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Syftet har varit att undersöka hur förskolor arbetar med språkutveckling och åtgärder 

kring barn med sen språkutveckling. Anledningen till vårt undersökningsområde är 

att språket avgör hur precist du kan uttrycka dina behov så att andra förstår eller för 

att kunna samspela med andra. Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016a) ska 

förskolan stimulera barns språkutveckling samt andra uttrycksformer. Studiens 

metoden har varit observationer och intervjuer. I intervjuerna framkom att 

pedagogerna är medvetna om sitt förhållningssätt och att boksamtal användes som 

en språkutvecklande aktivitet. Roberts (2008) menar att boksamtal är den bästa 

metoden för att utöka ett ordförråd på. Andra menar också att samtalens struktur 

avgör hur väl barn förvärvar det verbala språket (Svensson, 2012; Wasik, 2010). Vår 

slutsats är att förskolorna i studien är så kallade språkstarka förskolor som använder 

sig av ett nyanserat språkbruk, boksamtal och öppna frågor med barnen. 
_______________________________________________________ 
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1. Inledning 
Vad vet barn som inte kan uttrycka sig i ord? Säkert massor av saker, tror vi. Vad kan 
göras för att deras tankar ska komma fram när vi vuxna har svårt att tyda barnens 
språk? Ladberg (2003) anser att alla barn har rätt att få ett välfungerande verbalt 
språk i förskolan. Ett språk som kan hjälpa barnen att ge uttryck för sina tankar och 
funderingar. Oftast lär sig barn att tala utan att det görs något speciellt mer än att 
andra talar mycket med barnet (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Men vissa barn 
får svårigheter med talet som medför att de inte kan uttala vissa ljud eller har ett 
begränsat ordförråd (Ladberg, 2003). Vari denna orsak ligger är inte vår sak att 
undersöka, utan vi vill istället fokusera på vad som kan göras här och nu för att alla 
barn ska få ett rikt och nyanserat talspråk. Vi har båda träffat på barn som bland 
annat har svårigheter med uttal, förstå vad andra säger eller göra sig själv förstådd 
samt haft ett begränsat ordförråd vilket tagit sig uttryck i bland annat fysisk 
frustration. Svensson (2005) menar att barn inte har ett välutvecklat språk kommer 
bli uteslutna från lek oftare än barn som har ett välfungerande språk. Författaren 
menar även att barn som har svårigheter i tal kan komma att ta till sitt kroppsspråk 
istället och då råka göra någon fysiskt illa om de blir arga eller frustrerade. Detta 
fortsätter hon förklara kan leda till att barnen blir uteslutna från leken och då heller 
inte får naturliga tillfällen att lära språket ihop med andra barn.  
 Enligt Vygotskij (1995) så behöver barnet lära sig språket tillsammans med andra 
barn eller vuxna som är mer kunniga på att tala, han kallar det för den proximala 
utvecklingszonen och att barnet får lov att prova sig fram och då agerar huvudet 
högre. Med det menar han att barnet låtsas kunna och genom sina försök drar 
slutsatser i vad som faktiskt var rätt sätt att uttrycka sig på eller inte. Men alla barn 
har olika förutsättningar att lär sig tala och det tar olika lång tid påpekar Vygotskij 
(1995). Roberts (2008) menar att de barn som har halkat efter i sin språkliga 
utveckling har svårt att komma ikapp andra barn som kommit längre. Hon tar även 
upp att det finns en risk att barnen drar sig tillbaka i rädsla för att misslyckas med 
tanke på sin språkliga kompetens. Resultatet kan bli att barnen inte får ett 
välfungerande nyanserat talspråk och då kan de heller inte klara sig lika bra som barn 
med ett välfungerande språk (Svensson, 2012). Ordlösa samförstånd i 
kamratrelationer kan dock existera menar Eriksson Bergström (2013), men det är 
främst mellan barn som är yngre än 3 år där båda parter inte har kommit så långt i 
sin verbala språkutveckling. Bäst leker barn som kan samma språk och har utvecklat 
det nästan lika mycket, de kan nämligen förhandla om leken på snarlika sätt 
(Eriksson Bergström, 2013). 
 Att tidigt sätta in resurser för barn med försenad språkutveckling redan i 
förskolan är viktigt då den språkliga förmågan stärks desto tidigare den stimuleras. 
Förmågan att lära sig ett nytt språk försämras kraftigt efter barnets 9:e levnadsår, 
men är som starkast runt 1-4 års ålder (Abrahamsson & Hyltenstam, 2010). Det 
åligger förskolan att arbeta med barns språkförmåga och kunskaper inom svenska 
språket och även ett eventuellt modersmål (Skolverket, 2016a). I läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2016a) står det att språk och lärande oupplösligt hänger 
samman och att förskolan ska hjälpa barnet att utveckla både svenskan och ett 
eventuellt modersmål. En annan del som går att läsa i läroplanen är om det livslånga 
lärandet och här har just språket en viktig del. Därför vill vi undersöka om barnen i 
två olika förskolor får de förutsättningar de behöver för att lära sig verbalt språk. 
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1.1 Problemformulering 
Det som undersökts är vad förskolepersonalen gör, vilka kunskaper och erfarenheter 
de har för att faktiskt se till att alla barn får ett nyanserat verbalt språk, eftersom barn 
idag är på förskolan stor del av sin vakna tid (Norling, 2015). När ett barn har svårt 
att uttrycka sig och göra sig förstådd så är barnet själva förloraren och detta kallas för 
ett problem i mikroperspektiv menar Lutz (2013). Han menar att det är inte 
individens fel att språkbarriären varit svår att ta sig över utan det är oftast alla som 
finns runt omkring som har ansvaret. Ur ett makroperspektiv (samhällsperspektiv) 
kommer denna individ sedan att kosta samhället mycket eftersom det kommer gå åt 
resurser under barnets uppväxt och eventuellt senare i livet för att hen ska komma 
ikapp i sin språkutveckling (Lutz, 2013). Om barnet istället skulle fått hjälp redan i 
förskolan så hade det troligtvis inte behövts resurser i samma utsträckning menar 
han. Många delar är viktiga i förskolan och det kan vara svårt att ta in alla delar 
såsom matematik, estetik, naturkunskap, värdegrund, språk med mera lika mycket 
(Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Författarna menar även att språket alltid är 
närvarande och ska ha en naturligt stor plats eftersom så mycket av verksamheten 
bygger på att samtala och föra resonemang. Att språket också i sig är en 
lärandeprocess är kanske lätt att förbise eller inte lägga lika stor vikt vid. Under en 
dag på förskolan bör alla barn få chans att samtala med någon mer kunnig i språket, 
både barn och vuxna. På så vis gynnas och utvecklas deras språkutveckling. Vi vill 
undersöka om det finns barn som inte har ett välfungerande verbalt språk och vad 
personalen gör för att hjälpa dem och alla andra barn i deras språkutveckling. Vi vill 
också undersöka vad för slags pedagogiskt stöd barn som är sena i sin 
språkutveckling får i förskolan. 

1.2 Syfte 
Syftet är att få mer kunskap kring hur pedagogerna på två avdelningar på två olika 
förskolor arbetar med barnens språkutveckling generellt och vad de har för 
erfarenheter av åtgärder för barn med sin sena språkutveckling. Syftet är även att 
utveckla kunskap om pedagogernas intentioner stämmer överens med hur de faktiskt 
arbetar i verksamheten samt att jämföra deras metoder med aktuell forskning kring 
barns språkutveckling. Vi vill också få mer kunskap kring hur pedagogerna arbetar 
för att ge barn med annat modersmål än svenska ett rikt och nyanserat svenskt 
verbalt språk. 

1.2.1 Frågeställningar 

 Vad gör pedagogerna generellt för att barnen ska utveckla sitt verbala språk?  

 Vad har pedagogerna för erfarenheter av barn med sen språkutveckling? 

 Hur arbetar pedagogerna med svenska språkutvecklingen med barn som har 
annat modersmål än svenska? 

1.3 Disposition 
Uppsatsen är disponerad i sex olika delar. Här efter följer kapitel 2 som är en 
genomgång av vår Bakgrund, där tar vi upp relevant forskning kring ämnet barns 
språkutveckling och metoder för att hjälpa barn att utveckla sitt verbala språk. I detta 
avsnitt tar vi även upp viktiga begrepp för uppsatsen och deras betydelser. Vi 
kommer även att beskriva våra teoretiska utgångspunkter. I kapitel 3 beskriver vi 
vilka Metoder vi har använt oss av i denna uppsats samt vilka överväganden vi har 
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haft samt våra urval. Resultatet från vår datainsamling läggs fram i kapitel 4. Kapitlet 
är uppdelat på fyra rubriker som markerar det centrala i vårt resultat. Senare 
Analyserar vi resultatet mot vår bakgrund i kapitel 5. Vi ställer resultatet mot eller 
med bakgrunden med utgångspunkt i vårt teoretiska perspektiv. Avslutningsvis 
kommer vi föra Diskussioner kring denna uppsats och våra resultat i förhållande till 
vårt syfte och frågeställningar. Här framgår även vår slutsats och förslag på vidare 
forskning inom ämnet sen språkutveckling. 

2. Bakgrund 
Detta kapitel är uppdelat i sex rubriker med underrubriker. Först vill vi att läsaren 
ska känna till vad vi menar med våra centrala begrepp och börjar därför med att 
redogöra för dem. Sedan följer ett inledande avsnitt i ämnet barns språkutveckling 
och efter det beskriver vi vad vi menar med sen språkutveckling. Vi presenterar 
teoretiska förslag på vad förskolorna kan arbeta med för att stärka barns 
språkutveckling och avslutar med våra teoretiska utgångspunkter. 

2.1 Centrala begrepp 
Under denna rubrik kommer vi att gå igenom de centrala begreppen kortfattat, 
senare i texten kommer vi att gå in mer på varje begrepp och dess betydelse. 
Begreppen har vi valt ut som centrala för att texten ska blir tydligare för en läsare. 
 
 Språklig medvetenhet - Att ha förmåga att göra sig förstådd av andra via det 

talade språket och att kunna uttala fonetiskt korrekt. Att vara språkligt medveten 
handlar även om att förstå vad någon säger och ge adekvata svar. 

 Sen språkutveckling - Är motsatsen till språklig medvetenhet. Barnet har 
svårigheter i uttal eller meningsuppbyggnad vilket gör att det blir svårt för en 
annan part att förstå vad barnet vill säga. Det kan även vara att barnet inte pratar 
alls, eller bara använder få ord när det är äldre än 3 år. 

 Mångkulturell förskola - En förskola som har flera barn med olika modersmål 
och etniciteter i barngruppen. 

 Modersmål - Språk som ett barn lär sig först, vanligtvis språk som talas i 
hemmiljön. 

 Andraspråk - Språk som barnet lär sig efter modersmålet. 
 Literacy - Literacy är ett engelskt begrepp som innebär vad och hur barn lär sig 

tala, läsa och skriva med mera.  
 Teckenstöd - Är ett komplement till det verbala språket. Teckenstöd är ett verktyg 

för att underlätta det verbala språket. Teckenstöd gör språket mer konkret, men 
ska inte förknippas med teckenspråk. 

