta var en problematik som kunde åtgärdas av 
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personalen på förskolan.  Detta  kan tyda  på ett  större  område  av tolerans  för  var 
gränsen för en språkstörning går och vilka grader av insatser som ska användas. För 
detta  krävs ytterligare  undersökningar  i  form av fler  fältstudier  och intervjuer  av 
personer  inom  den  pedagogiska  verksamheten.  De  barn  med  stora  svårigheter  i 
kommunikation verkar vara de barn som oftast utmärker sig mest och på ett sätt kan 
detta gynna dem eftersom de då har chans till att få det stöd som de är i behov av. Å 
andra  sidan  kanske  detta  innebär  att  man  som pedagog  missar  att  upptäcka  och 
förhålla sig till  de passiva barnen. De pedagoger jag intervjuade ansåg att barnen 
behöver en struktur av trygghet i form av en noga grundad självkänsla samt en social 
trygghet.  Ordet trygghet  ser jag också som en återkommande aspekt i  litteraturen 
som jag läst. Både Granbom (2001) likväl som Häggström (1994) nämner att barnets 
trygghet till sig själv samt tryggheten som barnet får av sin omgivning är av vikt. 
Enligt resultaten i min studie så verkar det vara stöd och trygghet som barn behöver 
för att utvecklas på bästa sätt. Resultaten pekar också på att en trygg relation mellan 
pedagog och barn gynnar kommunikationen. Respondenterna i min undersökning var 
snarlika i sina svar, vilket verkar tyda på att de har en grundsyn som genomsyrar 
pedagogers tankesätt på ett övergripande sätt. 

6.4 PERSONALENS ANSVAR
Det  är  inga  oklarheter  i  att  pedagogen  har  en  stor  roll  i  att  fungera  som  en 
stöttepelare  och omsorgsperson som finns till  hands för barnens behov. Det finns 
många aspekter i  frågan på brist i  talutvecklingen och man skulle kunna göra en 
ingående analys av bakgrunden till varför barn har en språkstörning och varför deras 
tal inte räcker till. Bakomliggande familjeförhållanden, etnicitet, samt att inte redan 
satta  diagnoser  kan  förefalla  som  självklara  faktorer.  Ansvaret  för 
problematiseringen kan läggas hos pedagogerna, just för att de har en övergripande 
roll och ett ansvar för hur barnet utvecklas socialt. Det måste nämnas att de har en 
omfattande  uppgift  att  se  potentialen  i  varje  barn  och ge  dem en grundläggande 
stimulering då barnen befinner sig inom verksamheten. I grund och botten har båda 
intervjuade förskolorna en positiv syn på att införa alternativa kommunikativa medel 
som en självklarhet i verksamheten. En av pedagogerna nämner Bornholmsmodellen 
som en väl fungerande modell som de använde sig av när ett arbete med tal, språk 
och kommunikation skulle genomföras. Enligt Häggström (1994) får barnen här leka 
med  ordsammansättningar  ett  arbete  som  anses  förebygga  framtida  läs-  och 
skrivsvårigheter. En tolkning som stod tydlig var att förskola I och II använde sig av 
bilder  och  tecken  i  allmänhet  för  att  öka  på  barnens  ordförråd  och  stärka  deras 
språkutveckling. 

6.5 HUR DET UPPMÄRKSAMMAS
Genom  ytterligare  en  tolkning  av  resultatet  så  har  min  uppfattning  blivit  att 
pedagoger gärna diskuterar med varandra och ventilerar själva problemet innan de 
följer upp och sätter in eventuella specialpedagoger eller logopeder. Riktlinjer för var 
gränsen går är hårfin och det kan vara komplicerat att veta när specialpedagoger ska 
sättas  in  som  en  åtgärd.  Genom  ett  välplanerat  samarbete  inom  verksamheten, 
tillsammans  med  målsman  samt  med  stödteam  att  konsultera  så  kan  en  stark 
grundpelare byggas för att stå på vid eventuella problematiseringar som kan uppstå. 
Vi människor kommer alla från olika uppväxtförhållanden och i förskolan ska alla 
dessa olikheter flyta samman i en gemenskap och helst, som ideal, också fungera så 
smärtfritt  som  möjligt.  Som  en  grundläggande  faktor  verkar  pedagogerna  i 
intervjuerna vara rörande överrens om att ett gynnande för barn med språksvaghet är 
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möjligt  om  man  låter  samtliga  barn  på  avdelningen  träna  på  uttal  och 
sammansättning av ord. Detta  ger som följd, enligt  pedagogerna,  att  det  enskilda 
barnet inte skapar funderingar om varför bara just de behöver träna på språket. Idag 
har pedagoger och den pedagogiska verksamheten tagit initiativet att arbeta med att 
anpassa förskolemiljön så att alla barn har möjligheter att utvecklas på bästa sätt med 
eller utan funktionshinder.

