
 

  

 LÄRARPROGRAMMET 

Pedagogers uppfattningar om 
språkstimulering i förskolan 

Anna Jonasson och Tove Palm 

 

Examensarbete 15 hp 

Grund nivå  

Höstterminen 2012 

Handledare: Evelyn Hahne 

Examinator: Gunilla Gunnarsson 

Institutionen för pedagogik, 

psykologi och idrottsvetenskap 



 

 

Linnéuniversitetet 

Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap 

 

 

Arbetets art: Examensarbete, 15 hp 

  Lärarprogrammet 

Titel: Pedagogers uppfattningar om språkstimulering i förskolan 

Författare: Anna Jonasson och Tove Palm 

Handledare: Evelyn Hanhe 

ABSTRAKT 

Syftet med studien var att undersöka vilka uppfattningar pedagoger i förskolan har om 

begreppet språkstimulering, men även hur barn som har språkliga svårigheter synliggörs 

samt vilka insatser och resurser som kan sättas in för att stödja dessa barn.  

Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod. Vi har genomfört ostrukturerade 

intervjuer med sammanlagt sex olika pedagoger i två olika kommuner.  

Resultatet av studien visar att uppfattningarna kring arbetet med språkstimulering ser 

relativt lika ut pedagogerna i studien emellan. Att på en lagom anpassad nivå föra samtal 

med barnen, liksom att ta vara på vardagliga rutinsituationer anses enligt pedagogerna 

var språkstimulerande arbetssätt. Även lek, såväl fri som planerad liksom aktiv 

högläsning beskrivs också värdefullt i sammanhanget. Färdiga modeller och material 

såsom Bornholmsmodellen, TAKK och TRAS ansågs också vara stödjande. 

Pedagogerna uppfattar att språksvårigheter synliggörs genom att barnet har en oförmåga 

att göra sig förstådd bland kompisarna i exempelvis leken, men också genom att barnen 

inte gärna uttrycker sig verbalt och tar till kroppen som kommunikationsverktyg. I de 

fall där andra insatser och resurser är nödvändigt så nämner majoriteten av pedagogerna 

hur dem i först hand diskuterar deras uppfattningar med kollegorna för att sedan lyfta det 

med föräldrarna. En god föräldrakontakt understryks. Att få stöd utifrån i form av 

exempelvis specialpedagog eller logoped anses vara en trygghet för pedagogerna. Vilka 

resurser och insatser som sätts in och hur dessa förvaltas skiljer sig kommunerna 

emellan. Den ekonomiska faktorn kan vara en avgörande faktor i många fall menar dem 

intervjuade.  

 

Nyckelord: förskola, språkstörning, språksvårigheter, tidig språkstimulering, 

språkstimulering, leken 
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1 INTRODUKTION 
Vi har under vår utbildning till förskollärare upptäckt att språket uppmärksammat 

mer i dagens samhälle. Utifrån våra egna erfarenheter har vi lagt märke till att 

politiker och kommuner verkar har valt att satsa på att utveckla barns språk i 

förskolan. En av anledningarna anser vi kan bero på att språket kan ses som ett 

viktigt redskap och att alla människor är beroende av språket för att kunna 

kommunicera med andra. Med hjälp utav ett välutvecklat språk har vi även förstått 

att det underlättar den fortsatta utvecklingen för det enskilda barnet. I och med att det 

uppmärksammats mer upplever vi att förskolorna fått högre krav på arbetet kring 

barns språkutveckling, då grunden läggs redan då barnen är små. Enligt Bjar och 

Lidberg (2012) börjar barns språkutveckling redan i spädbarnsåldern. I och med detta 

anser vi att förskolan kan ses som en plattform där pedagoger har möjlighet att stötta 

samt ge barnen en god start som är viktig att ta tillvara. Detta är något som även 

uttrycks i förskolans läroplan, där vikten av att lägga stor vikt på varje barns 

språkutveckling understryks (Skolverket, 2011) 

Under vår utbildning har vi läst en inriktning som heter ”Barnet, språket och miljön” 

där vi erövrat ny kunskap kring barns språkutveckling och under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) har vi mött flera barn med språksvårigheter. 

Vi har även läst specialpedagogik som specialisering där vi insett vikten av att alla 

barn ska ses som enskilda individer samt att alla barn ska få den stimulans och stöd 

som de behöver för att utvecklas. Dessa tankar i kombination med varandra har varit 

grunden till denna studie, där vi vill ta del av pedagogers uppfattningar kring 

begreppet tidig språkstimulering och hur dem synliggör barn med språksvårigheter 

samt vilka insatser och resurser som vanligen sätts in för att hjälpa de barnen.  
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2 BAKGRUND 
I bakgrunden presenteras till en början det teoretiska ramverket i form av två olika 

perspektiv som vi har valt att utgå ifrån. Sedan presenteras även de deklarationer och 

styrdokument som är centrala när vi talar om förskolans verksamhet. Därefter lyfts 

den tidigare forskning som legat till grund för studien.  

 

2.1 Teoretiskt ramverk 

Vi har valt att belysa denna studie med hjälp utav två olika perspektiv, det första 

perspektivet som lyfts är det Sociokulturella perspektivet som präglas av att vi lär 

och utvecklas i det sociala samhälle som vi lever i (Jerlang, 2008). Det andra 

perspektivet vi valt är det Specialpedagogiskt perspektivet som kan ses som 

förmågan att se varje enskild individ och därmed skapa möjligheter för alla barn att 

utvecklas (Jakobsson och Nilsson 2011).   

2.1.1 Sociokulturellt perspektiv 
Enligt det sociokulturella perspektivet sker människans utveckling med andra och 

människan ses som ett socialt väsen (Jerlang, 2008). Enligt Hundeide (2006) är det 

viktigt att se på landskapet som finns runt barnet och inte bara barnet som individ när 

vi försöker förstå barns utveckling och lärande. Det handlar om hur barnet påverkas 

av det som omgivningen erbjuder, samt inte erbjuder och det är viktigt att forma en 

förståelse för detta, för att kunna skapa en miljö där alla känner att de kan utvecklas 

(a.a.).  

Sociokulturella teorins största förespråkare var Vygoskij som menar att kulturen och 

den sociala interaktionen har betydelse för människans utveckling. Det gäller enligt 

honom såväl den intellektuella som den emotionella utvecklingen, men även all 

annan utveckling (Williams, 2006). Vygotkij menade att det är genom kulturella och 

sociala erfarenheter som människan i samspel med andra formas som 

kommunicerande, kännande och tänkande varelser (Strandberg, 2006). Enligt Säljö 

(2000) är kommunikativa processer centrala ur ett sociokulturellt perspektiv sett på 

lärande och utveckling. Vygotskij ansåg enligt Säljö (2000) att språket är ett 

kollektivt redskap och enligt Jerlang och Ringsted (2008) så uppstår och utvecklas 

enligt Vygotskij teori alla handlingsformer i det sociala arbetet, för att sedan 

överföras till barnets psykiska handlingsformer. Därmed kan sägas att utvecklingen 

går från de sociala handlingsformerna till den individuella, från det yttre till det inre 

(a.a.). Strandberg (2006) menar att samspelet med andra ur sociokulturell synvinkel 

sett alltid är viktigt för lärandet. Williams (2008) beskriver Vygotskijs teori och hur 

han myntade begreppet som på svenska brukar benämnas som proximala 

utvecklingszonen, som innebär avståndet mellan individens nuvarande utveckling 

och den mest avancerade nivå om barnet kan uppnå med hjälp av en mer kunnig 

person. Det handlar om det som barnet självständigt kan prestera i skillnad till vad 

hon eller han kan klara i samarbete med en vuxen eller en mer erfaren kamrat (a.a.). 

2.1.2 Specialpedagogiskt perspektiv 
Begreppet specialpedagogik handlar om något speciellt, som sker utanför de 

ordinarie ramarna (Ahlberg, 2007). Brodin och Lindstrand (2004) förtydligar detta då 

de menar att specialpedagogik:  
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”/…/sätts in där den vanliga pedagogiken inte räcker till för att ett barn ska 

kunna tillgodogöra sig undervisning på samma villkor som andra skolbarn” 

(Brodin & Lindstrand 2004, s.84). 

Specialpedagogikens historia har lett till fördjupad kunskap inom området vilket 

innebär att det utvecklats olika synsätt inom begreppet specialpedagogik, där vissa 

perspektiv dominerat. Dock har synen på de olika perspektiven förändrats i och med 

att forskning ständigt kommit med nya resultat. Tidigare fokuserade människor och 

samhället på det enskilda barnet som hade en funktionsnedsättning eller annan 

svårighet medan det på senare tid lagts mer fokus på ifall omgivningen kan vara 

orsaker till de svårigheter som barnet har (Jakobsson & Nilsson 2011).  Ahlberg 

(2007) understryker detta då hon menar att det förts mycket debatter kring 

specialpedagogiken där den fått mycket kritik pågrund utav att forskningen varit 

individinriktad (a.a.). 

Jakobsson och Nilsson (2011) lyfter fram två olika perspektiv: det relationella och 

det kategoriska. Beroende på vilket perspektiv vi väljer får också verksamheten ur ett 

specialpedagogiskt synsätt olika konsekvenser. Det kategoriska perspektivet kan ses 

som kortsiktigt med tanke på att svårigheten som barnet har ligger hos dem själva 

och därmed innebär även ett kategoriskt perspektiv att de insatser som sätts in är 

direkt riktade till det enskilda barnet. Det relationella perspektivet är istället 

långsiktigt då barnets svårighet granskas mellan olika nivåer såsom grupp-, skol- och 

samhällsnivå. Ur ett relationellt perspektiv kan barnets svårigheter även ligga i den 

omgivande miljön som barnet befinner sig i och därmed inte bli individinriktad 

(a.a.). 

2.2 Deklarationer och styrdokument 

Det finns olika normativa dokument såsom: lagar, policyn och förordningar med 

mera som har skapats för att det internationellt ska finnas samma synsätt mellan de 

olika länderna.   En av dessa är barnkonventionen som framtogs av FN år 1989 där 

totalt tvåhundra regeringar skrivit på. Konventionen lyfter fram barnens rättigheter. 

Bland annat att alla barn är lika mycket värda, har rätt till utbildning samt att dem 

ska ha möjlighet att göra sin röst hörd och påverka sin situation. Barnkonventionen 

ligger även till grund för de övriga nationella och lokala styrdokument som finns 

(Jakobsson & Nilsson, 2011).  

I den nya reviderade läroplanen för förskolan lyfts skollagen (2010:800) fram. Denna 

lag fastslår att utbildningen ska syfta till att varje barn ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden, liksom att alla barns utveckling och lärande ska främjas för en 

livslång lust att lära. Att förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande anses 

vara ett av de grundläggande värden som förskolan vilar på. Verksamheten ska utgå 

från en helhetssyn på barnet, där barnets behov tillgodoses genom att omsorg, 

utveckling och lärande bildar en helhet. Att verksamheten ska vara rolig, trygg och 

lärorik för alla barn som deltar anses vara centralt. Verksamheten ska anpassas till 

alla barn. Detta gör att barn som tillfälligt eller under en längre tid behöver mer stöd 

och stimulans än andra barn i barngruppen ska få detta. Stödet ska vara utformat med 

hänsyn till individens förutsättningar och behov så utvecklingen kan sträcka sig så 

långt som möjligt. I läroplanen uttrycks det att förskolan ska ha en miljö som präglas 

av sociala och kulturella karaktärer där barnen ska stimuleras till att ta initiativ till 

aktiviteter som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. Detta är 

viktigt med tanke på att förskolan ska lägga grunden för att varje barn i det långa 

loppet kan tillägna sig kunskapar som utgör den gemensamma referensram som varje 
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samhällsmedborgare behöver. Ett av de mål som förskolan enligt läroplanen ska 

sträva efter är att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, begrepp och ordförråd, 

men också sin förmåga att berätta, uttrycka tankar, ställa frågor och leka med ord. 

Att argumentera och kommunicera med andra bedöms också enligt Skolverket vara 

något som förskolan ska sträva mot att varje barn ska utveckla. Då språk och lärande 

liksom språk och identitetsutveckling anses hänga oupplösligt samman, så ska 

förskolan enligt läroplanen lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 

språkutveckling. I riktlinjerna för förskolläraren understryks vikten av att pedagogen 

formar arbetet i barngruppen så att barnen stimuleras och utmanas i sin 

kommunikation och språkutveckling. Att ta tillvara på barns nyfikenhet och intresse 

för den skriftspråkliga världen anses också centralt. Vilken metod och innehåll som 

ska användas i strävan mot att främja barns utveckling och lärande i förskolan bör 

enligt läroplanen ske genom olika uttrycksformer. Uttrycksformerna kan vara 

exempelvis bild och form, liksom drama, musik, dans, rytmik och rörelse som alla 

bidrar till tillfällen att skapa och kommunicera (Skolverket, 2010). 

2.3 Tidigare forskning 

För att skapa en förståelse för vad tidig språkstimulering innebär lyfts nedan befintlig 

forskning i form av avhandlingar, vetenskapliga artiklar och rapporter. I vissa fall 

kompletteras dessa publikationer med litteratur för att skapa en bredare förståelse. 