2.2 Det språkande barnet 
Svensson (2012) menar att ha ett varierat och rikt ordförråd är viktigt för att språket 
ska kunna utvecklas och bli ännu mer rikt. Språket avgör nämligen hur precist du kan 
uttrycka dig när du behöver något och det avgör även hur du kan förstå vad andra ger 
dig för svar menar hon. Författaren förklarar att barn idag tillbringar mycket tid på 
förskolan och det är under dessa tidiga år av ett barns liv som de lär sig språket som 
mest. Därför är det viktigt att förskolorna har en väl etablerad standard för att ge 
barnen en så god start som möjligt på deras språkliga bana (Svensson, 2012). Enligt 
förskolans läroplan (Skolverket, 2016a) står det att förskolan ska stimulera 
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språkutvecklingen hos barnen så att de med hjälp av tal eller andra uttrycksformer 
kan ta del av förskolans erbjudanden till utveckling och lärande. Språket ligger till 
grund till för både innehåll och metod i både styrda aktiviteter och den fria leken. 
Språket hänger dessutom oupplösligt samman med det mesta av lärandet och barnets 
identitetsutveckling (Skolverket, 2016a).  
 Norling (2015) har skrivit en studie om vad personalen i förskolan kan göra för 
att stärka barns språkutveckling och kommit fram till att personalen kan använda sig 
av tre olika strategier för att främja språket. De strategier som hon kommit fram till 
är lekstrategier, emotionella strategier och kommunikativa strategier. Med 
lekstrategier menar hon att personalen kan se till att barngruppen delas upp och att 
det därmed blir mindre barn i grupperna vilket leder till att barnen får mer 
talutrymme tillsammans med en vuxen. Men det handlar också om att barnen har ett 
varierat lekmaterial så att de kan leka vad de vill (Norling, 2015). Det är också viktigt 
att personalen är engagerade i leken och ser vad barnen har för behov av att utveckla 
resonemang eller för att se om det saknas något material skriver Norling (2015). 
 Emotionell strategi handlar om att det är ett bra klimat i både barngrupp och i 
personalgrupp fortsätter hon förklara. Personalen bör även ha ett barns perspektiv 
och inte vuxenperspektiv i verksamheten samt att de bör vara lyhörda på barnens 
önskemål och behov (Norling, 2015). Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) förklarar 
att ett vuxenperspektiv är när vuxnas intressen styr verksamheten, till exempel att de 
tycker barnen behöver lära sig något och ha en samling. Men att ha ett barns 
perspektiv har att göra med vad barnen är intresserade av och vad de vill lära sig om 
och att som vuxen då erbjuda den aktiviteten som barnen önskar (Engdahl och 
Ärlemalm-Hagser, 2015). Sist ut av Norlings (2015) strategier är den kommunikativa 
strategin som handlar om hur personalen använder sitt språk med barnen. Det vill 
säga att de har samtal med barnen på varierat ordval/uttryckssätt, ställer öppna 
frågor och ber barnen utveckla sina resonemang (Norling, 2015). Författaren menar 
också att det är viktigt att personalen ger återkopplingar och hänvisningar till barnen 
om tidigare händelser/samtal. Ladberg (2003) menar att motivationen är nyckeln till 
att lära sig ett språk. De flesta barn har en vilja att lära sig kommunicera med andra 
så som andra gör och därför är själva språkandet så viktigt med små barn (Ladberg, 
2003). Hon menar att upprepning och variation av ord är bra av olika anledningar. 
Hon fortsätter förklara att upprepningen är bra för att barnen ska lära sig höra 
fonetiken, det vill säga hur orden faktiskt låter. Variationen är bra för att befästa nya 
ord, samt höra meningsuppbyggnaden och grammatiken (Ladberg, 2003). 
 Piaget menade i sin stadieteori att alla barn utvecklas likadant oberoende av 
sociala och kulturella förhållanden (Lindö, 2009). Lindö (2009) förklarar hans teori 
med att små barn har ett språk som är egocentrerat och att barnen i ung ålder 
mestadels samtalar med sig själva. Hon förklarar att Piaget även menade att ett barns 
tänkande och språk är medfött och att det mognar när och om barn får stimulans och 
att det fanns en normal utvecklingstid runt 2-3 års ålder. Denna teori är tyvärr inte så 
användbar idag menar Lindö (2009), mer än att barn oftast lär sig tala runt en viss 
ålder. En annan teori som används mer idag än Piagets stadieteori är Vygotskijs 
sociokulturella teori (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Denna teori handlar om 
att barn lär sig i samspel med andra och att språket är en naturlig del även för de 
minsta barnen, det vill säga redan innan ett års ålder (Vygotskij, 1995). Vygotskij 
(1995) menar att språket framförallt överförs via den sociala och kulturella 
omgivning som barn befinner sig.  
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 Barn som har annat modersmål än svenska har ofta olika kulturer och rutiner 
hemma och i förskolan vilket kan göra att svenskan blir svår att greppa för barnen 
(Fredriksson & Taube, 2003). Fredriksson och Taube (2003) menar att avkodning av 
kroppsspråk och rutiner kan sätta upp hinder i barnets språkutveckling, när de är 
olika mellan kulturer. De föreslår att pedagoger har en förståelse för att barnen 
faktiskt ska lära sig inte bara två språk utan två eller flera olika kulturer och 
kroppsspråk också. För att pedagogerna ska få barnen att lära sig svenska så menar 
Fredriksson och Taube (2003) att de bör ha en god relation till vårdnadshavarna. Om 
pedagogerna kan få vårdnadshavarna att förstå att bokläsning för barnen hjälper dem 
att utveckla sitt modersmål så är mycket vunnet (Fredriksson & Taube, 2003). 
Författarna föreslår att det även kan vara bra för barnen att ha en fritidsaktivitet där 
svenskan är det primära språket, för att lära sig språket i meningsfulla sammanhang. 
Att lära sig svenska är av vikt eftersom det är det undervisande språket i skolan 
(Skolverket, 2013). Skolverket (2013) har kommit fram till att barn som lär sig flera 
språk samtidigt generellt inte börjar prata senare än barn som bara lär sig ett språk. 
Dessa barn ligger nämligen inom det normala spannet för verbalt språkande 
(Skolverket, 2013). Men om inte svenskan finns i hemmet så ska förskolan 
kompensera för denna utveckling (Skolverket, 2016a).  

2.2.1 Emergent literacy 

Fast (2008) beskriver begreppet emergent literacy som läs- och skrivlärande och att 
det är en process som pågår hela tiden och som startar tidigt i barnens liv. Emergent 
literacy sker i varierande sociala miljöer och påverkas av vilka erfarenheter och 
förutsättningar som finns i barnens liv förklarar hon. Norling (2015) och Fast (2008) 
tar upp att emergent literacy är en del av det mer övergripande begreppet literacy. 
Det finns ingen direkt översättning av emergent literacy på svenska, det har 
diskuterats och problematiserats av forskare men det finns ingen enhetlig 
översättning av begreppet (Norling, 2015). Tidigare innefattade begreppet endast 
läsande och skrivande menar Norling (2015) men nu innefattar det även verbalt 
språk samt multimodala texter som är text tillsammans med bild. Fast (2008) menar 
i likhet med Vygotskij (1995) att inlärning av skrivande och läsande sker i samspel 
med andra människor och att inlärningen inte sker i specifika miljöer utan att 
lärandet sker var som helst. Hon tar även upp att barn lär av att se hur vuxna 
förhåller sig till emergent literacy och härmar deras handlingar. 
 Norling (2015) beskriver att i begreppet emergent literacy innefattas även att 
språket ses som ett verktyg i barnens lärprocess av läs- och skrivinlärning. Denna 
inlärning sker ömsesidigt med den verbala språkinlärningen och ska inte ses som 
separata lärandeprocesser skriver hon. Norling (2015) förklarar att barn i förskolan 
lever alla med olika förutsättningar och erfarenheter, vilka erfarenheter av emergent 
literacy barn har beror på vilka språkmiljöer barnen fått ta del av i sitt liv. Det kan 
handla om bokläsning i hemmet, se när en vuxen skriver eller läser, samt vad det 
finns för böcker/tidningar i närmiljön eller upplevelser av sång och dans (Fast, 
2008). Norling (2015) påpekar att barns egen motivation och initiativ har betydelse i 
denna lärandeprocess. Även om barn inte har så många emergent literacy händelser i 
sitt liv så finns det ändå möjlighet för dem att tillägna sig dessa kunskaper senare i 
livet (Norling, 2015). Det är viktigt att pedagogerna har koll på att alla barn är olika 
och har olika erfarenheter och att barn med färre emergent literacy händelser kan ha 
svårare att delta i läs- och skrivaktiviteter menar Norling (2015). Hon menar att 



6 
 

pedagogerna i dessa fall kan behöva var mer engagerade och lyhörda för barnens 
intressen så de kan skapa språkfrämjande miljöer som motiverar barnen till att 
medverka i läs- och skrivaktiviteter. Förskolan ska kompensera för hemmen 
(Skolverket, 2016a) och det kan även innefatta tidiga emergent literacy händelser. 

2.3 Sen språkutveckling, vad är det? 
Ladberg (2003) skriver att barn i regel börjar tala mer nyanserat vid 2-3 års ålder. 
Hon förklarar att det i början är det ganska otydligt tal och att det främst är den 
närmaste familjen som kan höra vad barnet säger. Vid ca 3 år kan de flesta 
utomstående höra vad barnet säger och vid 4 år kan de språkets rytm och tonfall bra 
menar författaren. Men Ladberg (2003) menar också att även innan barn lär sig 
orden kan de använda tonfallen och rytmen i orden. Detta tros vara på grund av att 
barnet utsätts för språk redan i moderlivet (Ladberg, 2003). Men alla barn lär sig inte 
detta på samma sätt fortsätter hon förklara. Det kan ta längre tid innan de börjar 
prata eller har svårigheter att lära sig uttala korrekt samt att lära sig höra tonfall eller 
förstå grammatiken (Ladberg, 2003). Abrahamsson och Hyltenstam (2010) menar 
att barn som halkat efter i sin språkutveckling kan ha problem med sin munmotorik 
eller ha en hörselskada. De påpekar även att barn som har haft många 
öroninflammationer innan 1 års ålder kan ha fått permanenta hörselskador som 
kommer påverka deras förmåga att tala rent på grund av att de inte hört hur orden 
låter korrekt. Svensson (2005) skriver att barn som har svårt att höra skillnader i hur 
orden låter av olika anledningar kommer få det svårare att lära sig läsa via att ljuda 
fram orden. 
 För att barn inte ska bli sena i sin språkutveckling är det viktigt att de får 
möjlighet att vistas i miljöer där de kan ta del av ett rikt och nyanserat språk 
(Svensson, 2012). Barn som inte vistas i miljöer där språket används som ett verktyg 
för att främja språkutvecklingen får det svårare att skapa ett fullständigt språk 
(Ladberg, 2003). Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) tar upp att 
barn som tidigt får höra och lära sig språk i sociala samspel med andra, minskar 
risken för att det ska uppstå språkliga missförstånd och att barnen senare i livet får 
svårigheter i sin språkutveckling. Här har förskolan och pedagoger en viktig roll då 
barnen spenderar mycket tid på förskolan menar de. En förskola bör vara språkstark 
för att främja barnens språkutveckling (Sheridan m.fl., 2009). Med en språkstark 
förskola menar de att pedagogerna använder språket mycket och ofta för att främja 
barnens verbala språkutveckling. Pedagogerna ställer öppna och nyfikna frågor, 
material och aktiviteter är lättillgängligt för barnen och det finns ett syfte och ett 
språkligt lärande i miljön (Sheridan m.fl., 2009). De förklarar att läsning inte enbart 
är till för vila utan det är en stund och en möjlighet till samtal, reflekterande och 
diskuterande med både barn och vuxna. 

2.4 Proaktivitet 
Lutz (2013) menar att bedömningar av barnen måste göras för att undersöka om det 
ska sättas in stödinsatser för barnets språkutveckling. Detta menar han är 
problematiskt eftersom att förskolor inte får arbeta med summativa bedömningar. 
Bedömningarna får inte värderas utan ska vara formativa och bara användas som 
underlag understryker Lutz (2013). Han förespråkar dock att bedömningar i dessa 
tillfällen är nödvändiga för att rätt stöd ska sättas in till barnet. En summativ 
bedömning innebär att pedagogerna ser tillbaka och gör en bedömning av vad barnet 
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klarat av och inte (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). De förklarar att motsatsen är 
en formativ bedömning och det innebär att pedagogen ser vad barnet klarat av hittills 
utifrån sina förutsättningar och vad barnet har för möjligheter att fortsätta utvecklas. 
Björck-Åkesson (2014) ger råd på hur pedagogerna vet ifall ett barn är i behov av 
särskilt stöd eller inte. Hon menar att pedagogerna kan titta på tre delar för att ta 
reda på om behovet finns. Den första delen hon tar upp är att undersöka vad barnet 
har för förutsättningar. Den andra är att undersöka hur barnet uppträder i sociala 
situationer, det kanske ser olika ut hemma än på förskolan och den tredje delen är att 
undersöka hur barnet påverkas av sin miljö (Björck-Åkesson, 2014). Dessutom menar 
hon att pedagogerna bör ha i åtanke att barnet kanske utvecklar någon annan del 
innan till exempel språket kommer igång.  
 Insatser som verkställs för barnet efter en formativ bedömning kallas för att vara 
reaktiva åtgärder (Lutz, 2013). Med det menar han att åtgärderna sätts in först när ett 
problem har uppkommit. Han förklarar att det bästa är om förskolorna aldrig 
kommer till dessa reaktiva åtgärder utan att pedagogerna istället arbetar proaktivt 
hela tiden, det vill säga att arbeta förebyggande. Proaktiva åtgärder som alltid 
existerar i fysisk eller psykisk miljö kan hjälpa barn som har en diagnos av något slag 
att klara av sin problematik utan reaktiva åtgärder menar Lutz (2013). Barn som inte 
har en diagnos utan bara har svårigheter för tillfället med inlärning inom något 
område, menar han också kan bli hjälpta i sin utveckling av proaktiva åtgärder. 
 Att arbeta proaktiv med språket kan innebära att läsa mycket böcker (Lutz, 
2013). Att använda sig av högläsning med barn är nämligen en av de mest primära 
källorna till att förvärva ett rikt ordförråd menar Roberts (2008). Hon har forskat om 
högläsning och speciellt om boksamtal med barn som har annat modersmål än det 
språk som undervisas på i förskolan och skolan. Hon har kommit fram till att om 
vårdnadshavare eller andra vuxna runt om barnet engagerar sig i boksamtal med 
barnet så ökar deras ordförråd både på modersmålet men också på andraspråket.  
 Fler metoder för att arbeta proaktivt med språket kan vara att pedagogerna 
ställer öppna frågor som ger barnen tillfällen att variera sina svar menar Svensson 
(2012). Hon fortsätter ge exempel på att det också kan vara att pedagogerna använder 
ett varierat ordförråd och att de upprepar ord och fraser i olika sammanhang eller att 
de hjälper barnen att utvidga deras resonemang och använder synonymer till det som 
barnen sagt. Trygg (2010) menar att teckenkommunikation kan vara ett bra 
alternativ innan barnen börjar med verbalt tal. Hon lyfter fram att det inte påverkar 
barnens verbala tal om barnen även lär in sig ett språk med gester utan att det istället 
stärker deras förmåga att uttrycka sig. Att ha ett redskap att uttrycka sig med innan 
barnet kan det talade språket menar Trygg (2010) hjälper barnen att samspela med 
andra barn och därmed få tillgång till lek.  
 Att leka med ord gör språket roligt menar Svensson (2005). Hon menar att rim 
och ramsor kan vara ett roligt och lustfyllt sätt att leka med språket. Barnen kan höra 
olika ljud som låter lika och samtidigt har olika innebörder (Svensson, 2005). Detta 
stärker deras förmåga att höra skillnader på ljud, det vill säga fonetiken menar hon. 
Om barn har en stark fonetisk medvetenhet förklarar Svensson (2005) så kommer de 
har lättare att lära sig läsa med hjälp av att ljuda fram orden. En språksvag förskola 
kännetecknas av att pedagogerna ger barnen uppmaningar utan förklaringar, 
tillrättavisar språket, ställer enkla ja/nej frågor och ger barnen kortfattade svar på 
deras frågor (Svensson, 2012). Även Sheridan m.fl. (2009) tar upp att en förskola 
som är språksvag ofta har material som är otillgängligt för barnen och att läsning är 
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mer till för vila än att stärka barnens språkutveckling. De ger även exempel på att 
barnens eget tal inte uppmärksammas av pedagoger samt att pedagogerna främst 
pratar med barnen i rutin- och omsorgssituationer. Lutz (2013) menar att språksvaga 
förskolor kan leda till att flera reaktiva åtgärder behöver sättas in för att hjälpa 
barnen med deras språkutveckling.  
 Wasik (2010) ger också specifika råd om hur pedagogerna ska tala med barnen 
för att få kalla sig för en språkstark förskola. Pedagogerna ska till exempel ställa 
öppna frågor där barnen ges tillfälle att svara på ett varierat sätt och pedagogerna bör 
inte ställa ja/nej frågor menar hon. Pedagogerna ska även ge respons på vad barnen 
säger för att visa att de har förstått vad barnen svarat och därmed även visa på hur en 
dialog går till; Tala, lyssna på den andre parten och ge respons på vad den andra 
parten sa (Wasik, 2010). Hon förklarar också att pedagogerna också med fördel kan 
brodera ut sitt språk för att ge barnen en chans att höra ett mer nyanserat språk. Till 
exempel kan de säga: jag såg när du gungade förut, benen var så högt upp i luften och 
håret flög fram och tillbaka, det såg ut som du flög (Wasik, 2010). Istället för att bara 
säga: jag såg att du gungade förut menar hon. Sheridan m.fl (2009) tillägger att en 
språkstark förskola har tillgängligt och varierat lekmaterial samt har aktiviteter för 
att främja barnens språkutveckling.  
 Lutz (2013) menar att med ett proaktivt förhållningssätt är den bästa 
förutsättningen för alla barn. Men om det behövs extra åtgärder menar han att det 
bör sättas in tidigt och inte vänta in barnet under en för lång tidsperiod. Lutz (2013) 
föredrar att pedagogerna hellre ska sätta in stöd för tidigt än för sent. Sätts det in för 
tidigt och de inte längre behövs är det bara att avsluta insatserna anser han. Men 
oftast sätts stödinsatserna in sent och det är då akut (Lutz, 2013). Lutz (2013) kallar 
detta för “plåstermentalitet”. Han förklarar att dessa akuta reaktiva åtgärder kan vara 
för sent ute och problematiken som barnet har kanske aldrig övervinns. Det kan 
innebära att barnet under en lång tid i skolan eller ännu längre fram kan behöva 
stödinsatser och detta blir även dyrt för samhället (Lutz, 2013). 