En mer omfattande studie skulle kunna vara genomförbar i detta ämne eftersom det 
finns ett stort intresse hos pedagoger för att utveckla ämnet vidare. Litteraturen som 
jag använde mig av riktade in sig på just språk och kommunikation. Det var inga 
svårigheter att hitta specifik litteratur på svenska i databaser som swesub och DivA. 
Det  verkar  ha gjorts  fler  omfattande  studier  angående  alternativa  kommunikativa 
metoder  på  svenska än på  internationell  nivå.  World  Cat  var  den sökmotorn  jag 
använde  mig  av  för  att  hitta  internationell  litteratur  och  avhandlingar  på 
internationell  nivå.  Avslutningsvis  vill  jag sammanfatta  denna diskussion med att 
min syn på arbetet med kommunikation och språk har förändrats. Ämnet har belyst 
aspekter som att det finns bra alternativa kommunikativa medel att använda i relation 
till  talspråket  och  som  banar  väg  för  barn  som  inte  har  lärt  sig  att  fullt  ut 
kommunicera  genom  tal.  Där  finns  bland  pedagogerna  i  förskolorna  ett 
genomsyrande intresse angående språkutveckling som väntar på att få sättas in i den 
dagliga verksamheten.

6.6 FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA PROJEKT
Som jag nämnt tidigare så hade det varit intressant att göra en mer omfattande studie 
som involverar fler pedagoger. Att bredda frågeformulärets innehåll  fångar in fler 
aspekter i ämnet som hur man agerar och samarbetar på organisationsnivå när det 
kommer  till  språkutveckling.  Frågor  som rör  handledning  för  pedagogerna  då de 
möter  problematik  i  vardagen  eller  med  specifika  aspekter  kan  fungera  som en 
intressant framtida studie, möjligheterna är oändliga. Vidare känner jag att pedagoger 
är  den  sortens  yrkesgrupp  som  behöver  veta  hur  man  kan  hantera  flera 
problematiseringar  samtidigt  i  sitt  arbete  med att  planera och strukturera  upp sin 
dagliga verksamhet så den passar alla barn med och utan särskilda behov. 
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Bilagor

7.1 MISSIVBREV

Mitt  namn  är  Anja  Kind  och  jag  läser  min  sjunde  och  sista  termin  på 
lärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Kalmar. Just nu är vi i full gång med att 
skriva våra kandidatuppsatser och det är här jag behöver er hjälp.

Syftet  med  mitt  arbete  är  att  utreda  hur  pedagoger  arbetar  med  tal  och 
kommunikation i förskolan och hur de tillgodoser behoven som barn med eventuell 
språkstörning  har.  Jag  finner  detta  som  intressant  eftersom  det  är  med 
kommunikation  som vi  kan  socialisera  med  omvärlden.  Att  kunna kommunicera 
fram det man vill förmedla är något av en nödvändighet i vårt samhälle. 

Frågorna som följer kommer att vara öppna att tolka som man vill och de kommer 
inte att vinklas på något speciellt sätt.

Hur arbetas det med tal och kommunikation i förskolan?

Hur tillgodoses behoven som barn har i sin språkliga utveckling?

Vilka alternativa hjälpmedel kan det bistås med?

Metoden jag kommer att använda mig av är kvalitativa intervjuer och här tillämpar 
jag  de  fyra  etiska  forskningsprinciperna,  informationskravet,  samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Känner ni på något sätt att ni vid något 
tillfälle inte vill fortsätta med intervjun så preskriberas inspelningen och vi avbryter 
intervjun. För övrigt kommer undersökningen att vara anonym och kommer inte på 
något sätt att härleda till givna källor.

Har ni ytterligare funderingar i samband med intervjun eller något ni känner att ni 
har glömt att nämna så finns jag att nå via mail;

Xxxx-xxxxx eller via telefon; xxxx-xxxxxx

Tack på förhand för er hjälp!

Anja Kind

Linnéuniversitet

Kalmar
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7.2 INTERVJUGUIDE
(bilaga 2)

Frågor att behandla i min intervju;

Hur arbetar en förskola med tal och språkutveckling för att aktivt hjälpa barn med 
svårigheter? 

Vilka barn uppfattas ha svårigheter i förskolan?

Uppmärksammas dessa kvalitéer på något speciellt sätt?

Finns där alternativa kommunikativa medel eller metoder att använda? 

I hur stor utsträckning använder ni i er verksamhet dessa?

Brukar det  skapas någon särskild  utvecklingsplan  på hur man går tillväga  för att 
stödja barnet i fråga?

Diskuteras  frågan  angående  tal-  och  kommunikationssvårigheter  på 
organisationsnivå?

Stöd och hjälp

Sätts det in några särskilda insatser för att gynna den pågående språkutvecklingen?

Sätts  det  in  några  specialresurser  om  det  visar  sig  finnas  en  problematik  i 
språkutvecklingen?

Används någon IUP för att följa upp barnet i dess språkutveckling?

Upplevs några samarbetsproblem i samband med uppfattningar om att ett barn är i 
behov av stöd?

Krävs någon specialkompetens för att stödja språksvaga barn?

Sker det något samarbete med hemmet?

Om ja, på vilket sätt?

Övriga frågor, funderingar?

Tack för din tid!
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