Under rubriken Tidig språkstimulering följer en kort genomgång av varför arbetet 

med barn bör vara språkstimulerande redan i förskoleåldern. Vidare presenteras det 

som publikationer och litteratur lyft som det centrala kring ämnet under rubrikerna: 

Samtala och benämna, Högläsning, Lek, Rim, ramsor och språklig medvetenhet, 

samt Pedagogen och miljön, Språksvårigheter, Stödinsatser och till sist pressenteras 

rubriken Samverkan.  

2.3.1 Tidig språkstimulering 
Under det första levnadsåret som barnet är som mest mottagligt för språklig 

stimulans (Fridolfsson, 2008). Eriksen Hagtvet (2004) beskriver att kunskap kan ses 

som något som konstrueras genom aktiva handlingar i en social miljö, och genom 

lämpliga pedagogiska aktiviteter bör barns lust att utforska uppmuntras. Barnets 

motivation och mottaglighet är under förskoleåldern hög och det är under dessa år 

som grunden för allt lärande läggs. Under dessa år ställs mindre krav än i skolåldern, 

vilket ger barnet mer ro för att lära i eget tempo. Dessa år brukar kallas för den 

pedagogiska guld åldern, eftersom det är tiden då det är lättast att förebygga 

misslyckande som kan skada barnets självförtroende (a.a.). Även Fridolfsson (2008) 

trycker på förskolans viktiga och betydelsefulla insatser för kommande tal- och 

skriftspråkliga utveckling. Därmed hävdar hon att förskollärare kan anses vara barns 

mest betydelsefulla lärare (a.a.). Medvetna satsningar ger under dessa år större 

utdelning än under någon annan period i livet (Eriksen Hagtvet, 2004) och enligt 

Tuomela, konsult i språkpedagogik så är det förskolans vardag som bör vara 

utgångspunkten kring arbetet med barns språkutveckling (Mjöberg, 2010).  

2.3.2 Samtala och benämna 
Hur barns språk kan stimuleras genom samtal är något som Bruce (2007) lyfter. Dels 

med hjälp utav de professionella samtalen, som exempelvis sker mellan ett barn med 

språkstörningar och en logoped, men också de naturliga samtalen som tar plats då 

barn leker med varandra (a.a.). Det är viktigt för barn att ha tillgång till olika 

samtalskontexter, detta gäller inte minst barn med språkstörningar. I dialoger med 
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språkmatchande kamrater visade det sig i Bruce studier att barn med språkstörningar 

tar fler initiativ och blir inte så dominerade av sin samtalspartner som han eller hon 

blir i samtal med barn som har en så kallad normal språkutvecklingskurva (a.a.). 

Mjöberg (2010) redogör för hur Tuomela beskriver samtalen med både kamrater och 

vuxna som värdefulla. Tuomela lyfter även vikten av att som vuxen föra genuina och 

tillräckligt komplexa samtal med barnen. Detta hävdar han kan ske vid exempelvis 

frukosten, påklädningen eller utevistelsen. Det handlar om att få rutinaktiviteter att 

bli språkutvecklande och detta beskrivs som hans grundläggande synsätt kring hur 

språkutvecklande arbetssätt bör konstrueras (a.a.). Även Sterner och Lundberg 

(2010) lyfter vikten av god kommunikation mellan personal och barn i förskolan och 

hur detta kan ses som ett språkutvecklande arbetsätt. Då språkutveckling sker i ett 

socialt kommunikativt sammanhang bör pedagogen genom förskolans aktiviteter 

förklara för barnet och sätta ord på det som pågår. Enligt författarna ska pedagogerna 

inte avgränsa språkstimulering till samlingsstunderna utan även andra tillfällen 

såsom måltiderna och påklädning och alla andra tillfällen där möjlighet till 

kommunikation ges bör utnyttjas (a.a.) Även Fridolfsson (2008) hävdar att vuxna 

kring barnet måste vara språkligt aktiva genom att verbalisera de olika situationerna 

som uppstår kring barnet. 

2.3.3 Högläsning  
De rika samtal kring en bok som bokläsning kan ge, i en dialog mellan ett barn och 

en vuxen är något som Wasik och Bond (2001) lyfter i sin forskning. Föräldrar som 

engagerar sig i samtal som går utöver den skrivna texten i en bok bidrar till att utöka 

barnets ordförråd i mycket större utsträckning jämfört med de barns vars föräldrar 

”enbart” läser (a.a.). Eriksen Hagtvet (2004) redogör för undersökningar där det visat 

sig att ”aktiv” läsning med barnen, genom samtal kring bilder, ord, text och handling 

visat sig bygga en bro mellan barnet och texten och mellan talet skriften. Arnqvist 

(1993) understryker vikten av visuellt stöd, ett av de visuella stöd som han hävdar 

kan vara av värde är flanomaterial (a.a.). Sterner och Lundberg (2010) menar att 

högläsningen bidrar till ökat ordförråd och att barnen får chansen att vänja sig vid ett 

distanserat språk. Liksom Sterner och Lundberg (2010) beskriver även Wasik och 

Bond (2001) att barnet genom bokläsning får möjlighet att möta ord som de inte 

nödvändigtvis stöter på i det vardagliga samtalet. Det är viktigt att välja böcker som 

ska behandlas i gruppen med omsorg (Sukhram & Hsu, 2012). Även Myrberg (2001) 

skriver i en rapport på uppdrag av Skolverket att pedagogen bör lägga stor 

tankeverksamhet bakom att det i verksamheten ska finnas riklig tillgång på böcker, 

med olika svårighetsnivå och varierat innehåll. Detta har även visat sig ha betydelse 

för den senare läsförmågan. Pedagogen bör använda böcker som en systematisk 

pedagogisk resurs för att förhindra uppkomsten av läs- och skrivproblem. För barn 

som befinner sig i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter är detta extra 

viktigt (a.a.). 

2.3.4 Lekens betydelse  
I Lpfö 98 (reviderad 2010) lyfts leken som något som ska prägla verksamheten. 

Leken anses vara viktig för barns utveckling och lärande, inte minst när det gäller att 

utveckla förmågan att uttrycka sig och kommunicera med andra (Skolverket, 2010). 

Leken ger enligt Eriksen Hagtvet (2004) unika tillfällen att pröva det som är svårt. 

Detta med tanke på att leken ger frihet till att göra fel (a.a.). Platou (2002) redogör 

för hur barn i lek och samspel med kamrater kan vara ottåliga. Hon menar att barn 

med språksvårigheter behöver gott om tid för att uppfatta och tolka de språkliga 
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budskapen för att sedan kunna producera språk. Genom att observera en grupp 

förskolebarn leka menar hon att det går att se att det händer mycket och det händer 

fort. Då barn som har språkliga språksvårigheter behöver lite extra tid på sig kan det 

hända att andra barn inte kan ta hänsyn och förstå sådana särskilda behov. Detta 

menar hon gör att dessa barn med torftigt språk snart hoppar av leken och samspelet 

med kamraterna uteblir (a.a.). Att som vuxen finnas till hands som handledare i 

leken, utan att störa blir därmed en viktig åtgärd (Knutsdotter Olofsson, 2003). 

Ibland kan leken även behöva initieras och få näring av vuxna (a.a.). 

2.3.5 Rim, ramsor och språklig medvetenhet  
Lek med språket kan också ske i mer planerade situationer enligt Arnqvist (1993) 

som forskat inom området kring barns tidiga språkutveckling. Att kunna använda sig 

av rim och rimord är enligt honom en grundläggande färdighet när det gäller språklig 

uppmärksamhet. Att kunna ge exempel på ord som rimmar eller ge förslag på ord 

som innehåller ett visst språkljud innebär enligt Fridolfson (2008) att vara språkligt 

uppmärksam. Svensson (1995) hävdar även hon att barnen genom rim och ramsor får 

en chans att smaka på språket. Att medvetet kunna skifta uppmärksamhet från 

språkets innehållssida till dess formsida, det vill säga uppfatta inte bara vad som sägs 

utan även hur det sägs betyder enligt Krantz (2011) att vara språkligt medveten, 

vilket hon beskriver som betydelsefullt för barnets språkutveckling. (a.a.).  

Tuomela har dock en annan uppfattning vad gäller planerade tillfällen av språklig 

stimulans enligt Mjöberg (2010). Han beskriver att rim och ramsor fyller viktiga 

funktioner på flera sätt, men när det gäller just språkutveckling har de en 

underordnad betydelse. Det finns en övertro på att rim och ramsor skulle vara 

språkutvecklande (a.a.).  

2.3.6 Pedagogen och miljön 
Småbarnsålderns är som tidigare nämnts en pedagogisk guldålder (Eriksen Hagtvet, 

2004). Faktum är att dock att det även är en sårbar ålder. Om det inte finns vuxna 

som möter barnens nyfikenhet och lust att lära kan det lätt mynna ut i likgiltighet och 

passivitet hos barnen. Även när det gäller just stimulering av språket så är 

förskoleåldern också en sårbar ålder. Om denna tid präglas av bristfällig stimulering 

eller avsaknaden av satsningar på språket kan negativa konsekvenser uppstå (a.a.).  

Tuomela har enligt Mjöberg (2010) under sina observationer märkt att pedagoger i 

förskolan ofta tror att de använder ett rikare språk gentemot barnen än vad de faktiskt 

gör. I egenskap av konsult så är hans uppdrag att synliggöra vad som verkligen sker. 

Något som han sett ute i verksamheterna är att vuxna tar mycket av talutrymmet. 

Vuxna pratar 70 procent av tiden medan barnen får 30 procent av utrymmet till 

förfogande (a.a). Platou (2002) har i sina studier sett vikten av att språket från 

pedagogens sida är enkelt. Viktigt är även att inte prata för fort liksom att använda 

sig av visuellt stöd. Detta är extra viktigt för barn med språksvårigheter. För barn 

som har det kämpigt med språket är det av värde att pedagogen är uppfinningsrik då 

han eller hon kan ha det svårt med att hålla fokus under en längre stund (a.a.). Även 

Eriksen Hagtvet (2006) lyfter de egenskaper som en förskollärare bör besitta. Hon 

eller han måste vara både praktiker och även kunna reflektera om praktiken. 

Förskolläraren måste också ha goda teoretiska kunskaper för att på ett kreativt sätt 

kunna klara av det praktiska. (a.a.). 

Vikten av goda lärandemiljöer lyfts i en rapport från Specialpedagogiska institutet 

(2009). Undervisning och undervisningsmiljö är begrepp som svensk skola har 
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använt långt tillbaka i historien. I rapporten hänvisas det dock till nyare forskning där 

läraren byter fokus från sin undervisande funktion till barnet, och att det är barnet 

som erövrar världen genom egen drivkraft. De vuxna, i detta fall pedagogens roll är 

att skapa möjligheter för lärande. En god lärandemiljö skapas bland annat genom att 

pedagogen stödjer, möter och utmanar barnet (a.a.). Enligt Sterner och Lundberg 

(2010) så är pedagogens roll även att vara lyhörd för det enskilda barnet och 

stimulera dennes lust att upptäcka. Att vara en kreativ och skapande pedagog innebär 

att man kan hjälpa barnen att rikta sin uppmärksamhet mot olika sidor av språket 

(a.a.). I en god inlärningsmiljö får barn uppmuntran och beröm (Fridolfsson, 2008) 

och det är även nyttigt för barnen att få många olika upplevelser (Svensson, 1995). 

Att låta dem vistas i olika slags miljöer gör att dem får erfarenheter som i sin tur ger 

upphov till samtal. Språket är beroende av miljön och på så vis är det ifrån de intryck 

som miljön ger som vi samtalar (a.a.). 

2.3.7 Språksvårigheter  
Enligt Eriksen Hagtvet (2004) kan ett barns språk förmåga variera väldigt mycket 

beroende på vilken situation som barnet befinner sig i och därmed vilka personer 

som finns i barnets omgivning. Detta innebär också att ett barn kan visa olika 

språkförmågor beroende på om barnet är i hemmet eller på förskolan.  Bruce (2007) 

lyfter i sin avhandling en studie som berör ämnet språk och kommunikationsproblem 

hos barn. Studiens syfte att undersöka ifall de kunde uppmärksamma barn med 

språksvårigheter tidigt, redan vid 18 månaders ålder. Både föräldrar och 

professionella inom området fick göra bedömningar gällande barnets 

uttrycksförmåga, situations- och språkförståelse, samspelsförmåga och 

lekutveckling.  Tre år senare efter studiens genomförande kunde de se att 

språkförståelse hör intimt sammans med symbolleken. Enligt Eriksen Hagtvet (2004) 

är symbollek när saker eller människor i barnets närhet blir något annat. Exempelvis 

en pinne som i leken blir en korv och lillasyster blir en mus.  Det är just sådana här 

olika former av symbollekar som tre till femårsåldern handlar om (a.a.) Dock 

beskriver Bruce (2007) att föräldrar kan ha svårt att bedöma sitt barns språk då de 

kan ha svårt för att sålla bort sitt barns situationsförståelse.  De kan även ha svårt för 

att bedöma sitt barns lekförmåga då de ofta är med i leken och därmed kan 

kompensera med de svårigheter som barnet kan ha.  En annan slutsats ifrån denna 

studie är att då barnen är små, ska det inte läggas fokus på hur många ord barnet kan, 

utan det huvudsakliga syftet handlar om att barnet har en språkförståelse och kan 

använda språket i leken tillsammans med andra barn (a.a.). Arnqvist (1993) hävdar 

att barn som har språksvårigheter ofta hamnar utanför kompisarnas gemenskap (a.a.). 