2.4.1 Boksamtal som proaktiv åtgärd 

Roberts (2008) förklarar att ett boksamtal inte handlar om att låta en person läsa och 
den andre bara sitta och lyssna. Utan hon menar att det handlar om att den som läser 
bjuder in till samtal, ifrågasätter texten och bilden, tar sig tid att förklara begrepp 
som kan dyka upp och ge respons på vad barnet säger eller vidareutvecklar med fler 
ord det som barnet försöker säga. Att barn kan lära sig språk på detta sätt är en 
mycket bra metod hävdar Roberts (2008) eftersom det går att utgå från barnens 
intresse på ett naturligt sätt. Hon menar att barnen ser en bok som de gillar och 
därmed finns öppningen till intresset för bokläsningen. Sen är det svåra men viktiga 
att läsaren ser till att ett fokus hålls kvar och att läsning hela tiden känns lustfylld 
förklarar hon. Svensson (2012) menar att pedagogerna bör fundera på varför de har 
lässtunden. Hon menar att man bör reda ut om det är för att barnen ska få vila sig 
lite, eller är det för att de ska få en chans att lära sig något? Hon anser att mycket är 
vunnet om barnen redan från början har fångat ett intresse för en bok. Pedagogen bör 
då ta tillfället i akt genom att ha ett boksamtal tycker Svensson (2012). Men om det 
finns en så kallad läsvila där pedagogerna utgår från att ha en lugn stund och barnen 
ska vila sig, så är den aktiviteten inte språkgynnande menar hon. För om barn inte får 
vara aktiva i bokläsningen och få chans att ställa frågor om innehållet utan bara sitta 
still och lyssna så är det inte en språklig aktivitet (Svensson, 2012). Dessutom kan 
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barnen tappa fokus på innehållet och inte få ut något från lässtunden mer än att de 
ska sitta still menar hon. 
 Wasik (2010) hävdar också att just boksamtal kan vara en bra väg till att lära sig 
ett nyanserat språk på. Hon förklarar att i ett boksamtal kan läsaren ta upp särskilda 
ord som är viktiga för berättelsen och förklara dem så att sagan blir mer begriplig för 
barnet. Dessa ord eller uttryck kan sedan återfinnas i rekvisita som barnen får leka 
med (Wasik, 2010). Hon fortsätter förklara att pedagogerna också bör använda de 
ord eller uttryck som pratats om under bokläsningen vid flera tillfällen under samma 
dag och gärna under en längre tidsperiod än enbart en dag. Hon menar att barnen då 
kommer att höra orden under fler olika tillfällen och i olika sammanhang. På det viset 
får barnen både en upprepning och en variation av orden vilket stärker inlärningen av 
nya ord (Wasik, 2010). Även Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) förespråkar ett 
förhållningssätt där upprepning och variation används som metod för att stärka 
barns uppfattning och inlärning av ett nytt fenomen eller i detta fall ord.  
 Svensson (2012) menar att det bästa sättet att lära sig nya ord på ändå är att 
använda sig av boksamtal. Hon föreslår också att en bok kan utvecklas med 
artefakter, sångpåsar, flanosagor eller dramatiseringar. Detta ger en variation samt 
en upprepning vilket är bra vid befästande av ny kunskap anser hon. Barnen kan även 
själva använda rekvisitan/artefakterna i sina lekar vilket vidareutvecklar barnens 
språkutveckling i leken (Svensson, 2012). Men för att det ska bli så effektivt som 
möjligt för barn med annat modersmål än svenska föreslår Roberts (2008) att samma 
bok ska läsas både hemma med vårdnadshavarna och på förskolan. Hemma ska 
barnet läsa på sitt modersmål och på sitt andra språk i förskolan anser hon. Detta 
menar hon kommer bidra till att barnet får ett signifikant större ordförråd på båda 
språken. Roberts (2008) drog slutsatsen att det har att göra med att boken upprepats 
flera olika gånger på båda språken och att tankar och resonemang som tagits upp vid 
olika läsningar och då blev befästa som kunskap, då särskilt ordkunskap. 

2.5 Förskolans ansvar  
I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016a) står det att förskolan har som ansvar 
att stimulera barnens språkutveckling eftersom det oupplösligt hänger samman med 
barnens identitetsutveckling. Det finns även skrivet i skollagen (Skolverket, 2010) att 
förskolan ska arbeta med både svenska språkets utveckling, men också med ett annat 
modersmål än svenska om barnet nu har det. 
 En annan anledning som utgör hur viktigt språkets betydelse är att det också 
hänger samman med hur väl en person kan göra sina behov förstådda av någon 
annan (Ladberg, 2003). Det står till exempel i förskolans läroplan att barn måste 
utveckla en förmåga till att hantera konflikter, att lyssna, reflektera och tillägna sig ett 
nyanserat talspråk (Skolverket, 2016a). För att barn ska ha lättare att ta sig an 
konfliktlösningar menar Svensson (2005) att barn behöver ett bra ordförråd och 
utveckla ett intresse för språk. Att bli språkligt medveten handlar om att pussla ihop 
flera olika delar av språket så som, ordkunskap, uttal, semantik med mera och detta 
kräver mycket träning av individen (Svensson, 2005). Ett bra sätt för barn att förstå 
ordens mening är om pedagogerna använder sig av konkret material, till exempel 
genom att hålla upp en boll och säga boll (Lindö, 2009). De flesta barn upptäcker 
språkets alla delar genom en inre motivation menar Eriksson (2014) och en vilja att 
lära sig vad andra säger. Men också för att göra sina egna åsikter och tankar förstådda 
(Eriksson, 2014). Små barn är också väldigt medvetna om hur ord ska låta eller inte, 



10 
 

även om de själva inte kan uttala orden rätt menar Bjar (2010). Barnen kan nämligen 
höra om någon annan säger fel (Bjar ,2010). Om barnen har en inre motivation att 
lära sig språket så är det bra om pedagogerna tar tillvara på den drivkraften menar 
Eriksson (2014). Anledningen menar hon är att det inte finns något som är lika starkt 
som den egna viljan att lyckas.  
 Vissa barn har dock svårare att ta till sig språket även om de är motiverade och 
kan då behöva extra stöd (Lindö, 2009). Detta stöd ska förskolan enligt skollagen och 
läroplanen för förskolan tillgodose barnet (Skolverket, 2016b). Stödet kan bestå i att 
pedagogerna konsulterar med en specialpedagog eller andra specialister inom det 
relevanta området och alltid i samråd med vårdnadshavarna (Lutz, 2013). Men det 
viktigaste ligger på vad pedagogerna kan göra i verksamheten själva utan att koppla 
in resurser (Skolverket, 2016b). Barn som har någon form av svårighet, kortvarig 
eller långvarig, ska få extra resurser för att utvecklas inom det specifika området 
(Skolverket, 2016b). I de allmänna råden till förskolan (Skolverket, 2016b) står det 
att det inte handla om fler resurser i första hand, utan till en början om en 
omstrukturering av befintliga resurser. Pedagogerna kan till exempel med fördel 
använda sig av barngruppens kompetens för att lyfta barnets utveckling eller dela in 
barngruppen i mindre grupper (Skolverket, 2016b).  

2.5.1 Framtiden 

Enligt artikel 28 och 29 i konventionen om barns rättigheter (Utrikesdepartementet, 
1990) så har alla barn rätt till utbildning och i sin framtid ta ansvar för andra barns 
rätt till utbildning. Barn som inte har ett rikt språk har dock svårt för att ta till sig 
vidare utbildning (Fredriksson &Taube, 2003). Wasik (2010) menar att om barn inte 
har ett rikt ordförråd eller har talsvårigheter så blir det svårare att lära sig läsa och 
förstå en text. Om barn då har svårt för detta i början av skoltiden menar hon så 
kommer det ta längre tid för dessa barn att lära sig något i skolan, eftersom det mest 
är via text som skolans kunskaper lärs ut. Barnen kan därför komma att halka efter 
och därmed ”tappa suget” för skolan (Wasik, 2010). Hon förklarar att denna risk kan 
innebära låg utbildningsnivå hos den enskilde och även en eventuell sämre social 
status. Svensson (2012) har kommit fram till samma sak, att om barn inte får ett rikt 
språk under förskoletiden riskerar de att halka efter i skolan. En del begrepp och ord 
som används i förskolan kanske inte heller används i skolan menar hon, vilket 
medför att barnet riskerar att inte förstå grunderna i skolan. 
 Lutz (2013) skriver att för att hjälpa barn att inte komma efter redan i lågstadiet 
så bör pedagogerna redan i förskolan arbeta med att barnen blir språkligt medvetna. 
Han föreslår att förskolan alltid ska arbeta proaktivt. Om förskolan bara skulle arbeta 
reaktivt skulle det kunna innebära att insatser sätt in för sent och att det då kan ta 
längre tid för att hjälpa barnet och därmed skulle det vara en stor samhällsförlust på 
grund av mer kostnader menar han. Men det är också en stor förlust för själva 
individens välmående och framtidsutsikter (Lutz, 2013). Barn med annat modersmål 
än svenska behöver enligt Svensson (2012) mer övning i det svenska språket än i 
modersmålet i förskolans arena eftersom svenskan kommer vara det undervisande 
språket i skolan och riskerar att halka efter i undervisningen om de helt enkelt inte 
förstår språket. 
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2.6 Teoretiskt perspektiv 
Här nedan redovisas de teoretiska perspektiven som använts i denna uppsats. Dessa 
två kompletterar varandra på så vis att vi anser att människor lär sig språka genom 
att samtala med varandra. Men att det vi samtalar om är miljön som vi har runt 
omkring oss och lärdomar som vi själva dragit av både människor och så kallade icke-
människor.  

2.6.1 Sociokulturellt perspektiv 

I vår uppsats har vi utgått från bland annat det sociokulturella perspektivet. Denna 
teori baserar sig på att människor lär i samspel med andra människor och miljön som 
de vistas i (Vygotskij, 1995). Strandberg (2006) tar upp att de psykologiska 
processerna som talandet, tänkandet, lärandet och problemlösandet sker i samspel 
med vad barn gör tillsammans med andra. Det barnen gör i verksamheten är en 
avgörande faktor för deras utveckling menar han. Vygotskij (1995) beskriver den 
proximala utvecklingszonen som innebär att människor lär av varandra. Han menar 
att ett lärande sker i samspel med andra som har kommit längre i sin utveckling och 
kan hjälpa och stötta sina medmänniskor. I det sociokulturella perspektivet är 
språket ett verktyg för att tolka och förstå den omgivning som människan befinner sig 
i (Vygotskij, 1995). Han förklarar att om barn ska bli språkande individer så måste de 
vistas i miljöer där språket är närvarande. 
 När det kommer till språket menar Strandberg (2006) att barn kan ha svårt att ta 
till sig och tillämpa ord och begrepp som bara används verbalt. Han tar upp 
begreppet språkspela som innebär att barn och vuxna tillsammans gör aktiviteter 
med språket. Genom att språkspela så menar Strandberg (2006) att barnen och 
pedagogerna utforskar ord, begrepp och språkets innebörd. Att använda sig av 
drama, tecken, bild eller musik i den proximala utvecklingszonen kan hjälpa barnen 
att utveckla sin språkförståelse (Strandberg, 2006). 
 Barns utveckling sker i samband med pedagoger som utmanar och stöttar barnen 
i deras lärande (Vygotskij, 1995). Norling (2015) tar upp att i det sociokulturella 
perspektivet är det lärande samtalet en viktig del för barns utveckling. Genom att 
pedagogerna samtalar med barnen och ställer frågor menar hon att pedagogen kan 
förstå barnens tänkande i samspel med lärandemiljön. Det är inte enbart en plats 
som förmedlar kunskap utan det är människor som samspelar och agerar 
tillsammans i en miljö vilket skapar utveckling och lärande (Norling, 2015). Att ha 
tillgång till böcker, bilder, symboler, musik och drama i förskolans verksamhet 
underlättar och hjälper barnen i deras lärandeprocess menar hon. Detta perspektiv är 
av vikt för uppsatsen eftersom den handlar om hur barn lär sig språkets uppbyggnad 
och att barnen lär sig tillsammans med andra anser vi. 

2.6.2 Posthumanistiskt perspektiv 

I det sociokulturella perspektivet fångas det sociala i barnens språkutveckling in, men 
i det posthumanistiska perspektivet kan anser vi kunna gå steget längre. Det 
posthumanistiska perspektivet utgår från att människan inte är överordnad andra 
varelser eller teknologi (Nayar, 2014). Han menar att människor lär i samspel med 
allt runt omkring oss och inte bara av andra människor som är fallet i det 
sociokulturella fallet. För språkets betydelse handlar det om att ting/saker omkring 
oss finns där för att skapa ett samtalsämne eller för att lära oss något som språket 
inte räcker till för (Hultman, 2011). Allt runt om kring oss skapar tankar och 
funderingar inne i individen och det är när vi kommunicerar med andra som våra 
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tankar och funderingar blir till kunskaper menar hon. Därför är språk och 
kommunikation en nyckel inom posthumanismen (Nayar, 2014). 
 En förklaring av begreppet mänskligt som Nayar (2014) använder sig av är, att en 
människa är ett subjekt som är medveten om sig själv och sin omgivning, kan 
resonera, är intelligent, kan räkna ut händelseförlopp, har önskningar och begär och 
vars handlingar resulterar i historia. Med ett sådant tankesätt förklarar han att 
världen blir för snäv inom det posthumanistiska perspektivet. Därför anser han att 
allt har samma värde, människor, andra levande ting som djur och döda ting såsom 
elektronik. Utan allt som finns runt om oss så hade vi människor inget att samtala om 
eller dra lärdom av (Nayar, 2014). Det som han menar med allt runt omkring oss är 
djur och växter och till och med döda ting som möbler, kyla/värme och teknik. Han 
fortsätter förklarar att människan skapas i sociala sammanhang såsom i det 
sociokulturella perspektivet. Men också att vi blir till och får vår kunskap från så 
många olika håll inom vårt ekosystem och inte bara från andra människor (Nayar, 
2014). 
 Även Hultman (2011) förespråkar det posthumanistiska perspektivet. Hon anser 
att människor inte bara blir till i samexistensen med andra människor utan också 
med icke-människor. Ting eller även kallat performativa agenter är inte enbart döda 
saker utan har mer värde än vad deras användningsområde begränsar dem till (Lenz-
Taguchi, 2012). De kan också användas till att ge oss idéer och producera kulturer 
och nya ord menar hon. Därför har ting/performativa agenter ett större värde inom 
posthumanismen än inom det sociokulturella perspektivet (Hultman, 2011; Lenz 
Taguchi 2012). Det svenska uttrycket för posthumanismen skulle kunna vara det som 
Lenz Taguchi (2012) kallar för intra-aktiv pedagogik. Där beskriver hon att allt 
oupplösligt hänger samman och vi känner av allt runt om oss såsom värmen i 
rummet eller hur skön/obekväm stolen som vi sitter på just nu är. Detta kallas även 
för ett rhizomatiskt samspel menar hon, det betyder att vi helt enkelt blir påverkade 
av allt, så som känslor, intryck från texter och andra människor. Genom detta skapas 
möjligheter för samspel mellan människor och samtalsämnen uppstår som vi 
tillsammans kan dra lärdom och slutsatser av (Lenz Taguchi, 2012). 
 

3. Metod 
I detta kapitel presenteras vårt val av metod och vårt tillvägagångssätt när datan 
insamlades. Det finns också en redogörelse för hur pålitlig denna uppsats är, våra 
etiska ställningstaganden som använts och vilka urval som gjorts.  

3.1 Metodval 
I denna uppsats har vi hämtat vår data från både intervjuer och observationer. Sedan 
använde vi oss av en komparativ design. En komparativ design innebar för oss att vi 
sorterat våra intervjuer och observationer för att se likheter och skillnader i svaren 
och förskolornas verksamhet. Vi jämförde sedan våra teorier med den insamlade 
empirin. Detta är en vanligt i en kvalitativ metod enligt Bryman (2011) när man vill 
undersöka ett samhällsvetenskapligt område och det kallas för att göra en 
interpretativistisk tolkning av empirisk data. Enligt Bryman (2011) grundar sig 
interpretativism på att forskaren försöker hitta den subjektiva meningen av det 
sociala handlandet. 
 Med vår kvalitativa ansats vill vi ta reda på vad informanterna har för upplevelser 
om ämnet språkutveckling. Vi har undersökt vad pedagoger gör för att hjälpa och 
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stötta barn som är sena i sin språkutveckling. Därför valde vi att använda oss av en 
kvalitativ ansats då vi kunde utföra intervjuer och få svar direkt från pedagogerna om 
deras upplevelser. Genom iakttagelser och den data som samlas in så görs en analys 
av empirin och då kom vi fram till en slutsats av det som har undersökts. Vi har utfört 
semistrukturerade intervjuer med två olika arbetslag om totalt sex personer med 
olika befattning (förskollärare och barnskötare), pedagogerna hade arbetat mellan 3-
35 år inom förskolan. Semistrukturerad intervju innebär enligt Bryman (2011) att den 
som intervjuar har en intervjuguide att utgå ifrån men att ordningsföljden kan ändras 
under intervjuernas gång. Han menar att det även finns en större möjlighet att ställa 
uppföljningsfrågor under intervjuns gång. Pedagogerna fick inte intervjufrågorna i 
förväg för att få så uppriktiga och sanna svar som möjligt. Alla sex observationer är 
utförda på informanternas avdelningar och är utfärdade som en deltagande 
observations form. En deltagande observation innebär att forskaren för en tid 
engagerar sig i den sociala miljön med fokus på studiens syfte (Bryman, 2011). På 
detta sätt uppvisas en mer rättvis bild av den kultur som den utvalda sociala gruppen 
uppvisar menar han. Valet av metod var för att se om det som uppgavs i intervjuerna 
är visioner eller verklighet, d.v.s. om det som uppges är vad eller hur de önskar att de 
arbetade eller om det faktiskt är så de arbetar. Vi ville även undersöka om 
informanterna underskattade sin egen prestation. 

3.2 Procedurbeskrivning 
Förskolorna vi utförde vår studie på är mångkulturella och kommunala. Med 
mångkulturell förskola syftar vi till en förskola där flera olika kulturer och språk 
förekommer. En av förskolorna är Reggio Emilia-inspirerad. Vi intervjuade 
sammanlagt sex pedagoger, tre på varje förskola. Vi valde att intervjua pedagoger 
från ett och samma arbetslag. Informanterna är mellan 30-63 år och har arbetat 
inom förskolans verksamhet allt från tre år upp till 35 år. 
 Alla informanter fick i förväg ett missivbrev (bilaga 1), där de kunde läsa om vad 
uppsatsen handlar om, vad den har för syfte samt dess frågeställningar. De fick 
frivilligt delta i studien samt vetskapen om att de när som helst kunde avsluta sitt 
deltagande. Vi informerade även om intervjuernas längd (ca 30 minuter) och att de 
skulle spelas in. Intervjuerna spelades in och transkriberades i efterhand så att vi 
lättare kunde överblicka vad som sagts. Intervjufrågorna finns som bilaga 2. Under 
de sex observationstillfällen som genomfördes så har vi varit deltagande och skrivit 
anteckningar i direkt anslutning efter händelserna. Detta för att vi lättare skulle 
komma ihåg vissa händelser och minnas observationen bättre samt för att kunna 
delge varandra om observationen (Bryman, 2011). Dessa metoder har gett oss 
möjlighet att upptäcka detaljer som vi kanske inte skulle ha gjort om vi bara använt 
oss av vårt minne. Dessutom har det möjliggjort att vi båda kan ta del av all data även 
om vi inte fysiskt varit närvarande själva. Författarna har diskuterat all data och 
därefter sorterat den i huvudgrupper som varit gemensamma nämnare för både 
intervjuer och observationer enligt modellen kodning som Bryman (2011) 
förespråkar. På grund av att författarna diskuterat empirin vid flertalet tillfällen och 
ur specifika teoretiska perspektiv, så blir inte någon del av processen entydig. Enligt 
Bryman (2011) kallas detta för att ha ett reflexivt tankemönster. Efter dialoger har all 
data analyserats med hjälp av vår bakgrundslitteratur och igen mot vår teoretiska 
ansats. Till sist har vi kommit fram till en slutsats i vår diskussionsdel. 
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3.3 Trovärdighet och pålitlighet 
För att uppnå en trovärdighet i uppsatsen har vi använt oss av triangulering. 
Triangulering innebär att fler metoder än en har använts och att data är insamlad 
från fler källor (Bryman, 2011). Data till denna uppsats är hämtad från två olika 
förskolor och från personal inom olika befattningar samt olika arbetslivserfarenheter. 
Vi har även använt oss av både intervjuer och observationer för att säkerställa 
intervjusvaren. Respondentvalidering är vanligt inom kvalitativa forskningsområden 
eftersom det innebär att resultaten kontrolleras av informanterna så att forskaren har 
uppfattat datan korrekt (Bryman, 2011). Våra observationer har fungerat som 
respondentvalidering så att uppgifterna från intervjuerna speglar en rättvis bild av 
verkligheten. Vi har även haft en teoretisk utgångspunkt för att inte blanda in egna 
åsikter (Bryman, 2011). Därmed har vi uppfyllt trovärdigheten i uppsatsen. 
 Uppsatsen har granskats av ansvarig handledare under hela processen. Samt att 
opponenter har granskat det färdiga arbetet. Vi har beskrivit alla delar genom hela 
forskningsprocessen vilket stärker uppsatsens pålitlighet (Bryman, 2011). 

3.4 Etiska ställningstaganden 
Deltagarna i studien hade innan intervjutillfällena blivit informerade om studiens 
syfte och frågeställningar. De fick även information om hur långa intervjuer 
planerades vara samt hur informationen de uppgav skulle hanteras. Detta för att 
uppfylla informationskravet (Vetenskapsrådet, 2017). All denna information fick de i 
form av ett missivbrev (bilaga 1) även förskolornas enhetschef fick ett likadant brev 
för att veta vilken sorts undersökning som skulle genomföras på hens förskolor. 
Informanterna fick sedan ta ställning till om de ville delta eller inte. Alla tillfrågade 
valde att delta. Genom att vi frågade informanterna om deras deltagande, samt 
informerade om att de när som helst kan avsluta sitt deltagande så har vi uppfyllt 
Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer kring samtyckeskravet.  
 För att uppfylla Vetenskapsrådets (2017) nyttjandekrav har vi följt Brymans 
(2011) etiska principer för hur den insamlad data ska hanteras. Detta har betytt för 
oss att det bara är den person som intervjuat som fått lyssna på inspelningarna och 
gjort transkriptionerna. Det inspelade materialet har sedan förstörts och efter 
avslutad undersökning så kommer även transkriptionerna att förstöras (Bryman, 
2011). På detta vis har vi som författare sett till att data som insamlats till denna 
studie enbart används till denna studie och ingen annan (Bryman, 2011). Vi kan även 
se till att inte informanternas identitet inte kan spåras. Genom att detta görs så lever 
vi även upp till att hålla informanterna och förskolorna anonyma, vilket uppfyller 
Vetenskapsrådets (2017) konfidentialitetskrav. 

3.5 Urval och avgränsningar 
Vi hade från början funderat på att använda oss av enkäter då vi ville ha ett bredare 
perspektiv från vårdnadshavare och pedagoger. Men vi valde att inte använda oss av 
några enkäter eftersom det dels var tidsbrist men också för att det krävdes så många 
svarande för att få ett rättvist resultat. På grund av detta blev heller inte uppsatsens 
ansats kvantitativ.  
 Urvalet av vilka förskolor och vilken personal som tillfrågades gjordes genom ett 
bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Detta gjordes genom att författarna redan hade 
etablerad kontakt med två förskolor och personalen som arbetade där, därmed var 
miljön redan känd för författarna. Förskolorna ligger i samma område och båda 
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förskolorna är mångkulturella och i kommunens regi. Observationerna valdes att 
göras som deltagande observationer, eftersom författarna var kända personer för 
barnen. Därmed blev det mer naturligt för barnen att författarna var med i 
verksamheten än att sitta och titta på. De vetenskapliga artiklarna och 
doktorsavhandlingarna har varit referee granskade/Peer reviewed och vi valde de 
texter som vi fann med full text. För att se mer information om artiklarna se bilaga 3. 