Att barn med språksvårigheter kommer efter sina klasskamrater då de kommer upp 

till skolan har visats sig i en studie gjord av Puranik och Lonigan (2012). och därför 

är det viktigt att uppmärksamma barn med språksvårigheter så tidigt som möjligt. 

Myrberg (2001) understryker detta då han skriver att det är viktigt att identifiera barn 

med språksvårigheter eftersom det kan hämma den fortsatta utvecklingen och han 

menar även att tidiga språksvårigheter hänger ihop med barnets senare läs- och 

skrivutveckling (a.a.).  

2.3.8 Stödinsatser 
Skolverket (2005) skriver i en rapport att alla barn behöver stöd i mer eller mindre 

utsträckning. Vissa behöver stöd kortare perioder medan andra behöver stödet under 

en längre tid. Behovet av stöd kan variera beroende på vilken miljö barnet befinner 

sig i och därmed kan det innebära att ett barn inte alltid behöver stöd i samtliga 
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situationer. Många gånger uppfattar människor i dagens samhälle att de barn som 

behöver stöd tillhör den grupp som har tydliga funktionshinder såsom rörelsehinder, 

synskador och så vidare. Dock utgör de endast en liten grupp, då det finns fler barn 

som också är i behov av särskilt stöd men som istället har mer svårlästa svårigheter 

som exempelvis kan vara språk och talsvårigheter (a.a.). Enligt Nettelbladt och 

Salameh (2007) pekar forskningen på att kommunikation är viktigt, att kunna 

kommunicera med andra anser de är en mänsklig förmåga (a.a.). Detta understryks 

av Skolverket (2011) då de redogör för att människor behöver språket för att 

kommunicera med andra samtidigt som det ses som en färdighet som alla barn ska 

förvärva. Flera pedagoger framhåller vikten av att ständigt kommunicera med 

barnen. Stödinsatser till barn med svårigheter bör främst tillgodoses i den dagliga 

verksamheten. Många gånger är en generell god kvalité i förskolan ett stort stöd för 

många barns lärande och utveckling. Ibland kan det dock behövas extra stödinsatser. 

Stödinsatserna kan bland annat innebära personalförstärkning eller att den befintliga 

personalen har möjlighet till handledning och konsultation. Konsultationen kan 

exempelvis komma från det specialpedagogiska och psykosociala området. Att 

minska antalet barn i barngrupper eller dela in barnen i mindre grupper har också 

visat sig vara positivt för barnens utveckling. Eventuella stödinsatser som ska ges till 

det enskilda barnet ska alltid diskuteras mellan pedagoger och föräldrar, innan beslut 

tas (a.a.). 

2.3.9 Samverkan 
Förskolor och tillhörande personal ska alltid utgå utifrån läroplanen i arbetet med och 

kring verksamheten:  

”Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i sitt ansvar för barnens fostran, 

utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med 

föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina 

förutsättningar”. (Lpfö98, 2010, s. 5). 

Stiftelsen allmänna barnhuset (2006) menar att forskning visat att föräldrasamverkan 

är mycket viktigt. Föräldrarna kan vara med och påverka planeringen men 

framförallt kan de få råd om hur de ska bete sig med sitt barn för att barnet ska få det 

stöd som hon eller han behöver. Det är naturligtvis lika viktigt att ta hänsyn till 

barnets utveckling i hemmet också och därför blir ett samarbete mellan förskola och 

hem extra viktigt (a.a.). Enligt Eriksen Hagtvet (2006) så finns det inte några 

personer som är så engagerade och intresserade av barnen i förskolan som deras 

föräldrar och de är även förskolans största resurser och viktigaste medarbetare (a.a.). 

Åkerman och Liljeroth (1998) skriver att forskning understryker vikten av ett bra 

samarbete med tanke på att föräldrarna känner sitt barn bäst samt hur hon eller han 

reagerar kring olika saker samt situationer. Många föräldrar anser att de har ett stort 

ansvar och därmed vill göra det bästa för sitt barn. För att ett samarbete ska få den 

bästa effekten så bör ett samarbete grunda sig i att samtliga parter visar varandra 

respekt samt att det kontinuerliga sker dialoger mellan dem (a.a.). Även Skolverket 

(2005) poängterar vikten av goda relationer mellan förskolan och hemmet, då de är 

en viktig utgångspunkt i det kommande arbetet kring verksamheten. Att relationen 

till föräldrarna är av öppen karaktär är enligt Skolverket (2005) viktigt för att på så 

sätt kunna stödja varje enskild individ till lärande och utveckling. I förskolan ges det 

flera möjligheter till att samtala samt ha en dialog i och med att föräldrarna lämnar 

och hämtar sina barn och dessa samtalsmöjligheter är viktiga att varje pedagog tar till 

för att på så sätt skapa de bästa möjligheterna för varje barn. Pedagoger bör dock ta 

hänsyn till att alla barn och föräldrar kommer till förskolan med olika förutsättningar, 
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vilket också innebär att det är extra viktigt att pedagogen är närvarande vi samtalen 

med föräldrarna för att ett bra samarbete ska kunna uppstå där båda parter är nöjda 

(a.a.). Personal i förskolan måste ta tydligt pedagogiskt ansvar genom att bland annat 

förklara pedagogiken och den teoretiska bakgrunden till aktiviteterna för föräldrarna. 

Detta är en förutsättning för att föräldrarna ska känna sig positiva till samarbete med 

personalen i förskolan (Eriksen Hagtvet, 2006). 

2.3.10 Modeller och metoder  
 Nedan presenteras en kort beskrivning av de olika modeller och metoder som 

pedagogerna i studien beskrivit som värdefulla i arbetet med barns språkstimulering. 

Bornholmsmodellen används för att stimulera barns språkliga medvetenhet och för 

att ge dem en bra start på läsinlärningen (www.bornholmsmodellen.se). Materialet 

som ingår i första utgåvan av boken ”Språklekar efter Bornholmsmodellen en väg till 

skriftspråket” omfattar en mängd olika lekar som syftar till att utveckla olika 

språkliga områden för att bidra till en ökad fonologisk medvetenhet för att göra dem 

läsberedda. Barnen får chans att utöka sitt ordförråd, grammatiska kompetens och 

uttal i lekens form. Rim, ramsor och visuellt stöd i form av bildkort är något som 

ingår i Bornholmsmodellen.  Svårighetsgraden ökar successivt vilket gör materialet 

lämpligt även för barns med språksvårigheter (a.a.).  

TAKK som betyder ”Tecken som alternativ kompletterande kommunikation” är en 

metod där det verbala kompletteras med handrörelser (www.takk.se). Det sagda 

ordet kompletteras därmed med ett visuellt stöd.  Genom att gå teckenkurs får 

pedagoger men även föräldrar om de vill ett stort teckenförråd som de kan använda 

och lära ut i barngruppen (a.a.). 

TRAS som är en förkortning av ”Tidig registrering av språkutveckling” 

(www.jlutbildning.se) är ett observationsmaterial där samspel, språkförståelse, 

kommunikation, ordförråd och samtal står i fokus. Materialet som syftar till 

pedagoger som jobbar med barn i åldrarna 2-6 år går ut på att man observerar 

individer för att få ett underlag för att planera helheten och de delar av språket som är 

i behov av stimulans hos barnen (a.a.) 

http://www.bornholmsmodellen.se/
http://www.jlutbildning.se/
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3 SYFTE 
Syftet med studien är att belysa hur pedagoger i förskolan uppfattar arbetet med tidig 

språkstimulering och hur barn med språksvårigheter synliggörs samt vilka insatser 

och resurser som vanligen sätts in i arbetet med att stötta de barnen.  

 

3.1 Frågeställningar 

Hur uppfattar pedagoger arbetet med tidig språkstimulering? 

Hur synliggörs barn med språksvårigheter? 

Vilka insatser och resurser sätts in för att stötta barn med språksvårigheter? 
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4 METOD 
 

Nedan presenteras vilken metod som använts för att för att finna svar på syftet med 

studien liksom hur urvalet av deltagare skedde. De etiska aspekterna som är viktigt 

att ta hänsyn till presenteras också nedan.  

 

4.1 Kvalitativ studie 

Att använda sig av en kvalitativ metod handlar i grunden om att studera den sociala 

verkligheten, där det främsta syftet är att analysera och beskriva kulturen samt 

handlandet hos människor, med utgångspunkt hos de eller dem som studeras 

(Bryman, 2009). Därför baseras denna studie på just denna metod. Vi kommer därför 

att använda oss av ostrukturerade intervjuer, som enligt Bryman (2009) handlar om 

att som forskare styra så lite som möjligt, vilket är vår ambition för att ge den som 

intervjuas så stort utrymme som möjligt för att denne ska kunna utforma sina svar 

och kommentarer. Genom att vara väl inlästa på området vill vi istället för att skapa 

en starkt strukturerad intervju skapa möjligheter för en diskussion, där 

intervjupersonens erfarenheter får styra samtalet. Detta anser vi vara av värde för, att 

för oss ny kunskap och information ska ges till känna. Även Bryman (2009) menar 

att just kvalitativa metoder ger oss möjlighet att komma närmare subjektet för att 

skapa en rikare och djupare förståelse av sammanhanget. Det är just denna möjlighet 

vill vi ta vara på. 

4.2 Datainsamling 

Bryman (2009) nämner två olika tillvägagångssätt vid valet av intervjuns struktur. 

Han menar att vissa använder sig av såkallade frågescheman medan andra istället 

utgår från teman som är löst formulerade. Båda dessa sätt menar Bryman (2009) kan 

skapa möjligheter för respondenten:  

”/.../att vandra iväg från de planerade områden som forskare har i åtanke. Men 

det är viktigt att tillåta intervjupersonen associera och komma ifrån ämnet; ett 

skäl för detta är det följande. När intervjupersonen låter tankarna vandra iväg, 

kommer han eller hon att komma in på områden som är viktiga eller av stort 

intresse” (Bryman 2009, s. 59). 

  

I viss mån tappar intervjuaren i dessa fall kontrollen över intervjun, dock ligger 

vinsten i detta att forskaren får fram information som är viktig för den intervjuade 

(Bryman, 2009). Bell (2007) understryker att det är viktigt att välja ut några teman 

eller skapa några frågeställningar inför intervjun. I och med detta har vi valt att göra 

intervjufrågor som är av ”lösare” karaktär som i sin tur blir en grund till samtliga 

intervjuer (se bilaga 1). Det kan skapa en dialog mellan oss och respondenten som 

förhoppningsvis kommer ge oss svar på våra frågeställningar som är av djupare 

karaktär.  Då respondenten kommer ha möjlighet att sväva ut kommer vi sannolikt ha 

möjlighet att vara flexibla med att ställa följdfrågor vilket Bell (2007) anser är en 

fördel med att genomföra intervjuer.  Bell (2007) menar dock att en nackdel med att 

genomföra intervjuer är att de tar lång tid att planera samt genomföra vilket i sin tur 

kan innebära att det inte finns utrymme för att genomföra så många intervjuer (a.a.).  
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För att en kvalitativ intervju ska uppnå bästa nivå är det viktigt att intervjuaren har 

läst på samt har kunskap inom området (Patel & Davidsson, 2003).  

Enligt Patel och Davidsson (2003) handlar kvalitativa studier om att genomföra 

intervjuer för att sedan göra så kallade transkriberingar som innebär att skriva ner 

samtliga intervjuer. Vid dessa transkriberingar är det viktigt att vara medveten om att 

resultatet kan påverkas med tanke på att de gester, mimik och kroppsspråk inte är 

med i tolkningen (a.a.). 

4.3 Urval och genomförande 

Vi har valt att genomföra sex stycken intervjuer i två olika kommuner eftersom Bell 

(2007) bland annat hävdar att intervjuer tar lång tid vilket innebär att det i sin tur 

innebär att man inte alltid hinner genomföra så många. Enligt Bryman (2009) 

handlar dock en kvalitativ studie om att hitta kvalitén och inte kvantiteten. Där vi 

framförallt hoppas att våra intervjuer ska ge oss en kvalité som vi söker. Med tanke 

på tidsbristen föll det sig naturligt för oss att genomföra tre intervjuer var, dock 

innebar det att vi var tvungna att sätta oss in i ämnet samt samtala om vad vi ville få 

ut av intervjuerna för att på så sätt få fram samma kvalité i samtliga intervjuer. Innan 

intervjuerna skulle ske skrev vi ett missivbrev och skickade ut till deltagarna för att 

de på så sätt skulle få mer information kring intervjun samt se de etiska rättigheter 

som de har (se bilaga 2). När vi genomförde intervjuerna valde vi att spela in de för 

att sedan transkribera dem, detta för att det arbetet skulle underlätta för oss och 

därmed kunna bearbeta resultatet på ett effektivt tillvägagångssätt. Vi har valt att 

ändra intervjupersonernas verkliga namn till intervju person 1-6 då det ska vara 

anonyma:  

- Intervjuperson 1, verksam som förskollärare i 42 år. 