4. Resultat 
Här nedan kommer en sammanställning av de intervjuer och observationer som har 
utförts. Svaren på frågorna har ofta gått in i varandra så därför kommer inte någon 
fråga vara en utgångspunkt för rubriceringarna. Begrepp som informanterna tar upp 
är “elevhälsan” och “100 språkliga”. Elevhälsan är den instans som den aktuella 
kommun har för att bistå förskolor och skolor med råd och stöttning gällande barns 
utveckling. ”100 språkliga” är taget från slagordet “barn har 100 språk men berövas 
99” inom Reggio Emilia pedagogiken. Anledningen till att detta kom upp i tre 
intervjuer var för att denna förskola är en Reggio Emilia inspirerad förskola och 
därför levandegör detta slagord.  

4.1 Språkbada 
I intervjuerna framkom det att alla pedagogerna vill låta barnet omges av språk hela 
tiden och de uppgav att det är så barnen lär sig att använda det verbala språket. 
Språket är alltid närvarande menar pedagogerna och de är därför medvetna om hur 
de använder ord, begrepp samt hur dem uttrycker sig. “Vi försöker ju tänka på att vi 
använder ett rikt och varierat språk hela tiden” och “Det är viktigt att barnen får bada 
i språket redan när de börjar här på förskolan, för har man inget språk blir det väldigt 
jobbigt”. Dessa uttalanden har bestyrkts i deras praktik. Vi har observerat vid flera 
tillfällen att pedagogerna använder synonymer och ett nyanserat talspråk för att ge 
barnen ett rikare ordförråd och få barnen att förstå vad de menar. En pedagog menar 
att språket finns med i allt som sker i den dagliga verksamheten och att de inte har 
specifika språkaktiviteter. Hon sa att även om de till exempel spelar memory så kan 
syftet vara att lära sig benämna det som barnen ser på bilderna och därmed används 
språket som metod. En annan pedagog uppger att de inte säger: “Nu ska vi ha lite 
språk här”, utan att det mest är i både den fria leken och i planerade aktiviteter med 
en vuxen som barnet får chans att höra och lära sig språk. 
 Tre pedagoger uttrycker också att sättet som de pratar med barnen på, är en 
viktig del i barnens språkutveckling. De sa bland annat att de bör säga “hämta den 
röda boken, där borta i hyllan” eftersom det då utvecklar deras språkförståelse. En 
annan pedagog ger exempel på de dagliga samtalens vikt. “Att visa att man som 
pedagog finns här och lyssnar och för diskussioner samt använder synonymer så att 
barnen får höra så många ord som möjligt, varje dag”. En tredje uppgav att det 
handlar om hur samtalet förs med barnet och att de ger dem en chans att utveckla 
sina resonemang genom “att ställa reflekterande frågor till barnen”. Under våra 
observationer har vi sett dessa olika slag av kommunikation både mellan pedagoger 
och barn men också hört resonemang som förts mellan pedagogerna för att lyfta 
denna kännedom. Bland annat har det observerats att pedagoger broderar ut språket 
när de pratar med barnen och ställer öppna frågor som gör att barnet inte bara kan 
svara ja och nej. En pedagog frågade ett barn vem som körde bilen när de kom till 
förskolan, då barnet berättade att han åkt bil dit. Pedagogen ställde även fler frågor 
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om denna bilfärd för att få barnet att reflektera över begrepp och händelser som skett 
under färden. Pedagogen visade intresse för barnet och lyssnade på svaren och ställde 
relevanta motfrågor. 
 Alla tre pedagoger på en och samma förskola menar att barn har många sätt att 
uttrycka sig på och måste få chans att få gör de. De menade att det är upp till 
pedagogen att lära sig tolka vad barnet menar med sina teckningar eller sitt 
kroppsspråk. “Man får inte glömma bort det 100 språkliga… vissa barn har lättare att 
uttrycka sig via bild, drama, dans och att det kan vara en väg in i det verbala språket 
sen”. Men alla intervjuade pedagoger pratade om hur deras egna förmågor att visa 
vad de själva ville ha sagt på ett flerdimensionellt sätt, var nyckeln till framgång inom 
språkinlärning. Detta innebar även för pedagogerna att de kunde tolka barnens 
intentioner och kommunikationsmönster. “Vi finns ju till för att hjälpa barnen att klä 
sina tankar med ord och tolka deras försök”, “Barnen har ju sitt eget språk” och “Vi 
tänker att vi ska ge dem mycket olika språkliga begrepp i form av bild, musik med 
mera”. Det uppkom vid flera tillfällen att pedagogerna ansåg att det är samtalet i sig 
som är så viktigt för barnens språkutveckling. Både samtalet barnen emellan men 
också samtal mellan barn och pedagog. “En vuxen kan ju ställa mer pedagogiska 
frågor som utvecklar språket på ett annat sätt än barn gör med varandra”, uttryckte 
en pedagog.  
 Personalen kunde använda teckenkommunikation, bilder, drama eller 
sagoläsning för att förmedla något som de ville att barnen skulle förstå. Uttryckssätt 
som barnen sedan i observationerna till synes tog efter. Under en av observationerna 
använde sig barnen av tecken eller bilder för att visa vad de ville. Ett barn använde sig 
av tecknet “vatten” för att uppmärksamma pedagogerna på att hen var törstig. Ett 
annat barn skulle berätta att det var dags att äta frukt för sina kamrater och använde 
sig då av tecknet “äta” samtidigt som barnet sa att de skulle äta frukt. På en av 
förskolorna arbetade de mycket med just barns 100 språk. I deras miljö fanns det 
flera olika möjligheter för barnen att göra sig förstådda på samt att de kunde förstå 
syftet med en specifik miljö genom bilder på väggarna. Bilderna var rörliga i form av 
en lärplatta på väggen eller vanliga stillbilder och det fanns även text till bilderna och 
de föreställde idéer och tankar om vad som kunde göras i just den miljön. 
Pedagogerna var ofta närvarande där barnen befann sig vilket gjorde att pedagogerna 
språkade med barnen och fick barnen att reflektera över bilderna. 

4.2 I sagornas värld 
På båda förskolorna uppger de på frågan om vad de gör generellt på förskolan för 
barns språkutveckling, att de använder sig av böcker på fler än ett sätt. Det som 
framkom först var att de använder sig av boksamtal, där de talar om bokens innehåll 
eller bilderna och inte bara läser sagan rakt upp och ner. Under en observation av en 
bokläsningssituation så syntes det tydligt att pedagogen använde både bilder och text 
för att prata om boken. Det var till exempel ord som pedagogen frågade vad de 
betydde och visade sen på bilden för att förtydliga ordet. Liknande händelser 
observerades även vid fler tillfällen på båda förskolorna. Exempelvis så läste en 
pedagog en bok med några barn och under denna läsning var pedagogen 
medforskande, ställde reflekterande frågor samt samtalade om bokens innehåll med 
barnen. Barnen i sin tur var nyfikna på bilderna och innehållet i boken. Det 
observerades att pedagogen inte gav raka svar till barnen, utan ställde motfrågor 
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som: vad tror ni? Barnen började då samtala och diskutera med varandra om vad 
bilderna och texten sa.  
 Pedagogerna har även valt att vidareutveckla vissa böcker som varit populära 
bland barnen och därmed gjort sagopåsar, egna flanosagor eller teatrar. De tar upp 
att det viktiga inte är att läsa en bok från pärm till pärm utan att det blir ett tillfälle 
för barnen att samtala och sätta ord på det som de ser på bilderna; “syftet är inte 
själva boken i sig, utan samtalet som förs kring boken” och “barnen får samtala om 
vad som sker på bilderna och sätta ord på vad som händer”. 
 Pedagogerna berättar i intervjuerna att sagor som används tillsammans med 
konkret material hjälper barnen att få språket förtydligat. “Ju mer konkret material 
du använder ju tydligare blir ju språket och det gagnar ju alla barn”. Fyra pedagoger 
föreslog att man gärna ska dela upp barnen i mindre grupper för att då ha lättare att 
läsa en bok tillsammans och hinna föra samtal kring boken. “Om de är färre barn så 
får alla barn chans att framföra något i diskussionen”, “Det kan vara bra att dela upp 
barnen så att det finns barn med kanske liknande svårigheter, då kan man jobba lite 
mer riktat”. En av dessa pedagoger tog upp att när barnen delas in i mindre grupper 
så var det bra om något eller några barn är lite mer framåt i språkutvecklingen så att 
de kan hjälpa det barn som är lite senare. “Ibland kan det vara bra att ta bara ett barn 
som behöver jobba med till exempel uttal, men ta med flera för att barnet inte ska 
känna sig utpekad och för att de kan hjälpa varandra”. En annan menade liknande, 
“man har med någon i gruppen som visar vägen för den andre”. I observationerna på 
en förskola syntes det att pedagogerna tog tillvara på att dela upp barnen i mindre 
grupper. Vid läsvilan som var efter lunchen delade pedagogerna upp barnen i tre 
grupper varje dag och hade boksamtal. Uppdelningen var fördelad på ålder och 
språklig kunskap, därmed fick alla barn minst en gång om dagen tillfälle att ha samtal 
kring böcker och vistas i en proximal utvecklingszon. Pedagogerna delade även upp 
barnen i mindre grupper under hela dagen genom att förskolan hade olika temarum. 
 Samma förskola arbetar också med ett tema kring en viss bok. Boken är på rim 
och därmed har pedagogerna via temat börjat arbeta med rim och ramsor. De 
upptäckte att när de läste boken så tyckte barnen det var roligt att texten rimmade. 
“Barnen rimmar väldigt mycket nu… rim är ju lika mycket värt om det är nonsensrim, 
för det handlar ju bara om: vad är rim? och att få ha roligt med ord”. Pedagogerna tog 
tillvara på barnens intresse och valde att arbeta vidare med just rim och ramsor, 
vilket syntes under observationerna då rimmandet förekom i både samtal och spel. 
Pedagogerna själva hade också ordnat material som rimmade och som användes i 
bland annat samlingarna.  På den andra förskolan kom det fram att de också 
rimmade mycket “ja, det är roligt och mer språkträning än vad man kan tro i det”. 
Under intervjuerna framkom det att de arbetade med en rim-pärm. Det innebär att 
en av pedagogerna läser en mening, till exempel: “Varsågoda, sa en…..groda”. Barnen 
hade då flertal bilder framför sig och fick leta upp den bild som passade med det 
första rimordet. I det här fallet var det då en groda. Under en observation togs 
rimpärmen fram och en mening var då “nu ska vi ha dans, sa en…?” Barnen hade lite 
svårigheter att hitta rätt bild då det var en bild på en schimpans, men barnen sa apa 
och insåg att apa inte rimmar på dans. Pedagogerna förklarade då att ja det var en 
apa men att det finns olika apor. Att just den här bilden var på en schimpans. När de 
pratat med barnen om bilden så sa pedagogen meningen en gång till och då insåg 
barnen att dans rimmade på schimpans. Det observerades att denna situation togs 
tillvara på lite senare under dagen. Barnen hade funderingar kring om det fanns flera 
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sorters apor och om det går att komma på rim och ramsor med flera apor än bara 
schimpansen. Pedagogerna tog tillvara på barnens nyfikenhet och tog fram olika apor 
på ipaden. En pedagog berättade att det var det här deras jobb gick ut på. “Att ta 
tillvara på barnens nyfikenhet och intresse är det vi finns här för”. Barnen 
samarbetade med varandra och med lite hjälp och stöd av pedagogerna så kom dem 
på flera rim, exempel “jag mår illa, sa en gorilla”.  
 Båda förskolorna har angett att de varit med i ett samverkansprojekt med 
biblioteket i staden som kallades för läsprojektet. Detta handlade om att barnen fick 
ta med sig böcker hem från förskolan och läsa/titta i/prata om med sina föräldrar. 
Syftet var att barnen skulle få läsa mer hemma och samtala kring böckernas innehåll. 
Enligt pedagogerna har det varit ett lyckat projekt och barnen har varit stolta över att 
få ta med sig böcker hem och sedan få berätta om boken för en pedagog eller annat 
barn. Pedagogerna berättade att det inte bara var böcker som fångat barnens intresse 
under projektets gång, utan de läste i till exempel tidningar, reklamblad och liknande 
som fanns tillgängligt i barnens miljö. “Ett barn läste biltemakatalogen och det är ju 
mycket begrepp och ord i den också och så var det ju just barnets intresse”. 
 Böckerna som fanns tillgängliga för utlåning fanns på fler språk än svenska för 
att även möta upp barnens modersmål om det var annat än svenska. Dock fanns det 
inte för alla eftersom det finns många olika dialekter på samma språk. Dessa barn och 
deras föräldrar uppmanades då att ta med vilken bok som helst hem och bara samtala 
om bilderna, eftersom syftet var att få upp ögonen för samtalet som förs runt en bok. 
Att samverka med familjerna är en framgångsrik metod för barnens språkutveckling 
menar flera pedagoger “föräldrar kommer till oss och frågar hur vi uppfattar barnens 
språkutveckling och ber om råd, så det är viktigt att ha en god relation”. 