- Intervjuperson 2, verksam som förskollärare i 27 år.   

- Intervjuperson 3, verksam som förskollärare i 30 år 

- Intervjuperson 4, verksam som förskollärare i 24år.   

- Intervjuperson 5, verksam som förskollärare i 3 år.  

- Intervjuperson 6, verksam som förskollärare i 27 år.   

4.4 Etiska aspekter 

Vi har inför denna studie tagit del av Vetenskapsrådet (2002) forskningsetiska 

principer som getts ut för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, dessa kan 

användas som vägledare. Informationskravet handlar om att informera 

undersökningsdeltagaren om studiens syfte, liksom de villkor som gäller för 

personen i frågas deltagande. Detta informerades deltagarna i vår studie om när vi 

tog kontakt med dem via telefon men också via det brev som skickades ut till 

deltagarna i god tid innan intervjutillfället. Att deltagandet är frivilligt, liksom 

chansen till att när som helst avbryta sin medverkan ska hon eller han också 

informeras om enligt Vetenskapsrådet (2002). Detta informerades också deltagarna 

om vid telefonsamtalet och via brevet.  Samtyckeskravet innebär att deltagare i en 

undersökning har själva rätten att bestämma över sitt deltagande. Det handlar alltså 

om att forskaren ska inhämta undersökningsdeltagarens samtycke. Vid en intervju 

kan deltagaren om hon eller han vill avbryta sin medverkan utan att det blir några 

negativa konsekvenser för personen i fråga (a.a.). Deltagarnas möjlighet att hoppa av 

utan negativa konsekvenser som följd uttryckte vi i det utskickade brevet. Uppgifter 
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om personer som ingår i undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet 

enligt konfidentialitetskravet. Det handlar om att personuppgifter ska behandlas så 

att ingen obehörig kan ta del av dem. Vetenskapsrådet (2002) drar här paralleller till 

frågan om offentlighet och sekretess. Denna princip har vi haft i åtanke då vi fingerat 

namnen på de intervjuad liksom undvikit att presentera uppgifter som på något vis 

kan leda till den intervjuades identitet eller arbetsplats.   



16 

 

5 RESULTAT 
Resultatet har vi valt att dela in i tre avsnitt med tillhörande underrubriker för att på 

så sätt kunna pressentera den data vi samlat in, på ett tydlig och konkret sätt. De tre 

huvudavsnitten lyfter de kategorier som vi funnit bland den data in samlat in. Först 

lyfter vi pedagogernas uppfattningar om språkstimulering för att sedan pressentera 

området språksvårigheter och tillsist lyfts de insatser och resurser som kan vara av 

stor vikt i arbetet med barns om har språksvårigheter.    

5.1 Språkstimulering 

I intervjuerna framkom det att pedagogerna uppfattar begreppet relativt lika då 

pedagogerna uttrycker vikten av att sätta ord på saker men framförallt att arbetet med 

språkstimulering kan se ut på många olika. Överlag lyfter pedagogerna vikten av ett 

varierande arbetssätt samt dem beskriver hur situationer kan tas tillvara på, för att 

alla barn ska få chansen att utvecklas så mycket som möjligt. Vi kommer 

presstentera pedagogernas uppfattningar om vardagliga samtal, att sätta ord på 

saker, anpassa samtalet, vikten av högläsning. Även lekens betydelse för barns 

språkstimulering och framförallt vikten av goda lärande miljöer lyfts i detta avsnitt.  

5.1.1 Vardagliga samtal 
Den första kategorin som vi fann berörde samtalet, flera av pedagogerna beskrev 

vikten av att ta tillvara på samtalen och framför allt de vardagliga samtalen som sker 

i förskolans verksamhet. Med vardagliga samtal menar flera pedagoger det som sker 

av rutin och som även berör omsorgen.  

Att benämna saker under vardagen och framförallt menar en pedagog att det är 

viktigt att prata mycket med barnen om vad de gör tillsammans. Ett tillfälle som 

pedagogen uttrycker skapar bra möjligheter till detta är då vi klär på och av barnet:  

”Att inte bara klä på ett barn tyst, utan säga: nu tar vi på jackan, nu knäpper vi 

dragkedjan och benämna allt du gör och lika dant på skötbordet, att du pratar.” 

(Intervjuperson 2) 

Måltiderna är också en av de vardagliga situationerna som några av pedagogerna 

lyfter som viktiga att ta till vara på. Att byta blöja på de mindre barnen ses också som 

ett ypperligt tillfälle till egentid där pedagogen har möjlighet att samtala kring något 

som intresserar barnet:  

”Det vanliga samtalet med barnen vid olika situationer med barnen under dagen 

exempelvis vid maten, är jätte viktigt. Det viktigaste är att man samtalar med 

barnen” (Intervjuperson 6) 

”Men som vid måltiderna ser man ju, då har man ju möjlighet att se och ta 

tillvara på. Men det är ju som jag sa i vardagen då, vid påklädning, blöjbyte, 

måltiderna, leken, sagostunden.” (Intervjuperson 4) 

Flera av pedagogerna upplever att det många gånger är mycket att göras.  En 

pedagog berättar hennes upplevelser då hon menar att det är viktigt att hela tiden 

vara ”här och nu” för att kunna utmana barnens språkliga utveckling:  

”Jag tycker att det är viktigt med det här vardagliga, alltså det som händer här 

och nu och även under omsorgen, att man pratar om de man gör. Att man byter 

blöjor, dukar.” (Intervjuperson 3)  

Överlag så upplever pedagogerna i intervjuerna att begreppet tidig språkstimulering 

är viktigt. Det arbetar de med dagligen, både i planerade situationer men framförallt i 
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de vardagliga situationerna. För att få ut mycket av dessa situationer är det viktigt att 

vara närvarande oavsett vilken situation det handlar om. Detta för att pedagogen ska 

kunna utmana barnen så att dem får möjlighet att utveckla sitt språk.  

5.1.2 Sätta ord på saker 
Som vi nämnde i den tidigare kategorin lyftes vikten av goda och innehållsrika 

samtal. Men en pedagog beskriver att hon upplever att människor som finns i 

barnens omgivning pratar för lite med dem och därmed får inte barnen någon 

språklig utmaning:  

”Samtalet är det viktigaste, att samtala med barnen. För det är där jag känner att 

de många gånger brister hos många.” (Intervjuperson 6) 

Genom samtalet upplever pedagogerna att de har möjlighet att sätta ord på saker. 

Både i vardagen och i de planerade aktiviteterna. I och med detta får barnen möta 

nya ord och därmed ett utvecklat ordförråd:  

”alltså rent allmänt så tror jag att det är väldigt viktigt att benämna saker hela 

tiden, benämna vad man gör. Nu tänker jag på de allra minsta och det är ju bra 

även för de äldre som inte har så mycket språk.” (Intervjuperson 1)  

”det är viktigt att benämna saker i vardagen, att sätta ord på allt man gör.” 

(Intervjuperson 2) 

Många gånger upplever pedagogerna att samtalen med barnen inte alltid är så 

utvecklade som de skulle kunna vara, då de menar att utvecklar vi våra meningar så 

har barnen ytterligare en chans att tillägna sig nya ord och kunskaper:  

”men ”ta den” som man säger istället för säga en lång mening.  För jag menar de 

bisatserna i en mening lär de sig inte annars /…/ Vi säger ofta ”ta tvålen” istället 

för att säga kan du ta lite tvål ut tvålpumpen, kan du gå bort till toaletten och dra 

ner byxorna. Alltså man lägger ut orden mer. ” (Intervjuperson 4) 

5.1.3 Anpassa samtalet  
Tid var något som flera av pedagogerna kom tillbaka till och la mycket fokus på, då 

dem menar att det är viktigt att ge barnen tid.  Pedagoger ska inte ge barnen orden 

eller svaren i munnen, det är viktigt att ge barnen tid till att tänka efter.  Det är först 

då barnen får den tid som de behöver det kan uppstå samtal med rikt innehåll och 

därmed leder till barnets enskilda språkutveckling. En pedagog beskriver att frågor 

kan ställas till barnet, men det är viktigt att ge de tid:  

”Å sen att man låter de berätta och att man hjälper de vidare med frågor om de 

behövs och framförallt att man ger dem tid /…/ ja man berättar själv, man ställer 

en fråga och vet kanske svaret, då är det väldigt lätt att hjälpa. Men det är viktigt 

att få lite tid på sig om de behöver de.” (Intervjuperson 1) 

Men för att barnet ska få ut så mycket som möjligt av samtalet så är det minst lika 

viktigt att pedagogerna anpassar innehållet och språket till barnens tidigare 

kunskaper. Då barnet klarar uppgiften kan självförtroendet öka samtidigt som det 

måste bli en utmaning för denne:  

”Att man försöker vara med på barnens nivå och så, prata med de och hitta deras 

tänk och ord och så /…/ ibland hinner man och ibland känns vissa dagar 

stressigare och då hinner man inte alltid. Att man omedvetet glömmer bort de 

viktiga delarna då det är mycket som ska göras” (Intervjuperson 3) 

Att anpassa samtalets innehåll upplever pedagogerna är extra viktigt för att barnen 

ska utveckla sitt språk. Citaten tyder också på att mycket ansvar ligger hos 
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pedagogen eftersom det är de som kan styra och påverka samtalets innehåll. En av 

pedagogerna beskriver just vikten av att inte ge barnen för lätta uppgifter då hon 

upplever att det kan hämma barnets utveckling istället för att gynna den:  

”Sen är det viktigt att man inte kör för lite, man får inte lägga sig på för låg nivå 

heller. För har du för låg språknivå så utmanas inte barnet och då kan de 

hämmas/…/ ah och de minsta, att man inte har det där barnspråket.” 

(Intervjuperson 4) 

5.1.4 Vikten av högläsning  
Ett annat sätt som pedagogerna lyfter som viktigt i arbetet med tidig språkstimulering 

berör högläsningen. Framförallt två av pedagogerna menar att högläsning och 

sagostunder har en stor betydelse för barns språkutveckling. Även vid dessa 

situationer framhävs vikten av samtal kring det pedagogen och barnen läser 

tillsammans: 

”Men i en bok så kommer det fram nya ord och man kan gå tillbaka och fråga 

vad menas med det? och de lär sig nya ord hela tiden. Och sen tycker jag det är 

viktigt att man går tillbaka och frågar vad tror du hände sen, vad tror du hände 

innan? Varför blev det så? Att man ifrågasätter lite så man inte bara läser. Det 

ska inte vara läsvila utan det ska vara läsaktivitet ” (Intervjuperson 5) 

I citatet ovan beskriver pedagogen vikten av högläsning och att det finns mycket att 

samtala kring en bok eller en berättelse. Genom högläsningen har barnen också enligt 

pedagogerna möjlighet att tillägna sig nya ord och reflektera kring bokens innehåll:  

”Barnen kan få ett mer nyanserat språk, de får nya ord och kan samtala kring 

böckerna” (Intervjuperson 6) 

En av pedagogerna beskriver att en fördel med samtal i kombination med högläsning 

är att barnet får möjlighet att använda flera sinnen:  

”/…/ sagorummet och läser. För där ges de också talutrymme. Och prata om 

boken, inte bara läsa utan de blir mycket om bilderna 

- Så aktivt läsande?  

Ja det kan man väl säga. För då blir det ju inte bara ord, för då får du en bild till 

orden också.” (Intervjuperson 4) 

Pedagogerna redogör även för vikten av att använda sig av konkret material vid 

högläsning för att gynna barnens språkutveckling:  

”Sen blir det ju sagor med konkret material, vi har sagan om vanten då och den 

försöker vi ge barnen på ett mångsidigt sätt. Så vi har ju konkret material till den 

sagan. Vi har flanosagor, ja och sen berättar vi på olika sätt då” (Intervjuperson 

4) 

Citaten från intervjuerna ovan tyder på att högläsningen är en bra aktivitet som kan 

gynna alla barns språkliga utveckling, eftersom pedagogen tillsammans med barnet 

kan samtala kring böckernas innehåll. Bilderna i böckerna kan även förstärka bokens 

innehåll vilket ses som en fördel i arbetet med tidig språkstimulering. Bilderna kan 

även vara ett stöd till både pedagog och barn, då dem kan samtala och reflektera 

kring innehållet och bokens bilder.  Som vi tidigare nämnt lade flera pedagoger i 

intervjuerna stor vikt vid de vardagliga samtalen, samtidigt som de lyfter de styrda 

aktiviteterna som värdefulla.  
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5.1.5 Lekens betydelse för barns språkstimulering 
I styrdokumenten framgår det att förskolan ska präglas av lek och att barnen lär och 

utvecklas i leken. Vi frågade därför pedagogerna om de upplever att leken har 

betydelse för barns språkutveckling och en pedagog uttrycker sig: 

”Jag tror att den har en stor betydelse, eller det har stor betydelse för det är där 

de provar det som de lärt sig och använder de ord som de lärt sig.” 