4.3 Stödinsatser 
På frågan “har ni barn med sen språkutveckling på avdelningen i dagsläget?” svarade 
fem pedagoger att det fanns barn i barngrupperna med språksvårigheter i dagsläget. 
Det kunde röra sig om svårigheter i uttal, meningsbyggnad, ordförståelse eller att 
barnet knappt pratade alls. Den sjätte pedagogen gav svaret att hen inte ansåg att det 
fanns barn med sen språkutveckling i barngruppen för tillfället. Hen uppgav även att 
det inte var så ofta hen stötte på barn som är sena i sin språkutveckling, medan de 
andra fem pedagogerna ansåg att det nästan alltid finns något barn som har 
svårigheter med språket. Pedagogen som inte ansåg att det fanns barn med sen 
språkutveckling i barngruppen menade på att språket kommer förr- eller senare och 
att barnet inte skulle få en stämpel satt på sig genom att olika åtgärdsprogram sätts in 
för tidigt. 
 Trots att majoriteten av pedagogerna uppgav att det fanns barn med svårigheter i 
sin språkutveckling nästan jämt, så är det sällan det sätts in åtgärdsprogram eller 
några stödinsatser. Pedagogerna menar att de ska “vänta in barnet självt, de kanske 
utvecklar motoriken först” och att det bara säger “poff, så kommer det sen”. ”Barnet 
kanske har ett annat modersmål än svenska och därför halkar efter på just den 
svenska språkutvecklingen”. En pedagog tycker att i och med förändringarna i 
samhället och läroplanens utveckling och omarbetning så har de idag blivit snabbare 
på att snappa upp barnen i ett tidigare stadium. “Jag tror egentligen inte att det har 
blivit mer problem idag men man åtgärdar kanske snabbare nu för att vi har blivit 
mer uppmärksamma som personal”. En av pedagogerna hade med sig ett underlag 
som de använde sig av för att se om barn var sena i sin språkutveckling eller ej.  
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”1-2 åring: att dem hellre använder gester och pekar än att använder ord. 2-3 år: använder 

väldigt få ord och använder hellre kroppsspråk. 3-4: år utvecklas långsamt i sitt språk och 

använder ett oförståeligt tal. 4-5 år: har svårt att berätta eller följa med i vad som berättas”. 

Att ha detta underlag för att se barnens språkutveckling menade pedagogen var ett 
bra stöd för dem men att det inte var allt de kollade på. Pedagogen tog upp att de 
kollade på hur barnen samtalar med barn, med vuxna samt frågar vårdnadshavare 
hur barnen samtala i hemmet. Pedagogen ansåg dock att detta underlag gick emot 
förskolans intentioner om att inte göra bedömningar av barnen. Hen menade dock att 
i vissa fall kunde det vara nödvändigt för att de skulle kunna hjälpa och stötta barnet i 
sin utveckling. Två andra pedagoger tog upp att de ibland kan använda liknande 
bedömningskriterier bara för att få en fingervisning. 
 Åtgärdsprogrammen som ändå används, sätt in antingen via föräldrarnas 
inverkan eller från förskolans så kallade elevhälsa. Åtgärderna uppges komma från 
logopeder, talpedagoger eller Barnavårdscentralen [BVC] och dessa insatser/program 
är specifikt framtagna för att passa in på barnets svårighet. Men det framkom i 
intervjuerna att det kan handla om att använda mer teckenkommunikation i 
samband med det verbala språket, ett enklare språkbruk, förstärka språket med 
bilder eller öva på ramsor för att lära sig fonetik, det vill säga lära sig språkljuden. En 
av förskolorna har idag kontakt med elevhälsan för att ett av deras barn på 
avdelningen inte har haft ett verbalt språk tidigare. Pedagogerna på den förskolan sa 
att de först tänkt vänta in barnet men att de sedan sökt hjälp hos elevhälsan. Men 
innan de fick hjälp tog det ganska lång tid. En av pedagogerna sa att om hon vetat att 
det skulle ta så lång tid att faktiskt få hjälp, så hade hon sökt tidigare. Den andra 
förskolan uppger att de troligtvis kommer att ta kontakt med elevhälsan angående ett 
barn, men att de inte har påbörjat skriva en ansökning ännu.  
 En av förskolorna hade tidigare tagit emot många barn som var döva och en av 
pedagogerna har gått utbildning för teckenspråk, det vill säga inte bara den vanliga 
teckenkommunikationsutbildningen som erbjuds inom kommunen. Under 
intervjuerna kom det fram att alla pedagoger har gått utbildningen för 
teckenkommunikation och alla är eniga om att detta är ett mycket bra komplement 
till det verbala språket, eftersom det blir mer tydligt vad man vill ha sagt: “Ord kan 
vara så abstrakta, men om man använder tecken blir det mer konkret för barnet”, “vi 
använder det bland annat i sånger för att förstärka och förtydliga texten”. Ett annat 
sätt som förskolorna arbetar med för att utveckla språket utan stödinsatser, är just att 
leka med ord i rim och ramsor. En pedagog menar att “vi har upptäckt att barnen är 
intresserade av rim och tycker det är roligt, så vi försöker få in det i deras lekar” en 
annan menar att “rim är en naturlig del av språket och det är roligt att prova när man 
väl fattat vad rim är… barnen leker med rimmen”. Att det lektes mycket med rim och 
ramsor framkom under observationerna. Barnen hade memoryspel där det gällde att 
hitta vad som rimmade. Det gick tydligt att se vilka som lärt sig innebörden av vad 
rim är och de som inte kommit lika långt. Ett barn fick till exempel upp en bild av en 
byxa och en hatt och tyckte att det var ett par. Men de andra mer rimkunniga barnen 
sa att det var byxa-yxa och hatt-katt som var deras rätta par. Trots liknande 
tillrättavisningar var alla barn kvar vid spelet och de deltog aktivt och log mycket, 
därför upplevdes det som att barnen hade roligt under denna speltid. 
 På en av förskolorna arbetade de mycket med att få miljön språkanpassad. De 
hade skapat rum i rummen för att barnen skulle få leka med bokstäver och få 
möjligheter att samarbeta verbalt, “vi har en skrivhörna där barnen får laborera med 
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alfabetet”, “att barnen utsätts för kommunikation där de måste prata med varandra, 
är jätteviktigt”.  

4.4 Barn med annat modersmål än svenska 
En av pedagogerna tar upp att i och med att de har ganska många barn på förskolan 
med annat modersmål än svenska så arbetar dem mer med språket än vad de skulle 
gjort annars. Samtliga pedagoger uppger att de är noga med att använda rätt begrepp 
och sätta ord på saker som dem gör just med barn som har annat modersmål än 
svenska. Detta har bidragit till att alla barn på avdelningen, även dem barn som har 
svenska som modersmål, har utvecklats i sin språkutveckling, uppger tre pedagoger. 
Barnen på förskolorna som har annat modersmål än svenska har enligt 
observationerna kommit väldigt olika långt i sin språkutveckling. Vissa barn kan 
svenska lika bra som sitt modersmål och andra barn kan bara enstaka ord på svenska. 
Några pedagoger säger att det ändå är viktigast att barnen i varje fall har ett språk att 
vila på “kan man sitt modersmål bra så kan man bli förstådd hemma i varje fall”. På 
frågan om det vet att barnet utvecklas normal på modersmålet svarar en pedagog att 
“vi frågar barnens föräldrar på utvecklingssamtalen om de har en normal utveckling 
på sitt modersmål”. En annan pedagog menar att det är svårt att använda sig av 
enbart föräldrarnas åsikter då de är partiska i fråga om sina barn. Ett annat problem 
som en pedagog belyser är att barn som inte uttrycker sig fullständigt på svenskan är 
svåra att göra formativa bedömningar av “de har ju svårt att visa sin faktiska kunskap 
om de inte kan förstå oss eller svara på svenska så vi förstår dem”.  
 De flesta av pedagogerna tar upp i intervjuerna att de tar hjälp och stöd av 
modersmålsstödjare som finns på förskolorna för att få redan på om barn med annat 
modersmål än svenska ligger efter i sin språkutveckling allmänt eller bara i det 
svenska språket. “Är de jätteduktiga på sitt språk och sen jättedåliga på vårt språk, då 
vet vi att de ändå har förståelsen liksom. Då är det ju bara att försöka träna och 
liksom ja, försöka utöka ordförrådet”. Barn med annat modersmål än svenska har rätt 
till modersmålsstödjare i förskolan från att det fyllt 3 år uppger två pedagoger. På en 
av förskolorna ansåg pedagogerna att modersmålsstödjarna var en bra tillgång för att 
få hjälp att förstå barnen. De ansåg även att de kompletterade varandra bra då de 
använde sig av samma aktiviteter både på svenska och barnen på sitt modersmål. “Vi 
har ett nära arbete med modersmålsstödjarna och nu när vi arbetar med språkpåsen 
om Alfons Åberg har barnen fått höra boken både på sitt modersmål och på svenska”. 
Under en observation av en fri aktivitet uppmärksammades att barn som inte hade 
svenska som modersmål drogs till varandra.  
 Det var en ganska tydlig uppdelning av barn med svenska som modersmål och 
barn med annat modersmål. En av pedagogerna sa då att de tyckte att det var synd att 
det blev en uppdelning och att de brukade vara där och försöka locka barnen till att 
dela upp sig mer med varandra. Pedagogen menade på att det var bra om barn med 
annat modersmål än svenska var med barn som pratar svenska så att det blir ett 
lärande för barnen utan att det blir påtvingat.  

“Barn lär sig av varandra och av den anledningen försöker vi dela upp barnen i mindre 

grupper och med blandade etniciteter när vi har planerade aktiviteter. Även om dessa barn hör 

oss vuxna prata så är det bra om de får ta del av språket av barn som är i deras egna ålder. Vi 

försöker även vara med så mycket som vi kan i de fria aktiviteterna och locka barnen till att 

inte bli så uppdelade”.  
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Under en annan observation sågs två barn med samma modersmål leka tillsammans 
och då prata somaliska. En pedagog kommenterade då att “de är roligt att se att de 
pratar så mycket somaliska i varje fall, eftersom de inte pratar så mycket svenska”. 

5. Analys  
Analysen är uppdelad i tre delar som vi ansåg vara centrala i resultaten och 
bakgrunden. Delarna handlar om samtalens vikt, arbetet kring åtgärder och 
resursfördelning samt arbetet som förskolorna har när det gäller barn med flera 
språk. Resultaten har jämförts med uppsatsens bakgrund och teoretiska perspektiv. 
Utgångspunkten i analysen är studiens syfte om att undersöka ifall pedagogerna gör 
som de uppger i intervjuerna och vad de gör i sin yrkesutövning för att främja barns 
språkutveckling.  

5.1 Samtalen 
Pedagogerna på förskolorna uppgav att de är medvetna om att barn behöver omges 
av språket för att få en rikt språk. Pedagogerna berättade att de tänker på vilka ord 
och uttryck de använder och att ett nyanserat tal används i barngruppen. Synonymer 
och utbroderat språk har pedagogerna som metod för att “språkbada barnen”. I 
läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016a) så står det att språkutvecklingen är 
viktig och att språket ska användas både som metod och innehåll i förskolans 
verksamhet. Det står även att språkutvecklingen har med barnens 
identitetsutveckling att göra. Svensson (2012) menar att språket är väldigt viktigt 
eftersom det avgör hur precist en person kommer att kunna uttrycka sig så att en 
annan person kan förstå vad hen vill. För att ett barn ska lära sig nya ord så är 
upprepning och variation är ett bra sätt att förvärva sig nya ord på (Ladberg, 2003; 
Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015; Svensson, 2012). Vår tolkning är att pedagogerna 
gör som teorin förespråkar och upprepar ord och pratar om vad ord och begrepp kan 
betyda tillsammans med barnen. På detta sätt tycker vi här att barnen på dessa 
berörda förskolor en god chans att utveckla sitt verbala svenska språk tack vare 
denna metod som pedagogerna använder. 
 Att bjuda in till samtal och föra dialoger samt att lyssna på barnen sa en 
pedagog var en viktig del i att finnas där för barnen i deras språkutveckling. Detta 
stämmer överens med vad Wasik (2010) och Sheridan m.fl. (2009) menade var en 
språkstark förskolas egenskaper. Det vill säga att visa barnen hur en dialog går till 
genom att pedagogerna lyssnar på barnet och bjuder in till samtal. Pedagogen kan 
ställa motfrågor till det som barnen säger, vilket ger barnen möjligheter att svara på 
ett mer utförligt sätt än enbart ja och nej. De andra pedagogerna tog upp vikten av att 
lära sig lyssna på barnets alla kommunikativa uttryckssätt och lära sig tolka vad 
barnet vill förmedla i till exempel bild, musik med mera. Vår tolkning är att här 
synliggörs det att pedagogerna har ett posthumanistiskt perspektiv på hur barn 
uttrycker sig och att miljön och performativa agenter spelar roll i barnens 
uttryckssätt. Nayar (2014) menar att om pedagogerna samtalar kring allt som finns 
runtomkring oss så gör de verkligheten begriplig ur ett posthumanistiskt perspektiv. 
Wasik (2010) menar att den viktigaste biten när man samtalar med barn är att 
använda sig deras intresse som samtalsämne. Genom att pedagogerna bjuder in till 
samtal och visar att de vill prata med barnen om något som hänt barnen, till exempel 
när de åkt bil till förskolan. Så visar pedagogerna att de finns där för barnen och 
samtalsämnet har ett barnperspektiv. 
 I vår empiri syns även att pedagogerna är medvetna om det sociokulturella 
perspektivet, det vill säga att barn lär sig språka tillsammans med andra människor. 
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De uppgav att de är medvetna om att barn lär sig ta del av språket om det görs i 
samband med boksamtal. En pedagog uttryckte att “syftet inte är boken i sig, utan 
samtalet som förs kring boken”. Detta liknar det som Roberts (2008) tar upp om 
boksamtal. Hon menar att boksamtal inte handlar om att sitta still och bara lyssna 
utan att det handlar om att föra samtal kring boken och ifrågasätta text och bild 
tillsammans. Alla pedagoger uppgav att de använde sig av boksamtal vilket också 
syntes i observationerna. Svensson (2012) menar att bokläsning inte är en 
språkgynnande aktivitet om barnen inte bjuds in till samtal om bokens innehåll. Ett 
sådant tillfälle menar hon kan vara en läsvila där syftet inte är språket utan själva 
vilan. Vår uppsats visar att något som liknar denna läsvila inte har framkommit i våra 
resultat detta trots att ena förskolan kallar boksamtalet efter lunchen för just läsvila. 
 Just boksamtal är ett bra sätt att lära sig nya ord och ett nyanserat ordförråd på 
(Wasik, 2010; Svensson, 2012). Wasik (2010) menar att det även är en god idé att 
använda sig av rekvisita till böckerna så att det blev tydligare för barnen vad boken 
handlar om. Rekvisitan kan barnen även få leka med för att på ett flerdimensionellt 
sätt bearbeta sin inlärning av de nya orden och uttrycken. Det framkom i vårt resultat 
att båda förskolorna hade gjort på liknande sätt med böcker som Wasik (2010) 
förespråkar. För tillfället arbetade en förskola med sagopåsar och den andra arbetade 
mer med flanosagor och teatrar. En pedagog menade även att det är lättare att få 
barn att förstå vad man vill säga genom att vara så konkret som möjligt och använda 
sig av saker, bilder eller teckenkommunikation. Att förskolorna arbetade på detta sätt 
är något som Lindö (2009) menar hjälper barnens förmåga att förstå ordens 
innebörder. Norling (2015) tar även upp att barn lär sig hur samtal eller bokläsning 
går till genom att erfara det och att pedagoger bör ha vetskap om att alla barn har 
olika förutsättningar. Hon menar att det är viktigt att förskolan ger barnen emergent 
literacy händelser för att ge en grund för att barnen ska kunna delta i språkaktiviteter 
på förskolan. Emergent literacy händelserna så som Fast (2008) beskriver det kan 
även kopplas till det posthumanistiska perspektivet då det handlar om att kunna 
resonera och fundera tillsammans med andra om liknande händelser. 
 I resultatet framkom det att pedagogerna har ett medvetet tänk när det gäller 
vikten av att dela in barnen i mindre grupper. Norling (2015) kallar detta för en 
lekstrategi som pedagoger använder sig av i förskolan för att barnen ska få mer 
talutrymme med en vuxen. Men också att barn i mindre grupper så får större tillgång 
till lekmaterialet i rummet. Pedagogerna har också lättare att se vad barnen är 
intresserade av och kan inleda ett givande samtal med barnen när de vuxna inte 
behöver fokusera på så många barn samtidigt. I observationerna syntes det att 
pedagogerna delade upp barnen under dagen i mindre grupper. Speciellt en förskola 
som gjorde det efter varje lunch för att ha ett boksamtal. Uppdelningen var också för 
att möta barnens specifika behov när det gäller deras språkutveckling. Vår tolkning är 
att förskolorna här har ett sociokulturellt perspektiv och möter barnen samt leder 
barnen in i deras proximala utvecklingszon (Vygotskij, 1995). 