(Intervjuperson 5) 

I leken upplever pedagogerna att barnen har möjlighet att tillsammans med 

pedagoger men framför allt dem andra barnen att samtala kring lekens innehåll, 

vilket ses som viktigt.  De flesta pedagogerna verkar föredra den fria leken till 

skillnad från de styrda lekarna och planerade aktiviteterna. Anledningen till det 

verkar bero på att den fria leken erbjuder barnen en möjlighet att testa sig fram och 

därmed utvecklas:  

- ”Upplever du att de styrda samlingarna kan vara negativa?  

Jag tror inte det är en nackdel, men det är inte bara där barnen lär sig och jag tror 

inte det är där barn lär sig mest. I förskolan, 1-5 år lär du dig att träna språket i 

leken.” (Intervjuperson 2) 

En annan fördel med den fria leken till skillnaden från de styrda aktiviteterna menar 

pedagogerna kan bero på att de kan upplevas som svåra att genomföra då det inte 

alltid ger alla barn den utmaning som de behöver för att utvecklas:  

”Om man har som vi ettåringar och femåringar och man ska försöka samla de 

tillsammans, ganska många då finns det barn som kommer i kläm och inte är så 

verbala eller så” (Intervjuperson 3) 

Sammanfattningsvis trycker pedagogerna på vikten av en fungerande lek då den har 

stor betydelse för samtliga barns språkutveckling.  Eftersom det är där barnen får 

möjlighet att testa sina kunskaper och därmed utveckla sitt språk. Vissa pedagoger 

menar att de styrda lekarna och aktiviteterna inte behöver vara en nackdel hela tiden, 

dock är upp till pedagogerna att skapa grupper och situationer där alla barn har 

möjlighet att tillägna sig ny kunskap. Att bli sedda och möjlighet att uttrycka sig är 

viktigt att tänka på i de planerade aktiviteterna.  

5.1.6 Goda lärandemiljöer 
I de nationella styrdokumenten framgår det att förskolans verksamhet ska präglas av 

att barnen ska ha möjlighet att utvecklas i stimulerande miljöer och det är minst lika 

viktigt i arbetet med barns språkutveckling. Med tanke på att förskolan inte har några 

exakta ramar för hur verksamheten ska utformas så ligger mycket ansvar hos 

pedagogerna då det är upp till dem att skapa miljöer som ger barnen motivation till 

lärande och utveckling:  

”Sen tycker jag att studiebesök på lärmiljöer också är viktigt eftersom miljön 

spelar också in. 

- Du menar studiebesök på andra förskolor? 

Andra förskolor ja. För man blir hemmablind och likadant är det med 

språkbruket.” (Intervjuperson 4) 

Som vi nämnt tidigare i rubriken Anpassa samtalet framgår vikten av att anpassa 

innehållet efter det enskilda barnets förmåga. Dessvärre menar flera av pedagogerna 

att det är svårt med tanke på de lärandemiljöer som finns ute på förskolorna.  Dem 

beskriver att det många gånger är för stora barngrupper och därmed skapas det inga 
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goda lärandemiljöer där alla barn får samma möjlighet till att utvecklas och detta 

verkar pedagogerna uppleva är ett av det största problemet:  

”Jag tror inte samlingar är negativ, eller jo det kan det vara om man har en hel 

grupp i en språksamling och om du lägger det på en nivå där några inte hänger 

med. Då blir inte självförtroendet så bra för de barnen, utan bäst är att de får vara 

på sin nivå. Att vi inte börjar för tidigt med delar som de inte är mogna för och 

framförallt att det inte sker i för stora barngrupper” (Intervjuperson 2) 

Som sagt är det pedagogerna själva som kan vara med och påverka verksamhetens 

innehåll och därmed kan pedagogerna erbjuda aktiviteter och upplevelser som 

stimulerar barnens språkutveckling:  

”Och sen har vi skogen, tillsammans med de här små barnen har vi byggt en 

koja, ett vindskydd. Då har barnen varit med och hittat grenar och satt upp det i 

skogen. Så det är mycket språk i skogen då, upplevelsen i skogen, ute. Det blir ju 

en annan upplevelse, för miljön spelar ju också in.” (Intervjuperson 4) 

”Nya upplevelser. Att man gör saker och att man pratar om vad man ska göra 

men framförallt om vad man har gjort. Om man varit på en utflykt. Var gick vi? 

Vad gjorde vi? Vad såg vi? Jag tror det är jätteviktigt.  (Intervjuperson 1) 

Mycket ansvar ligger därför hos pedagogerna, och det är upp till varje verksamhet att 

skapa miljöer som stimulerar barnet samt motiverar dess vilja till fortsatt lärande och 

utveckling. Skapar pedagogerna goda lärandemiljöer ökar även chanserna för 

innehållsrika samtal vilket pedagogerna tidigare nämnt är en av de främsta nycklarna 

som behövs för att barnen ska stärka sitt språk. 

5.2 Språksvårigheter 

När ska pedagoger i verksamheten sätta upp ett varningstecken eller reagera då de 

misstänker att ett barn har språksvårigheter. I detta avsnitt pressenteras två rubriker 

den första heter, Fler barn med språksvårigheter i dagens samhälle och den andra, 

hur synliggörs barn med språksvårigheter.  

5.2.1 Fler barn med språksvårigheter i dagens samhälle 
Pedagogerna i studien upplever att det är fler barn idag som har språksvårigheter än 

vad det var förr.  Pedagogerna i intervjuerna uttrycker liknande uppfattningar kring 

detta samt vilka orsaker som kan ligg till grund till att fler barn kan ha 

språksvårigheter idag. En pedagog berättar om sina erfarenheter där hon upplevt att 

detta problem finns i barnets omgivning och att det som barnet inte får hemma kan 

förskolan därför arbeta med för att förstärka:  

”Samhället ser annorlunda ut och barn får inte så mycket språklig stimulans 

beroende på hur de har de hemma. Det är många barn som inte får de jätte 

språkliga stimulansen, många får nog mycket envägskommunikation från tv och 

likande. Att man inte läses för så ofta och då blir det större behov utav de på 

förskolorna nu och de tror ja beror på att samhället ser annorlunda ut, där man 

inte pratar och umgås lika mycket som man gjorde förr” (Intervjuperson 2) 

Pedagogernas uppgift på förskolan blir därmed att kunna komplettera med det som 

hemmet inte erbjuder eller har möjlighet att erbjuda. Att läsa böcker och samtala med 

barnen är återkommande aspekter som pedagogerna lyfter som betydelsefulla. 

Personen i citatet ovan trycker om att omgivningen kan vara en av orsakerna och en 

annan pedagog förtydligar detta:  
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”Ja och det beror nog på brist på det vardagliga samtalet, jag tror faktiskt det är 

det viktigaste. Att vi pratar för lite med våra barn. De hinner kanske inte läsa 

böcker och prata med dem.” (Intervjuperson 6) 

 En annan pedagog menar även att människorna som finns i barnets närmiljö pratar 

för lite med dem och därmed stimuleras inte barnens språk tillräckligt vilket istället 

kan hämma deras utveckling:  

”Många barn i femårsåldern har stora språksvårigheter och ja tror det kan bero 

på att ingen samtalar med barnen, bland annat kring tv program som de ser eller 

sagor och så” (Intervjuperson 6) 

Tidsbrist uttrycker en pedagog kan vara en orsak till att barn har språksvårigheter. Då 

hon menar att stora barngrupper är ett vanligt problem vilket i sin tur medför att alla 

barn inte får den tid som de behöver för att utveckla sitt språk:  

- ”Uppfattar du att det är för stora barngrupper?  

Ja det tycker jag. /…/ Ja de får inte den tiden de behöver”. (Intervjuperson 5) 

Pedagogerna uttrycker en viss oro med tanke på att de uppfattar att det är fler barn 

idag som har språksvårigheter än tidigare. Pedagogerna menar att det kan bero på 

barnets omgivning då den och de personer som finns i omgivningen inte stimulerar 

barnens språk tillräckligt. En av anledningarna menar pedagogerna kan vara att 

samhället präglas av stress, där föräldrarna inte hinner med att ägna tid åt sina barn 

på samma sätt som de gjorde förr.  

5.2.2 Hur synliggörs barn med språksvårigheter 
De intervjuade pedagogerna beskriver ganska olika uppfattningar kring hur barn med 

språksvårigheter synliggörs, samtidigt som vi kan se några gemensamma nämnare. 

En pedagog menar att de människor som finns i barnets närmiljö kan vara de som 

uppmärksammar barnets svårighet eller också att pedagogerna själva 

uppmärksammar eventuella sekundära svårigheter som grundar sig i barnets primära 

svårighet:  

”oftast så är det när familjen har svårt att förstå de, och när kompisar börjar 

fråga: vad säger han/hon och så. Det kan vara så att de inte hänger med i leken 

som är så viktig tillexempel. Har man inte språket så kan det vara en orsak till att 

de inte kan vara med och leka och att man inte kommer in i leken på samma sätt, 

för kompisarna förstår inte vad barnet säger” (Intervjuperson 2) 

Att vissa barn är helt tysta kan också vara ett tecken på att ett barn har svårigheter då 

framförallt en pedagog menar att barnens möjligheter till att utvecklas sitt språk 

minskas om de inte får möjlighet att prata:  

”Ja det är väl de att man kan se om någon är väldigt tyst, som man inte hör eller 

så kan det vara det här att man har svårt att säga vissa ljud och att man inte 

förstår och så.” (Intervjuperson 3) 

En pedagog upplever till skillnad från flera andra att de barn som har 

språksvårigheter synliggörs då dem istället väljer att ta till kroppen. Anledningen 

menar de beror på att barnen inte har de ord som de behöver för att kommunicera 

med andra barn. Pedagogen menar även att det är viktigt att barnen kan uttrycka sina 

känslor och har dem inte denna förmåga kan det visa sig genom att kroppen används 

som ett verktyg i att visa känslor:  

- ”Vad upplever du händer då barnen inte har ett välutvecklat språk? 
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Då blir det de barn som man ser har torftigt språk, de som slåss, kanske tar till 

händerna istället för att de inte kan uttrycka sina känslor och hur de mår och så.” 

(Intervjuperson 6) 

Medan en pedagog uppfattar att de flesta barnen vill kommunicera och hon menar 

även att barn är duktiga på att komma runt det som dem anser är svårt och därmed 

lyckas med sin kommunikation ändå. 

Ja, det kan de. Ofta visar de ändå att de vill kommunicera, kroppsspråk är ju 

också ett sätt att prata. Eller att de tar till ett annat ord, de är väldigt bra på att 

hitta ett annat ord och ta till det. På något sätt så kommer de ofta runt de där och 

gör sig förstådda. De har många strategier.” (Intervjuperson 3) 

Pedagogerna redogör för att ett barn inte deltar i leken med andra barn verkar också 

vara ett tecken på att ett barn kan ha språksvårigheter. Har dem inte språket är det 

svårt att ta kontakt med andra barn och därmed komma in i leken för att sedan 

utvecklas i den. Har ett barn inte språket som redskap för att komma in i leken med 

de andra barnen så blir det såkallad bredvidlek istället för ett samspel. I de fall där 

dessa svårigheter finns kan en pedagogs stöd också vara av stort värde, då hon eller 

han kan hjälpa barnet in i leken då denne inte klarar av detta på egen hand.  

”Och leken, där ser man ju, man hör ju på uttalet, sen är det ju barn som har 

jättesvårt att ta kontakt när de ska leka. Språk och kommunikation hänger ju ihop 

jätte mycket. Det hör man ju också, två barn som leker, de har inte den här 

bredvid leken, nästa steg är ju samspelet.” (Intervjuperson 1) 

Resultatet visar hur barn med språksvårigheter synliggörs samt att pedagogerna har 

väldigt skiljda uppfattningar. Dock verkar pedagogerna eniga om att språket hänger 

ihop med kommunikationen och att det är i kommunikationen med andra som det 

oftast visar sig att ett barn har språksvårigheter. Det är inte enbart förskolan som 

synliggör ett barns svårigheter utan det kan likaväl vara föräldrarna som upplever oro 

och då talar med pedagogerna på förskolan.  

 

5.3 Insatser och resurser till barn med 
språksvårigheter 

Under intervjuerna med pedagogerna ställde vi en fråga kring det fortsatta arbetet 

med barn som har språksvårigheter, hur går pedagogerna vidare då de upptäckt att ett 

barn har språksvårigheter? Pedagogerna hade väldigt lika uppfattningar kring detta 

dock kan vi se att de insatser och resurser som en förskola har är beroende av 

kommunens tillgångar och pedagogerna uttrycker också deras uppfattning om att 

insatser och resurser alltid kan förbättras. Rubriker som presenteras i detta avsnitt är: 

Första steget, Vikten av en god föräldrakontakt, verksamhetens planering och 

upplägg och till sist Talpedagog, logoped och Specialpedagog.  

5.3.1 Första steget 
En pedagog upplever att det är viktigt att till en början observera barnet för att på så 

sätt få en klarare bild över situationen. Att diskutera med kolleger för att se ifall 

pedagogernas uppfattningar stämmer överens med varandras ses också som 

betydelsefullt:  

/…/ Jag observerar barnet i flera situationer och kartlägger, och sen har jag 

föräldrar samtal.” (Intervjuperson 5) 
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En annan pedagog uttrycker också att kollegorna har en stor betydelse dock menar 

hon att föräldrakontakten är minst lika viktig:  

”Vi pratar ju med föräldrarna. 

-  Ok, det är steg ett liksom eller? 

Ja. Ah kollegor. Alltså vi pratar ju i arbetslaget först och sen pratar vi med 

föräldrarna.” (Intervjuperson 1) 

Att ha andra pedagoger att diskutera med ses därför som betydelsefullt bland annat 

för att se ifall uppfattningarna är desamma hos flera pedagoger vilket kan underlätta 

vid samtalet med föräldrarna.  

5.3.2 Vikten av en god föräldrakontakt  
Föräldrakontakten lyften majoriteten av pedagogerna i intervjuerna, då de menar att 

den är viktig i arbetet med alla barn men framför allt viktigt i arbetet med barn som 

har språksvårigheter. Ett samarbete kan vara ett stort steg i rätt riktning för att barnet 

ska utveckla dess språkliga förmåga. Flera pedagoger uttrycker vikten av en god 

kontakt till föräldrarna just för att förskolan och hemmet ska kunna jobba på 

liknande sätt:  

”Ja absolut, det är det viktigaste, har vi inte deras stöd kan vi inte gå vidare. Det 

är det viktigaste att man kan ha en dialog och berätta att vi jobbar på detta viset. 

Det är för barnens skull.” (Intervjuperson 6) 

”Ja, de är väldigt viktigt att de får samma kunskap så att man kan arbeta på 

samma sätt både hemma och i förskolan.” (Intervjuperson 2)  

”Den är jätteviktig /…/Det är ju ett arbetssätt med, att man ska uppmuntra och 

prata med barnen och då gäller det att de gör det hemma också. Så att man får 

med sig föräldrarna så de förstår att det är viktigt”(Intervjuperson 3). 

En pedagog menar att föräldrakontakten är viktig eftersom det är föräldrarna som 

känner sitt barn bäst och därmed kan komma med tankar och förslag om hur det 

kommande arbetet ska läggas upp så barnet får de bästa utvecklingsmöjligheterna:  

”De är de som känner barnet bäst, vi har ju i denna situation.  Men jag tycker det 

är väldigt viktigt att poängtera att de som känner och vet bäst. Jag är liksom bra 

på det jag gör här, men de vet bäst kring sitt barn, det ska man alltid tala om för 

föräldrarna tycker jag. Och Sen tycker jag det är viktigt att höra vad de tycker 

och fråga: hur tycker ni det är? Såhär upplevs det här och hur upplever ni det 

hemma. (Intervjuperson 2) 

Vi diskuterade även med pedagogerna ifall de upplevt det som svårt att skapa ett bra 

samarbete med föräldrarna. Men detta var inget som någon pedagog menade var ett 

problem, utan oftast verkar det uppstå ett bra samarbete som gynnar barnets 

utveckling.  Om ett bra samarbete inte uppstår kan pedagogerna alltid försöka prata 

med föräldrarna för att få deras förståelse:  

”Jag har aldrig varit med om att föräldrarna inte velat. /…/Oftast är det inget 

problem, men man försöker prata på utvecklingssamtal, vissa tror väl att det 

tränas på förskolan och hos logopeden och det inte behövs tränas något hemma. 

Att försöka uppmuntra genom enkla saker såsom att man kanske kan läsa en bok 

eller pratar om de man gör. Det behöver inte vara några svåra saker man gör 

hemma, men vi kan aldrig tvinga någon.” (Intervjuperson 5) 

Skulle det av någon anledning inte uppstå ett bra samarbete mellan förskolan och 

hemmet så uttrycker en pedagog vikten av att göra det bästa för barnen då denne är 

på förskolan:  
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”Då får vi göra det bästa för barnet på förskolan, man kan också försöka gå 

igenom fyraårskontroll, att på den vägen försöka få hjälp och att de kan prata 

med föräldrarna.” (Intervjuperson 6) 

Utifrån vad pedagogerna uttryckt så kan vi se att föräldrakontakten är väldigt viktig 

för flera pedagoger, just för att arbetet ska lyckas och för att barnets ska utvecklas så 

mycket som möjligt. Har dem inte föräldrarna på sin sida blir det svårt för dem att 

hjälpa barnet ytterligare, det ultimata är enligt pedagogerna att barnet får samma 

språkliga stimulans i både hem och på förskolan, därför är ett fungerande samarbete 

av värde.  

5.3.3 Verksamhetens planering och upplägg 
Vi diskuterade även med pedagogerna vad förskolan kan göra rent generellt för att 

stödja barn med språksvårigheter.  Även i dessa situationer menade pedagogerna att 

vardagen är viktig, att ta tillvara på de vardagliga situationerna och anpassa det efter 

barnets kunskapsnivå och förmåga ses som viktigt:  

”Ja efter man kartlagt ett barn så kan man lägga in de insatser som krävs i 

språksamlingarna och i de vardagliga rutinerna. Vet jag att barnet har svårt för en 

sak så kan jag lägga in det i vardagen på ett naturligt sätt.” (Intervjuperson 2) 

Som vi tidigare nämnt upplever pedagogerna att det är viktigt att ge barnen tid, och 

det är minst lika viktigt i arbetet med barn som har språksvårigheter. Att ge barnet tid 

och även få denne att känna sig trygg kan leda till att barnet vågar uttrycka sig mer 

och våga ta plats i barngruppen. Barngrupperna bör inte heller vara allt för stora för 

att det enskilda barnet ska våga ta plats. Detta lyfter pedagogerna i intervjuerna som 

viktigt för att gynna barnets språkutveckling:   

”Sen kanske man får försöka med att den får ta lite mer plats i gruppen, och just 

dela in sig och skapa tryggare situationer.” (Intervjuperson 3) 

”Men små grupper tycker jag är jätteviktigt.” (Intervjuperson 1) 

Att kunna se barnet som en enskild individ för att på så sätt lyfta dess styrkor kan 

vara en hjälp i att stärka de svagheter som finns hos barnet. Pedagogen kan även 

stötta barnet i leken med andra barn för att dem ska få ut så mycket som möjligt av 

leken, dessa tillfällen uttrycker en pedagog är viktigt att ta tillvara på:  

”Vi är ju med väldigt mycket inne i lekrummet som vuxna och hjälper in de i 

leken det är ju viktigt att de bidrar med något i leken. Om någon leker mamma, 

pappa, barn kanske. Å så kommer det ett annat barn och vill vara med, alltså de 

här kastas ju rakt in och förstör. Att man då hjälper de och ser du ”du kanske kan 

vara mormor”, som kan komma och bjuda på fika och sådär.” (Intervjuperson 1) 

En pedagog berättar att förskolan fått en Ipad och utifrån hennes erfarenheter så 

upplever hon att det kan vara ett av många bra stöd till ett barn som har 

språksvårigheter:  

”Barn som har väldigt svårt kan använda Ipaden, det finns olika appar i den som 

man kan använda och det blir både bild, språk och sådant. Annars kan man tänka 

på att ha mindre grupper, där barnen får möjlighet att göra sig förstådda.” 

(Intervjuperson 6) 

TRAS är ett observationsschema som några av pedagogerna ansåg var bra att 

använda sig utav i arbetet med ett barn som har språksvårigheter. En pedagog menar 

att det är ett stöd för att kunna se hur barnet ligger till men också ett stöd för 

pedagogen till exempelvis utvecklingssamtal.  
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”TRAS är inget som används över hela kommunen men jag brukar använda den 

för att se hur barnet ligger till för min egna skull.” (Intervjuperson 5)  

TRAS, det kan man ju ha som stöd, men vi trasar ju inte barnen. För ibland kan 

man få lite tips hur man ska titta, observera tycker jag iallafalla även, man får ju 

inte bedöma barn. Men ändå man får ju observera (Intervjuperson 4) 

En pedagog menar att TRAS kan användas som ett stödmaterial inför exempelvis ett 

utvecklingssamtal:  

”Jag använder den ibland för ett stöd inför de utvecklingssamtal jag ska ha, då 

kan jag se hur barnen ligger till” (Intervjuperson 5) 

Bornholmsmodellen är en av de arbetsmodeller som de flesta pedagogerna kände till 

och nämnde. Vissa använde modellen mer, medan vissa tog delar ifrån den för att 

planera verksamheten och därmed utmana barnen. Detta berodde på att vissa hade 

fått ”order” uppifrån om att använda det till skillnad från andra som valde att lägga 

till det då dem själva ansåg att materialet är bra:  

”Denna kommun har ju satsat mycket på Bornholm. Alla har ju… det kommer ju 

uppifrån att vi ska jobba med Bornholm (Intervjuperson 1) 

”Bornholmsmodellen är bra, de håller på mycket med den i kommunens 

förskoleklasser och då ska vi i förskolan arbeta med det med. Då kan det 

förhoppningsvis skapa en kedja mellan verksamheterna och därmed underlätta 

för barnen. Men vi använder de inte på ett sådant regelstyrt sätt som i 

förskoleklass men däremot att vi ser grunderna i bornholmsmodellen och sedan 

använder oss av ett lekfullt sätt för att få in det där, leker med former, benämnda, 

rim och ramsor och så.”  (Intervjuperson 2) 

Ett annat arbetssätt som ett par av pedagogerna i intervjuerna lyfter är TAKK, vilket 

de menar är ett bra komplement samtidigt som det kan vara roligt och nyttigt även 

för de barn som inte har några språksvårigheter.  

”TAKK, de använder vi oss utav, de har funnits en teckenkurs här i kommunen. 

Och de tecknen är ju roliga för hela barngruppen. Då kan barnen lära sig att 

kommunicera på ett annat sätt med varandra.” (Intervjuperson 3)   

”TAKK, det funkar jättebra! Och det jobbar vi ju med, speciellt med våra 

språkbarn, vi har ju TAKK- kurser tillsammans med föräldrarna. Så att vi 

tecknar samma ord, eller så att föräldrarna vet vad vi tecknar här och att dom 

tecknar samma hemma. Å alla, alltså hela barngruppen är väldigt duktiga på att 

teckna kan jag tala om, haha! Det är lite spännande. Och barn med annat 

modersmål, det har vi en som pratar inte så mycket svenska men tecknar 

jätteduktigt.” (intervjuperson 5) 

Det finns alltså flera tillvägagångssätt i arbetet med barn som har språksvårigheter, 

pedagogerna lyfter arbetssött, metoder och arbetsmodeller som de anser är några 

bland de största och bästa som de valt att utgå ifrån i planeringen av verksamheten 

för att stötta de barns om har språksvårigheter.   

5.3.4 Talpedagog, logoped och specialpedagog 
I vissa fall kan pedagogerna på förskolan behöva hjälp utifrån. Pedagogerna i 

intervjuerna menar då personer såsom talpedagoger, logopeder och 

specialpedagoger. Enligt pedagogerna behövs detta stöd då barnet har lite större 

problematik. Åter igen kan vi se vikten av en god föräldrakontakt:  

- ”Hur går du tillväga då du misstänker att ett barn har språksvårigheter?  
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Vi pratar med föräldrarna och försöker arbeta med det på förskolan med i alla fall 

krävs ytterligare hjälp och då försöker vi arbeta för att föräldrar ska ta kontakt med 

logopeden.” (Intervjuperson 3) 

”Är det så att barnet till exempel behöver komma vidare till logoped om barnet 

har svårt för att prata, ljud och så, så är det BVC som sitter på den remissen och 

kan skriva den och den skriver man inte om föräldrarna inte går med på de och 

därför känner jag att det är extra viktigt att få med sig föräldrarna på tåget.” 

(Intervjuperson 2) 

Att ha en resurs knuten till kommunen ses också som ett tryggt och betydelsefullt 

redskap, då det skapar en trygghet eftersom pedagogen kan bolla dess tankar med 

den personen:  

”Vi har även en specialpedagog som kan hjälpa oss /…/Ja det är jättebra, den 

hjälpen hade vi inte förut. Det känns mycket lättare och tryggare och kortare väg 

mellan oss och logoped i de fall då det behövs.  Allt händer mycket fortare, 

logopeden pratar med specialpedagogen och hon pratar med oss. Sen har även 

logopeden varit ute här med men det är bra att möjligheten finns. 