5.2 Arbetet kring åtgärder 
Alla pedagogerna i vår studie ansåg att teckenstöd i förskolan är ett bra komplement 
till det verbala språket. Alla pedagoger har gått en utbildning för teckenstöd i 
förskolan, men de ansåg att det är något som de skulle behöva få mer utbildning i. 
Om de skulle få det så de kan använda detta verktyg på rätt sätt och stötta barnen i 
deras språkutveckling, menade en pedagog. Trygg (2010) skriver att om barn får 
hjälp att lära sig uttrycka sig med tecken så kan det göra att barnen får det lättare att 
kommunicera med andra barn och då få tillgång till mer lek. Hon menar också att 
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barns verbala tal inte påverkas av att de lär sig ett språk med tecken först. Wasik 
(2010) påpekar i likhet till detta att pedagogerna ska använda sig av konkret material 
för att förtydliga språket. Teckenkommunikation menar pedagogerna är en metod 
som förtydligar språkets innebörd. Norling (2015) kallar detta för att pedagogerna 
har en kommunikativ strategi. I observationerna syntes det att barnen använde sig av 
tecken för att kommunicera med  varandra, vilket bevisade att de behärskade fler 
kommunikativa strategier än enbart verbal kommunikation. Skulle det vara så att 
barnen har en nedsatt hörsel eller munmotorik kan även teckenkommunikation vara 
ett bra komplement till att förstärka språket för barnen (Abrahamsson & Hyltenstam, 
2010). För att vara säker på om barnen har en språklig medvetenhet om uttal menar 
Bjar (2010) att man kan uttala ord fel för att se deras reaktioner. Barn hör oftast vad 
som är fel utan att de själva kanske kan uttala rätt. 
 Den inre motivationen för att vilja lära sig språka menar Eriksson (2014) är 
nyckeln till framgång inom språkutvecklingen. Bara för att barnet inte lär sig snabbt 
behöver de inte vara ointresserade. Detta anser vi stämmer överens med vad några 
pedagoger menade när de ville vänta in ett barn och inte sätta in stödinsatser för 
tidigt. De menar på att ofta kan det bara smälla till i barnets språk utan att extra stöd 
behövs. Tre pedagoger tog upp att de tänkt söka hjälp till ett barn vid ett tidigare 
tillfälle men de valde att avvakta ett tag. De ångrar nu att de inte sökte stöd vid det 
tidigare tillfället då det tar väldigt lång tid att få den hjälp de ansökt om. Lutz (2013) 
menar på att om insatser sätts in för sent för att stötta barn med sin språkutveckling 
så kan det innebära att det tar längre tid för barnet att komma tillrätta med sin 
problematik. Detta kan innebära en förlust bland annat genom att insatserna för att 
hjälpa barnet varar längre och därmed dyrare för samhället än om insatser hade satts 
in tidigare i barnets liv. Det är även en stor förlust för barnets välmående och 
framtidsutsikter. Detta strider mot vad de allmänna råden för förskolan (Skolverket, 
2016b) delvis uppger. Det vill säga att det är först upp till förskolan att omfördela 
resurser och bara söka om denna omfördelning inte skulle vara tillräcklig. Ett sätt 
som pedagogerna gjorde för att arbeta proaktivt var att dela in barnen i mindre 
grupper, ha boksamtal, tänka på att använda ett nyanserat språk och att upptäcka det 
roliga med språket genom rim och ramsor. 
 Svensson (2005) menar att barnen behöver upptäcka att ord kan låta olika och 
att rim och ramsor är vägen till att barnen ska finna det roligt. Om barnen blir 
fonetiskt medvetna kan de rimma och har därefter lättare att lära sig läsa med hjälp 
av att ljuda orden. Detta med rim har pedagogerna på båda förskolorna upptäckt att 
barnen finner är roligt. Därför har båda förskolorna börjat arbeta med att leka med 
orden och rimma. Det framkom att de inte tyckte det är viktigt att orden betyder 
något när barnen rimmar, “det kan vara nonsensrim”, huvudsaken ansåg 
pedagogerna att barnen finner det roligt med språk. Deras sätt att leka med rim var 
delvis genom att använda konkret material som bilder tillsammans med ord. Här 
tolkar vi det som att förskolan använder miljön i ett posthumanistiskt perspektiv. 
Miljön och tingens agens påverkar deras funderingar och tillsammans kan de 
resonera kring sina tankar om vad sakerna och orden betyder för att göra det 
sammanhanget begripligt. 
 Lutz (2013) och Björck-Åkesson (2014) tar upp att om stödinsatser ska sättas in 
för ett barn behövs det göra en bedömning av barnet och dess nuvarande kunskaper. 
Lutz (2013) menar att formativa bedömningar är nödvändiga för att rätt stöd ska 
kunna sättas in för att hjälpa barnet. En pedagog visade ett underlag som de använde 
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sig av för att se om ett barn är sen i sin språkutveckling. Hen tog upp att det var ett 
underlag som de hade hjälp av för att se om ett barn behövde extra stöd i sin 
språkutveckling. Samtidigt var det ett problematiskt hjälpmedel då förskolan inte ska 
arbeta med bedömningar av barn. Likt Lutz (2013) ansåg pedagogen att det ändå var 
nödvändigt med vissa bedömningar vid specifika tillfällen för att se till att rätt stöd 
sätts in för barnet, men att bedömningarna då är formativa och icke dömande. 

5.3 Flerspråkighet 
Båda förskolorna vi har samlat in vår empiri ifrån är mångkulturella och har många 
barn i barngrupperna med annat modersmål än svenska. Det är något som 
pedagogerna tänker mycket på och för att stötta och hjälpa dessa barn att komma in 
och lära sig det svenska språket så tänker de mycket på hur de samtalar och använder 
språket med barnen. De använder sig av olika uttryckssätt för att förmedla språket. 
Det är inte enbart via det verbala språket som barn lär sig. Genom att använda sig av 
texter, bilder, drama eller musik så skapas det fler möjligheter för barnen att ta till sig 
språket. De flesta av pedagogerna menar på att det kan vara svårt att veta om barnen 
förstår vad som sägs på förskolan. En av pedagogerna tog upp att ett tydligt tecken 
när barnet i fråga inte förstår är att de blir frustrerade och inte vill delta i olika 
aktiviteter. När barnet utvecklat sitt språk och förstod vad pedagogerna och de andra 
barnen säger så var det lättare att delta i olika aktiviteter. Här ser vi ett samband med 
vad Svensson (2012) skriver om barn som har annat modersmål än svenska. Dels 
vikten av att faktiskt lära sig det svenska språket eftersom det är det undervisande 
språket. Men också hur upprepning och variation av lekmaterial och boksamtal kan 
leda till en förståelse av språket. 
 Att kontrollera barnens språkutveckling på deras modersmål kan vara svårt men 
pedagogerna på förskolorna där studien har genomfört menar på att de ofta använder 
föräldrar för att få redan på hur barnen ligger i sin språkliga utveckling på sitt 
modersmål. På båda förskolorna finns det även tillgång till flerspråkig personal som 
är en stor tillgång enligt pedagogerna. Förskolorna har även tillgång till 
modersmålsstödjare. Alla barn med annat modersmål än svenska har rätt till 
modersmålsstödjare från att de ha fyllt tre år. Pedagogerna tar upp att de är till stor 
hjälp att ha modersmålsstödjarna och att de kan kommunicera och diskutera med 
dem om hur barnen ligger i sin språkutveckling på modersmålet. 
 Om barnen är mer språkligt medveten på modersmålet så vet pedagogerna att 
barnen har en god grundförståelse och att det är mer det svenska språket i sig som de 
behöver arbeta mer med. Här ser vi en liknelse med det som Fredriksson och Taube 
(2003) tar upp om att pedagogerna bör vara medvetna om att barnen lär sig två språk 
samtidigt. Att pedagogerna därmed också ska visa hänsyn till att det inte bara är det 
verbala språket som är annorlunda utan också kroppsspråket kan vara bra att 
reflektera över. Med ett sociokulturellt perspektiv ser vi att variationen mellan 
hemmet och förskolan är en balansgång för barnet och vi tolkar det som att detta kan 
vara svårt för vissa barn att lära sig skillnaden mellan. Språkspela som Strandberg 
(2006) tar upp handlar om just detta, att agera huvudet högre i sin språkutveckling 
och det blir tydligt med de barn som har en språklig medvetenhet i modersmålet. De 
upplevdes under observationerna att de barnen försökte kommunicera på ett mer 
varierat sätt, ”fake it til you make it-mentalitet”. 
 Läsprojektet som varit på förskolorna kan ha varit stärkande för de barn som inte 
fick ta del av så mycket böcker hemma innan. Det kanske inte var alla barn som fick 
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ta del av högläsningen hemma, men vårdnadshavarna blev informerade om vikten av 
bokläsning. Vår åsikt är att det var viktigare att lyfta läsningen och engagera 
vårdnadshavarna än att bara ägna sig åt läsning på förskolan. Pedagogerna uppgav 
att det har varit en positiv respons på läsprojektet från vårdnadshavarna. Många 
böcker lånades hem och lästes flera gånger, både hemma och på förskolan. För de 
barn som har annat modersmål än svenska fanns det möjlighet att låna hem böcker 
på sitt modersmål och i de flesta fall fanns samma bok på svenska. Detta gjorde det 
möjligt för barnen att höra boken både på sitt språk och på svenska vilket 
underlättade för barnens ordförståelse. Barnen fick då större möjlighet att vara med i 
samtalet och diskussionerna kring bokens innehåll i boksamtalen som hölls på 
förskolan. Även Roberts (2008) lyfter upp att en och samma bok bör läsas hemma 
med vårdnadshavare på modersmålet och i förskolan på svenska. Hon menar att det 
kan bidra till att barnen får ett större ordförråd på båda språken. Detta har att göra 
med att boken upprepas på båda språken och att de tankar och resonemang som 
uppkommit vid läsningen då befäst som ordkunskap. 
 Fredriksson och Taube (2003) menar att det är viktigt att pedagoger har en god 
relation med vårdnadshavarna för att barnen med annat modersmål ska lära sig 
svenska. De skriver att om pedagogerna kan hjälpa vårdnadshavarna att förstå att 
bokläsningen hjälper barnen att utveckla sitt språk så är mycket vunnet. Skolverket 
(2016a) tar upp att om det svenska språket inte förekommer i hemmet så ska 
förskolan kompensera det området. I och med det bokprojekt som förekommit på 
förskolorna har förskolorna kunnat kompensera hemmen. Eftersom att de har haft 
möjlighet att läsa samma bok som barnen läst hemma på sitt modersmål och sedan 
på svenska i förskolan. Förskolan har då även bidragit till att utöka barnens emergent 
literacy händelser. 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Vi har använt oss av två metoder för att samla in vår data. Att vi använde oss av både 
intervjuer och observationer har hjälpt oss att få en fördjupad bild av informanternas 
svar. Om vi bara hade använt oss av enbart intervjuer så skulle vi ha missat hur 
pedagogerna faktiskt gör när de till exempel använder sig av boksamtal.  
 Att vi använde oss av semistrukturerade intervjuer var fördelaktigt för oss då vi 
fick möjligheter att ställa följdfrågor och få mer utförliga svar. Det har dock gjort det 
svårt att jämföra frågor mellan informanter eftersom vissa frågor enbart ställdes till 
en eller två informanter. Dock var majoriteten av frågorna av samma form och lätta 
att sortera i likheter och skillnader. Observationerna som var genomförda som 
deltagande observationer anser vi var nödvändiga att utföras på det sättet istället för 
observationer där vi inte tog del i verksamheten. Anledningen till det var för att vi 
som observatörer var kända personer för barnen och att observationerna då skulle 
kunna bli felaktiga om vi tog en avvaktande roll. Problematiken i denna metod ligger i 
att vi som observatörer inte ska forma barnens agerande, detta kan vi tyvärr inte veta 
om vi faktiskt gjort genom något vi kanske sa. 
 Vi har använt oss av två olika teoretiska utgångspunkter vilket har vidgat vår syn 
på språkinlärningen. Att bara använda ett perspektiv hade gjort att vi antingen missat 
vikten i de sociala samspelen som det sociokulturella perspektivet belyser eller missat 
miljöns påverkan på våra samtal och möjligheter att samtala och resonera som det 



26 
 

posthumanistiska perspektivet belyser. Dessa perspektiv är lika varandra när det 
gäller samtalens vikt för att lära sig ny kunskap och vi anser därför att de 
kompletterar varandra bra. 