Specialpedagogen kan även hjälpa till med handlingsplaner.” (Intervjuperson 3) 

Att få stöd ses som ett viktigt redskap, men bland kanske det behövs mer hjälp och 

stöd kring barn som har språksvårigheter. De kanske behöver mer professionellt 

hjälp istället för att pedagogerna ska få handledning och sedan göra jobbet på egen 

hand. 

”Sedan har vi ett resursteam som vi kan vända oss till. Nu ska du sätta det inom 

parantes för att dom har jobbat jättemycket med förskolebarnen, men nu får dom 

inte, nu får dom handleda oss. Vi har ett undantag här eftersom vi är en 

språkavdelning så har vi en logoped som kommer två dagar i veckan och jobbar 

med de barnen som är inskrivna. Annars kan man uppmana föräldrarna att söka 

via BVC.” (Intervjuperson 4) 

Vi frågade även pedagogerna i intervjuerna ifall de upplever att de finns tillräckligt 

med insatser och resurser att tillgå. Resultatet tyder på att mycket av de insatser och 

resurser som sätt in beror på hur mycket kommunen kan erbjuda. Här var 

pedagogerna väldigt eniga där nästan samtliga upplever att det skulle behövas mer 

resurser för att hjälpa de barns om behöver extra stöd:  

”Det finns aldrig tillräckligt med resurser.” (Intervjuperson 6) 

En pedagog uttrycker dock att hon inte ser det som ett jätte stort problem samtidigt 

som det kan bli bättre:   

- ”Hur uppfattar du att de insatser och resurser som sätts in vid arbetet?  

Jag tycker man är duktig på att uppmärksamma det, men det kan alltid bli 

bättre.” (Intervjuperson 4) 

Pengar är utifrån två pedagogers erfarenheter är en av de orsaker till att förskolorna 

inte alltid får de resurser som behövs. Samtidigt som vissa barn behöver stöd är det 

viktigt att pedagogerna får fortbildning men även det kan brista ibland pågrund utav 

att pengarna inte finn:  

”Alltså resurser, där är det ju begränsat av ekonomiska själ. Hur mycket man får. 

Ja det har nog hänt att vi har velat ha mera. Kanske extra personal som har 

kommit in så man kan jobba mer med barnen som har behov. Men i stort sätt 

tycker jag att vi får det. Men alltså idag så ändrar man ju arbetssättet på hela 

avdelningen, för att det ska passa alla då.” (Intervjuperson 1) 

”Det är pengar! Vem som får gå fortbildning, ja men det är ju en strid, ja vem 

som har mest behov.” (Intervjuperson 4) 
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Insatser och resurser är viktigt i arbetet med barn som har språksvårigheter, det är 

viktigt att samarbeta, både pedagoger emellan men även mellan pedagog och 

föräldrar. Resultatet visar att vissa resurser finns att tillgå, dock det kan alltid bli 

bättre eftersom det fortfarande finns barn som har språkvårigheter.  
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6 DISKUSSION 
Syftet med denna studie var att undersöka samt vinna kunskap om hur pedagoger i 

förskolan uppfattar arbetet kring tidig språkstimulering, hur barn med 

språksvårigheter synliggörs samt vilka insatser och resurser som kan vara av stor vikt 

i arbetet med barn som har språksvårigheter.   

I diskussionsavsnittet knyts studien samman, först följer en reflektion kring den 

valda metoden under rubriken metoddiskussion. Under rubriken resultatdiskussion 

diskuteras sedan resultatet i förhållande till den tidigare forskningen som vi redogjort 

för i bakgrunden. 

6.1 Metoddiskussion 

Studien genomförds i två närliggande kommuner, en fördel med detta visade sig vara 

att det gav oss en bredare verklighetsförankring jämfört med om studien endast hade 

genomförts i en och samma kommun. Samtidigt så kan vi inte säga att resultatet 

representerar alla Sveriges pedagogers uppfattningar. Vårt urval baserades dels på 

tidigare relationen vilket kan ha skapat en avslappad stämning, medan övriga 

intervjupersoner valdes ut slumpmässigt. Dock anser vi inte att relationerna till 

pedagogerna påverkat vårt resultat då svaren från samtliga pedagoger var av 

jämbördig djupgående karaktär. Vi använde oss av ostrukturerade intervjuer, vilket 

skapade en dialog mellan oss och den intervjuade vilket gav oss djupa och 

utvecklande svar. Detta upplever vi har varit av positiv bemärkelse eftersom vi fått 

information som vi inte hade fått om vi hade valt att använda oss utav strukturerade 

intervjuer. Pågrund av tidsbrist valde vi att genomföra tre intervjuer var. Trost (2005) 

menar att det finns både för och nackdelar kring just detta. En fördel med att vara två 

som intervjuar kan vara att de kan stödja varandra medan en nackdel kan vara att den 

som intervjuas inte vet vem denna ska vända sig emot och därmed minskas 

chanserna till dialog av djupare karaktär (a.a.). Detta understryker vi då vi själva 

inser nu i efterhand att det var ett bra tillvägagångssätt för att skapa djupare dialoger 

som vi var ute efter.  Att spela in intervjuerna ser vi som ett positivt stöd såhär i 

efterhand, då det gav en korrekt bild av pedagogernas uppfattningar. Vi 

transkriberade även våra intervjuer vilket gjorde det lätt att arbeta med resultatet för 

att hitta kategorier att lyfta. Vi skickade även ut ett missivbrev till deltagarna där vi 

kort presenterade oss och syftet med vår studie samt de etiska rättigheter som de har. 

Vi uppfattar att detta brev gav pedagogerna en trygghet inför intervjutillfället. Vid 

intervjutillfället upplevde vi dock att vissa pedagoger blev aningen stressade av att 

bli inspelade vilket kan ha påverkat vårt resultat.  

6.2 Resultatdiskussion 

Under denna rubrik kommer vi presentera tre rubriker som vi anser återkommer i 

vårt arbete och diskutera innehållet. Den första rubriken heter språkstimulering, den 

andra rubriken har vi valt att benämna språksvårigheter och tillsist insatser och 

resurser till barn som har språksvårigheter.  

6.2.1 Språkstimulering 
I resultatet finner vi att pedagogerna i studien uppfattar begreppet språkstimulering 

relativt lika och att arbetet kan se väldigt olika ut. I läroplanen för förskolan, 

Skolverket (2010) fastslås det att verksamheten ska anpassas till alla barn och att 

förskolan ska stäva efter att alla barn har möjlighet till att utveckla ett nyanserat 
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talspråk (a.a.). För att samtliga barn ska ha möjlighet att utveckla sitt språk är det 

viktigt att de får möjlighet att möta språket i många olika och varierande situationer.  

Pedagogerna lyfter vikten av att samtala med barnen. Tuomela lägger stor vikt vid att 

ta tillvara på rutinaktiviteter och få dessa att bli språkutvecklande (Mjöberg, 2010). 

Rutinaktiviteter att ta tillvara på är enligt pedagogerna i studien blöjbyte, måltider 

och påklädning. I intervjuerna framkom det att det vardagliga samtalet är av stor vikt 

vilket även Bruce (2007) kommit fram till i hennes forskning. Vardagliga men också 

professionella samtal menar hon är värdefulla för barns språkutveckling (a.a.). 

Genom samtal med barnen menar pedagogerna att de vuxna kan ge barnen ett rikt 

ordförråd, denna tanke fanns hos majoriteten av pedagogerna, även Sterner och 

Lundberg (2010) menar att detta är betydelsefullt för barns språkutveckling. Platou 

(2002) understryker vikten av att språket från pedagogens sida är enkelt (a.a.). Även 

pedagogerna i vår studie uttrycker vikten av att anpassa samtalet efter barnet 

kunskapsnivå. Dock betonar de vikten av att inte lägga nivån för lågt. Anledningen 

till det menar pedagogerna beror på att barnen måste få en utmaning för att 

utvecklas.  Ur ett sociokulturellt perspektiv kan man här med tala om den proximala 

utvecklingszonen (Williams 2006).  

En annan situation som pedagogerna i studien lyfter som språkstimulerande är 

högläsning. En pedagog uttrycker att det inte ska vara läsvila utan att högläsning ska 

präglas av läsaktivitet. Eriksen Hagtvet (2004) redogör för undersökningar som visar 

att aktiv läsning kan bygga en bro mellan barnet och texten och mellan talet och 

skriften. Aktiv läsning kan även enligt Wasik och Bond (2001) bidra till att barn 

utvecklar sitt ordförråd, då de får möjlighet att stöta på ord som de inte 

nödvändigtvis stöter på i vardagen. Detta uttrycker flera av pedagogerna är 

betydelsefullt i arbetet med tidig språkstimulering, att inte ”bara” läsa utan även 

samtala kring det man läser. Sukhram och Hsu (2012) menar dock att det är viktigt 

att välja böcker med omsorg vilket inte någon pedagog i vår studie lyfter.  

I Lpfö 98 (reviderad 2010) lyfts leken som något som ska prägla förskolans 

verksamhet. Pedagogerna i intervjuerna menar att den fria lek kan öppna upp samtal 

kring lekens innehåll. Där får även barnen möjlighet att leka med språket 

tillsammans med sina kompisar och därmed utveckla sitt språk. Eriksen Hagtvet 

(2004) understryker detta då leken kan ses som ett unikt tillfälle att pröva det som är 

svårt och därmed kan barnen prova sig fram utan att det blir fel. Pedagogerna menar 

att de styrda aktiviteterna kan vara av värde men de uttrycker även att de kan skapa 

hinder för barns utveckling då de menar att det många gånger är svårt att anpassa 

innehållet i en styr aktivitet så att det passar samtliga barn. Tuomela är en av de som 

förespråkar de spontana situationerna framför de mer planerade (Mjöberg, 2010).   

Pedagogerna utrycker att de har ett stort ansvar i att skapa miljöer som är utmanande 

och stimulerande för att samtliga barns språkutveckling ska gynnas.  Eriksen Hagtvet 

(2006) understryker detta då hon förklarar att en förskollärare bör ha teoretiska 

kunskaper men även vara en praktiker och kunna reflektera kring praktiken (a.a.). 

Det är alltså pedagogerna själva som bestämmer verksamhetens ramar. 

6.2.2 Språksvårigheter  
Liksom vi skriver i vår inledning så upplever vi att barns språkutveckling 

uppmärksammats mer på senare tid. Frågan är vad detta beror på? Pedagogerna i 

studien upplever att det är fler barn som har språksvårigheter i dagens samhälle 

jämfört med tidigare. Dem tror att anledningen till att språksvårigheter bland barn 

har ökat beror på att samhället förändrats. Tv-tittande, för lite samtal med barnen, 
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avsaknad av tillräckligt med högläsning liksom språklig stimulans tror enligt 

pedagogerna vara bidragande orsaker. Dem anser ändå att skulden inte kan läggas på 

föräldrarna och deras ovilja att stimulera sina barn utan att det handlar om att de inte 

har tid. Tiden anses enligt de intervjuade vara en bristvara även i förskolan. Dock 

menar Tuomela att vuxna tar mycket av talutrymmet, hela 70 % av samtalet 

(Mjöberg, 2010). Frågan vi kan ställa oss är då är om tiden verkligen är en bristvara 

eller om pedagogen förvaltar den på rätt sätt? Eriksen Hagtvet (2004) poängterar 

vikten av att det finns vuxna i barnets omgivning som skapar nyfikenhet och lust att 

använda språket. Det är viktigt att barn i förskoleåldern får möta vuxna som 

stimulerar deras språk. En bristfällig stimulering skulle kunna innebära negativa 

konsekvenser då denna ålder är sårbar (a.a.). Specialpedagogiska institutet (2009)  

menar att en god lärandemiljö skapas bland annat genom att pedagogen stödjer möter 

och utmanar barnet. Även Sterner och Lundberg (2010) menar att det är viktigt att 

pedagogen är lyhörd inför varje enskilt barn. En pedagog uttrycker vikten av att vara 

”här och nu” samt anpassa innehållet efter barnets förmåga samtidigt som det måste 

vara en utmaning för barnet. 

En del av vårt syfte med denna studie var att undersöka hur pedagoger anser att barn 

med språksvårigheter synliggörs. Puranik och Lonigan (2012) samt Myrberg (2001) 

påpekar vikten av att redan i tidig ålder uppmärksamma språkliga svårigheter hos 

barn. Anledningen till detta är enligt Myrberg (2001) att barnets kommande 

utveckling kan hämmas, inte minst den kommande läs- och skrivutveckling. 

Pedagogerna i studien uttrycker att ett tecken på att barn har språksvårigheter kan 

vara att kompisarna inte förstår dem, därmed menar en av pedagogerna att leken med 

andra barn blir lidande. I och med det ses leken som ett viktigt redskap för 

språkstimulering. En annan pedagog menar att språk och kommunikation hänger tätt 

samman och hävdar att leken är viktig då målet med att barn som leker tillsammans 

är att de ska uppnå ett samspel, istället för den brevidlek som lätt kan uppstå mellan 

barn som inte förstår varandra. Arnqvist (1993) understyrker detta då han skriver att 

barn som har språksvårigheter ofta hamnar utanför kompisarnas gemenskap.  

Andra pedagoger menar att barn som är tysta också kan vara ett tecken på svårigheter 

med språket, liksom barn som istället för att uttrycka sig verbalt söker kontakt med 

andra genom kroppsliga rörelser. Då en av pedagogerna tycks ha en negativ 

uppfattning kring att barn tar till kroppen menar en annan att kroppen ska ses som ett 

bra verktyg att ta till då även barn med torftigt språk har en vilja att kommunicera 

och bli förstådd. Såhär i efterhand har vi förstått att båda dessa pedagoger har en 

positiv syn till att barn uttrycker sig med kroppen eftersom de uttrycker att 

kroppsspråket också är ett slags språk tillskillnad från det verbala språket. Dock tror 

vi att dessa två pedagoger kan ha haft olika definitioner kring vad det innebär att 

uttrycka sig med kroppen, då den ena tillskrev det som att barnen slogs och var 

hårdhänta.   

Enligt pedagogerna kan det även vara föräldrar som uppmärksammar sitt barn 

språksvårigheter. Detta är något som även Bruces (2007) uppmärksamamt i hennes 

studier. Enligt henne kan föräldrar ha svårt att bedöma sitt barns språkförmåga i 

exempelvis en leksituation, eftersom de oftast själva deltar i leken med barnen och 

kompenserar barnens eventuella svårigheter. I och med detta förstår vi att det är 

viktigt att lyssna på föräldrarna, samtidigt som vi ser att pedagogen spelar en vikig 

roll då denna kan se på det hela med ”andra ögon”. Att som pedagog vara 

professionella och ge föräldrarna stöd utan att köra över dem uppfattar vi därmed 

som väldigt viktigt. Annan forskning visar även att föräldrarsamverkan är av stor 
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vikt då föräldrar kan vara med och påverka, men framförallt att pedagoger och 

föräldrar ge varandra stöd genom tips och råd (Stiftelsen allmänna barnhuset, 2006).  

6.2.3 Insatser och resurser för barn med språksvårigheter  
Då förskolan enligt Lpfö 98 Skolverket (2010) ska anpassas till varje individ så 

innebär detta även att barn som är i behov av särskilt stöd ska få detta. Ahlberg 

(2007) och Brodin och Lindstrand (2004) beskriver att ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv kan resurser och insatser ses som något som sker utanför den ”vanlig” 

pedagogiken, där medlen som i vanliga fall används inte räcker till. Dock uttrycker 

pedagogerna i intervjuerna att det är viktigt att observera barnen för att på så sätt 

kunna syliggöra barnens eventuella svårigheter, men framförallt diskutera med 

kollegor för att få ett större perspektiv på situationen. Pedagogerna menar att det är 

viktigt att göra detta innan kontakten tas med föräldrarna, då samverkan är viktigt. 

Förskolans läroplan understryker vikten av ett fungerande samarbete med hemmet 

(Skolverket, 2010). Skolverket understryker detta då de understryker att det kan 

gynna det enskilda barnets fortsatta utveckling (a.a.).  Vikten av god föräldrakontakt 

är något som majoriteten av de intervjuade lyfter. De menar att utan föräldrarnas stöd 

blir det svårt att gå vidare med ärendet. Därför föreslås en dialog med föräldrarna 

kring hur förskolan liksom hemmet ska arbeta kring barnet. Att pedagogerna i 

förskolan och föräldrarna har samma uppfattning om barnets problematik är viktigt. 

En annan anledning till fungerande samverkan är att pedagogerna upplever att det är 

föräldrarna som känner sitt barn bäst. Eriksen Hagtvet (2006) hävdar att föräldrarna 

kan ses som förskolans största resurs och en viktig medarbetare och Åkerman och 

Liljeroth (1998) menar att det är de som känner sitt barn bäst och vilka eventuella 

reaktioner som kan uppstå hos barnet. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv handlar 

det trots allt om att se varje enskilt barn, Brodin och Lindstrand (2004) anser att det 

handlar om att skapa en verksamhet för alla barn. Dock ställde vi oss frågan; uppstår 

det alltid ett gott samarbete mellan förskola och föräldrar eller har pedagogerna stött 

på samarbetssvårigheter från föräldrarnas sida? Detta var dock inget som 

pedagogerna såg som ett problem, utan oftast uppstår bra samarbeta med föräldrarna. 

Skulle problem uppstå så menar pedagogerna att det är viktigt att man pratar med 

föräldrarna på bland annat utvecklingssamtalen och trycker på vikten av att 

föräldrarna tränar språket hemma. En av pedagogerna uttrycker hur en del föräldrar 

verkar ha uppfattningen att den språkliga stimulansen sker på förskolan, det är där 

språket tränas och därför behövs det inte göras hemma. En förutsättning för att 

föräldrarna ska känna sig positiva till ett samarbete med förskolan är att pedagogerna 

kan ta ett tydligt ansvar genom att förklara pedagogiken och den teoretiska 

bakgrunden till de insatser som sätts in (Eriksen Hagtvet, 2006). Skulle det trots allt 

inte gå så berättar en av pedagogerna i intervjuerna att förskolan får göra sitt uppdrag 

och förvalta tiden på bästa sätt då barnet befinner sig på förskolan.  

Att förvalta tiden väl på förskolan och arbeta språkstimulerande är viktigt i arbetet 

med barn, men framför allt då det gäller barn som har språksvårigheter. Innan beslut 

tas om hur fortsatta arbetet kring barnets språkliga problematik ska se ut så bör 

pedagogerna utforska om problemet ligger hos barnet själv eller om orsaken går att 

finna i miljön. Jakobsson och Nilsson (2011) talar här om två olika perspektiv, der 

relationella eller kategoriska perspektivet. Att barn med språkliga svårigheter får 

chans att ta större plats i barngruppen eller ingå i mindre grupper anses enligt en av 

pedagogerna vara ett sätt att planera förskolans miljö för att stimulera språket, detta 

skulle kunna ses ur ett relationellt perspektiv (Jakobsson och Nilsson, 2011). Genom 

detta tänk kring att organisera verksamheten menar pedagogen att barnet kan få en 
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trygghet som underlättar lärandet. En annan pedagog menar att det inte är de ”större” 

insatserna som alltid är avgörande. Vardagen är en återkommande situation som 

anses nog så viktig i arbetet med barn som har språksvårigheter, eftersom den går att 

genomföra på ett naturligt sätt.  

Modeller och metoder som med särskild fördel kan användas i arbetet med barn som 

har språksvårigheter, men även för de barn som inte har språksvårigheter är enligt 

pedagogerna i studien bland annat Bornholmsmodellen.  Dem menar att denna 

modell är av värde då det på ett lekfullt sätt går att träna språket bland annat genom 

rim, ramsor och andra typer av lekar med språket. Krantz (2011) talar om vikten av 

att ha en så kallad språkligmedvetenhet då det kan underlätta den kommande 

läsinlärningen. Fridolfsson (2008) beskriver att arbete med rim kan vara ett 

tillvägagångssätt för att tränar den språkliga medvetenheten. Pedagogerna i båda 

kommunerna uttrycker att det satsningar gjorts inom respektive kommun kring arbete 

efter denna utefter Bornholmsmodellen. Dock finns inget krav på att arbetet måste 

ske utefter denna modell. Tuomela har dock uppfattningen kring att rim och ramsor 

inte har någon speciell betydelse för språkutvecklingen (Mjöberg, 2010).   

En annan metod som pedagogerna lyfter är TAKK, som enligt dem kan ha en positiv 

inverkan hos de barn som har språksvårigheter, men även för den övriga 

barngruppen. Att använda sig av TAKK är något som några av pedagogerna 

tillskriver som värdefullt då det med fördel kan användas både på förskolan och i 

hemmet med föräldrarna, och något som både barn och vuxna har glädje och nytta 

utav.  

TRAS kan också ses som ett värdefullt stöd enligt pedagogerna då de menar att 

materialet är värdefullt när kartläggning och observationer ska göras. Materialet 

uttrycker pedagogerna bör inte ses som något som ska läggas fram för föräldrarna att 

skåda utan endast ses som ett stöd för pedagogerna kring vad de ska lyfta vid 

exempelvis ett utvecklingssamtal.  

Pedagogerna uttrycker att det ibland behövs stöd utifrån exempelvis talpedagog, 

logoped eller specialpedagog. Hur resurserna sätts in ser olika ut både kommunerna 

och förskolorna emellan. Ibland sätts resurser in först när en remiss från BVC gjorts, 

i andra fall på initiativ av föräldrar och/eller förskola. Överlag upplever pedagogerna 

i studien att resurserna som sätts in är positivt då det skapas en trygghet och 

pedagogerna har någon att bolla med. Frågan är då om det finns tillräckligt med 

resurser? Utifrån intervjusvaren förstår vi att kommunerna spelar roll för vilka och 

hur mycket resurs som sätts in. Överlag upplevde pedagogerna att det aldrig finns 

tillräckligt med resurser vilket bland annat kan bero på ekonomisk själ. En av 

pedagogerna upplevde att det har att göra med den som har mest behov av resurser. 

Frågan är om begreppet behov kan ses som en definitionsfråga.  I dessa fall anser vi 

att styrdokument kan vara ett stöd att blicka tillbaka på, då dessa tillskriver barn de 

rättigheter som de har i samhället, utifrån det borde sedan insatser och resurser sättas 

in.  

Sammanfattningsvis så kan vi efter genomförd studie se att de uppfattningar vi hade 

kring ämnet stämmer överens med pedagogernas i studiens uppfattningar. Det vill 

säga, språket är ett viktigt redskap och arbetet med språket kan ske många olika 

roliga och lustfyllda sätt. Vår tro var att kommunerna nu mer än tidigare satsar på 

barns språk, dock visade det sig att det finns mycket kvar att arbeta med när det 

gäller barns språkutveckling. Samhället har kommit en bra bit på vägen, men ännu 
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finns mycket kvar att göra, och ekonomin sätter i många fall hinder kring vad som 

kan göras.  

6.3 Förslag till fortsatta studier  

Något som vi funderat på under arbetets gång är vilka uppfattningar föräldrarna har 

kring vårt valda område. Detta med tanke på att studien bland annat visat vikten av 

att förskolan och hemmet bör präglas av ett gott samarbete och att båda parter har 

samma förståelse för arbetet kring språkstimulering för att på så sätt gynna barnens 

språkutveckling. Därför skulle det vara intressant att se vilka uppfattningar 

föräldrarna har för att kunna jämföra det med vårt resultat.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor  

 

1. Hur många år har du varit verksam inom förskolan?  

- Vilka åldrar arbetar du med idag och vilka åldrar har du arbetet med 

tidigare?  

2. Hur uppfattar du arbetet kring språkstimulering?  

- Vad innebär det för dig att ett barn har språksvårigheter? 

- Uppfattar du att arbetet med språkstimulering sett liknande ut på de 

förskolor som du arbetat på tidigare?  

- Känner du till någon metod som med fördel kan användas vid 

språkstimulering hos barn med språksvårigheter?  

3. Hur uppfattar du att förskolebarns språksvårigheter synliggörs? 

4. Hur går du tillväga om du har misstankar om att ett barn har 

språksvårigheter?  

5. Hur uppfattar du de insatser och resurser sätts in i arbetet med barn som har 

språksvårigheter? 

- Upplever du att du och dina kollegor får de resurser och insatser som oftas 

behövs?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Bilaga 2 Missivbrev  

 

 

 

Hej! 

 

Tack för att du vill ställa upp på en intervju till vårt examensarbete. Vi som skriver 

heter Anna Jonasson och Tove Palm och vi läser till förskollärare på 

Linneuniversitetet i Kalmar.  

Vi har under vår utbildning läst specialpedagogik som specialisering vilket vi ansåg 

var mycket intressant. Den gav oss ytterligare förståelse för vikten av att kunna se 

varje barn som en enskild individ samt att alla barn har rätt till det stöd som de 

behöver för att utvecklas. Under vår utbildning har vi insett att språket är ett viktigt 

redskap och att förskolan är en av de som lägger en del av grunden till barnens språk, 

samt kan påverka barnets språkutveckling.  Detta i kombination med att vi sett 

många barn på våra VFU (verksamhetsförlagda utbildning) platser som har haft 

språksvårigheter, vill vi undersöka hur pedagoger uppfattar arbetet med 

språkstimulering? hur de uppfattar att barn med språksvårigheter synliggörs samt hur 

de arbetar vidare vid misstanke om ett barn har språksvårigheter?   

 

Detta examensarbete kommer bli offentligt, men intervjuerna som vi kommer att 

genomföra kommer vara anonyma. Ert deltagande är givetvis frivilligt och därför har 

ni rätt att avbryta deltagandet utan negativa följder. För att vi ska kunna analysera 

den data som vi samlar in vore vi tacksamma om ni tillåter oss att spela in intervjun.  

 

Har du några frågor eller funderingar, tveka inte på att höra av dig och tack så 

mycket på förhand!  

 

 

 

 

 

Tove Palm       Anna Jonasson   

Telefon:---      Telefon: --- 

Mail:---      Mail: --- 

 