6.2 Resultatdiskussion 
Vi tycker det är intressant att förskolan delar upp barnen och har boksamtal för att 
möta barnens olika framgång i språkutvecklingen. Att pedagoger ser på lässituationer 
som ett lärandetillfälle och inte enbart en stund för vila anser vi är pedagogiskt 
genomtänkt. Under studiens gång har läsprojektet som förskolorna arbetade med 
kommit på tal många gånger och det är intressant att se vilken positiv inverkan detta 
projekt har haft på både barn och pedagoger. Pedagogerna anser att det var ett 
väldigt lyckat projekt och att läsning blivit en större del av barnens vardag, både i 
förskolan och i hemmet. En pedagog tog upp att hen hoppades på att detta projekt 
skulle återkomma och att det blir ett projekt som sprider sig till fler kommuner.  
 Vi anser att pedagogerna tänker på att arbeta proaktivt, men det skulle varit 
intressant att veta mer om de barn som har insatser för sin språkutveckling. Där fick 
vi inte veta så mycket som vi hade hoppats på. Plåstermentaliteten existerar eftersom 
de inte satt in resurser förrän det är akut med det barnet som beskrivs från en 
förskola. Men de gör å andra sidan som regelverket, läroplanen förespråkar, det vill 
säga omfördelar resurser och väntar in barnet eftersom alla lär sig i olika takt. 
 De allmänna råden för förskolan (Skolverket, 2016b) förespråkar att 
verksamheten ska omfördela sina resurser innan de söker hjälp hos någon annan 
instans. Men detta motsäger Lutz (2013) och menar att det är en sämre taktik än att 
sätta in resurser tidigt för att bespara dels individen lidande men även för ett större 
perspektiv där fler insatser kan bli nödvändiga och därmed en större kostnad för 
samhället. Detta som Lutz (2013) tar upp strider mot läroplanen för förskolan och vi 
kan bara anta att det krävs mer forskning inom detta område för att det ska bli 
ändringar.  
 Vi har kommit fram till att dessa berörda förskolor som är mångkulturella kan 
behöva satsa mer på det svenska språket för de barn som har annat modersmål än 
svenska. I förskolor där det är mer homogent svenska barn behöver de inte satsa lika 
mycket eftersom barnen bara har ett språk att lära som finns både hemma och i 
förskolan. Att vi anser detta är för att alla barn på de berörda förskolorna ska få 
samma förutsättningar att klara sig i skolan som de barn som har svenska som 
modersmål. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016a) står det att förskolan ska 
kompensera hemmen. Givetvis anser vi även att barn med annat modersmål än 
svenska ska ha rätt att lära sig alla sina språk. 

6.2.1 Slutsats    
Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016a) ska förskolan arbeta med att låta 
barnen få uttrycka sig på fler sätt än enbart verbalt. Här ser vi att pedagogerna i 
uppsatsen lever upp till läroplanens strävansmål genom att ge barnen ett rikt sätt att 
uttrycka sig på genom att erbjuda bland annat konkret material att kommunicera 
med. Pedagogerna gör även som det står i de allmänna råden till förskolan 
(Skolverket, 2016b) att de arbetar med att omfördela resurser innan de söker annan 
stödinsats för barnets språkutveckling. Men vi undrar om det ändå är så att de söker 
för sent eller för sällan. Lutz (2013) menar att om det sätts in tidigt så kanske barnets 
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svårighet fortare förbättras och stödet kanske då inte behövs under en lång tid. Detta 
ser vi som en vinst för både individen men också ur ett makroperspektiv.  
 I vår studie har vi upptäckt att forskning pekar på att läsning och boksamtal är en 
stor del i främjandet av barns språkutveckling. Båda förskolorna där studien har 
genomförts använder sig mycket av boksamtal och läsning. Alla pedagoger som 
medverkat i studien anser att böcker, läsning och samtal kring böckernas innehåll är 
en viktig del i barnens språkutveckling. Vilket vi sett stämmer överens med tidigare 
forskning. Pedagogernas intervjusvar stämmer även väl överens med deras verklighet 
anser vi då vi observerat tillfällen då de läser böcker och har boksamtal. 
 Vi har även sett att alla pedagoger använder ett nyanserat verbalt språk vilket ger 
barnen ett bredare utbud av ord. Detta är något som pedagogerna tar upp i sina 
intervjuer att de gör samt att de vet vad öppna frågor är. Under vår observationer har 
vi  sett att pedagogerna ställer öppna frågor till barnen och delar in dem i mindre 
grupper vilket ger barnen större talutrymme med en vuxen. Detta är vad som 
kännetecknas som en språkstark förskola (Sheridan, Pramling Samuelsson & 
Johansson, 2009; Svensson, 2012; Wasik, 2010). Vår slutsats är att förskolorna som 
deltagit i denna studie har ett välfungerande arbetssätt vad gäller att generellt ge 
barnen ett nyanserat verbalt svenskt språk. Vi anser dock att barn med annat 
modersmål än svenska eventuellt kan behöva mer stöd i just svenskan eftersom det är 
detta språk som de kommer att använda sig av när de ska börja skolan. 
 På vår forskningsfråga om vad pedagogerna gör för specifika insatser för barns 
verbala språkutveckling så fick vi fram generella svar, så som att de delar upp i 
mindre grupper, hur de använder språket och använder boksamtal. Detta tolkar vi 
som att pedagogerna inte söker till elevhälsan förrän i de akuta lägena och därmed 
inte har så många erfarenheter av åtgärdsprogram. De har ett bra proaktivt arbetssätt 
vilket vi ser som en bra grund för att heller inte behöva söka hjälp utifrån i första 
taget. 

6.3 Framtida forskning 
Det hade varit intressant om det gick att göra en forskning som varade under flera år 
och som innefattade barn som har en känd språkproblematik. Att då se hur de får 
hjälp i förskolan eller inte samt hur väl de klarar sig i grundskolan. Det skulle även 
vara intressant att få mer forskning kring barn med annat modersmål än svenska. 
Varför får bara barn som fyllt 3 år tillgång till modersmålsstödjare? Skulle det 
underlätta för barnens språkutveckling och inlärningen av det svenska språket om 
barnen fick tillgång till modersmålsstödjare tidigare? Samt vad händer med de barn 
där det inte finns någon modersmålsstödjare tillgänglig?  

6.4 Förskolepedagogisk relevans 
Att arbeta med språket är en viktig del av förskolans ansvarsområde. Så det känns 
relevant att veta vad vi som pedagoger kan göra för att se till att alla blir språkande 
individer. Språket hör oupplösligt samman med identitetsutvecklingen (Skolverket, 
2016a), så har du inget språk har du svårt att förstå din omvärld och göra dina egna 
tankar och funderingar begripliga för andra. Språket är nyckeln och förskolan är en 
stor del i att hjälpa barn låsa upp koden. För vår egen del har det varit viktigt att bli 
påmind om språkets betydelse och vikten av dess innebörder.  
 Vi har funnit det intressant med forskning om barn som har annat modersmål än 
svenska, eftersom det varit relevant i och med förskolorna där data har insamlats 
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ifrån är mångkulturella. Vi har velat lyfta språkets betydelse för att det har en så stor 
avgörande roll för hur väl en individ kan lyckas i sitt framtida liv, med alla eventuella 
utbildningar och i sociala sammanhang. Vi har även tagit till oss vikten av att söka i 
god tid för barn som behöver stödinsatser, dock inte i onödan. Vi tar även med oss 
tankar om att arbeta proaktivt så att vi kan hjälpa alla barn med eller utan svårigheter 
i tal att få ett välfungerande rikt verbalt språk. 
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Bilaga 1 Missivbrev 

Barn med sen språkutveckling 

Vi, Malin Dagemir och Sara Karlsson skulle vilja besöka er förskola för att undersöka 
hur ni ställer er till barns sena språkliga utveckling. Vi har själva personliga 
erfarenheter av barn med uttalssvårigheter eller barn som har svårt att göra sig 
förstådda. Därför tycker vi att detta är av stor vikt att lära oss mer om. Vi vill 
undersöka vad vi som blivande pedagoger kan göra för att alla barn får ett språk och 
kan göra sig förstådda. 

När barn lär sig tala så ser det väldigt olika ut. Vissa barn lär sig fort och 
lär sig tala tydligt medan vissa barn tar längre tid på sig eller har svårigheter med 
fonetiken, d.v.s. hur ljuden ska uttalas. Att lära sig tala så att andra kan förstå är 
viktigt då det handlar om att kunna göra sina eller andras behov förstådda. Vissa 
barn tillbringar mycket tid på förskolan och därför är det viktigt att pedagogerna 
arbetar för att barnen ska få ett välfungerande språk (Engdahl & Ärlemalm-
Hagsér,2015). 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger tänker kring barns 
språkutveckling och hur de arbetar för att hjälpa barn som av någon anledning är 
sena i sin utveckling. Våra frågeställningar är: Vad kan pedagoger göra för att hjälpa 
barn med sin språkutveckling? Hur mycket arbetar förskolorna aktivt med specifika 
barn för att hjälpa dem att få ett språk? Och vad görs? 

Vi skulle vilja utför intervjuer med pedagoger samt observationer på 
avdelningarna. Intervjuerna beräknas ta ca 30 min. All data som samlas in kommer 
att behandlas enligt de etiska forskningsreglerna, vilket innebär, informationskrav 
från vår sida, samtyckeskrav från informanterna, konfidentialitetskravet vilket 
innefattar er anonymitet och nyttjandekravet vilket medför att all vår data enbart får 
användas till denna studie. (Vetenskapsrådet, 2016 & Bryman, 2011). Intervjuerna 
kommer att spelas in med ljudupptagning och transkriberas. Efter studien kommer 
all insamlad data att kasseras. Vi kommer att intervjua ca 6 pedagoger uppdelat på 
två olika förskolor samt utföra observationer på de avdelningar som den intervjuade 
arbetar på. Vi hoppas att ni vill vara med och belysa detta område tillsammans med 
oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
Malin Dagemir och Sara Karlsson 

Katrineholm 10/11 2017 
 
 
Kontaktuppgifter: 
Malin Dagemir  
Sara Karlsson  
Handledare: 
Linda Jonsson 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 
 

Har ni idag några barn som är sena i sin språkutveckling? 
 
Finns det specifika insatser för dessa barn, och vilka? 
 
Vad görs generellt för barns språkutveckling? 
 
Hur arbetar ni med rim och ramsor? 
 
Hur arbetar ni med fonetik? (ljudelser) 
 
Hur ofta sätts det in åtgärdsprogram för barns språkutveckling? 
 
Hur tänker ni kring barn med annat modersmål än svenska som är sena i 
sin språkutveckling? 
 
Barn som har annat modersmål än svenska och har ett välfungerande 
andra språk (Svenskan) hur får de hjälp med sitt modersmål? 
 
Barn med annat modersmål än svenska. Fråga kring det. 
 
Vad anser du att man borde göra med barnen som inte har ett 
välfungerande språk men som inte görs idag? (utan ett språk blir det 
svårt att ta till sig något som andra säger).  
  
Skulle teckenstöd vara ett tillräckligt komplement anser du? 
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Bilaga 3 Artikelsökningar 
 

Artikelsök:  

Artiklarna och doktorsavhandlingarna har hittats på sökmotorerna SwePub och Eric. 
Sökorden har varit språk* AND förskola* på SwePub och på Eric sökte vi på Second 
AND Language AND Child* och sökningarna är gjorda 8/11-17 samt 20/11-17. 
Avgränsningar har gjorts i form av att bara titta på de träffar som var referee 
granskade/Peer reviewed. Vi läste många abstracts och valde de som kändes som 
samma ämnesområde som vi undersöker samt att vi utgick från de texter som fanns 
tillgängliga i fulltext. Norlings (2015) doktorsavhandling hittades först som 
konferensbidrag och en specifik sökning gjordes på hennes namn i SwePub. 

 

 


