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Syftet med föreliggande studie är att undersöka barns språkutveckling med stöd 
av olika kommunikationssätt i förskolan. Den valda metoden för studien är av 
en kvalitativ ansats med semistruktuerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes 
med åtta förskollärare på två olika förskolor. Den teori som vi valt är det 
sociokulturella perspektivet. Resultatet visar att det som har störst betydelse för 
en positiv språkutveckling är att förskolepersonalen stödjer barnen i deras 
språkutveckling med olika kommunikationssätt. Detta genom att bekräfta 
barnen i deras val av kommunikationssätt. Slutsatsen är att olika 
kommunikationssätt gynnar barns språkutveckling. Det är dock av vikt att 
förskolepersonalen ger barnen möjligheter att använda olika verktyg för att 
utveckla sitt kommunikationssätt. 

_______________________________________________________ 

Nyckelord: Förskola, kommunikation, olika kommunikationssätt 



 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ......................................................................................................... 1 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor ............................................ 2 

1.2 Uppsatsens disposition ............................................................................. 2 

2 Bakgrund ......................................................................................................... 2 

2.1 Avgränsningar i litteratursökningen ........................................................ 2 

2.2 Styrdokument ........................................................................................... 3 

2.3 Tidigare forskning .................................................................................... 3 

2.3.1 Hur olika kommunikationssätt gynnar barns språkutveckling ........ 3 

2.3.2 Förskolepersonalens roll för barns språkutveckling ......................... 6 

2.4 Teoretiskt perspektiv ................................................................................8 

2.4.1 Det sociokulturella perspektivet ........................................................8 

3 Metod .............................................................................................................. 9 

3.1 Metodval ................................................................................................... 9 

3.2 Urval ........................................................................................................ 10 

3.3 Datainsamling ......................................................................................... 10 

3.4 Dataanalys .............................................................................................. 10 

3.5 Etiska överväganden ................................................................................ 11 

3.6 Trovärdighet och pålitlighet .................................................................... 11 

3.7 Reflexivitet .............................................................................................. 12 

4 Resultat ......................................................................................................... 12 

4.1 Förskolepersonalens roll för barns språkutveckling .............................. 12 

4.2 Hur olika kommunikationssätt gynnar barns språkutveckling ............. 13 

4.2.1 Kroppsspråk och konkret kommunikation ..................................... 14 

4.2.2 Miljön ............................................................................................... 15 

4.2.3 Lärplattor ......................................................................................... 15 

4.2.4 Böcker, Polyglutt och Penpal ........................................................... 15 

4.2.5 Verbala språket ................................................................................ 16 



 

4.2.6 Bilder och symboler ......................................................................... 16 

4.2.7 Tecken och TAKK ............................................................................. 17 

4.2.8 Estetiska uttryck .............................................................................. 17 

5 Analys ............................................................................................................ 18 

5.1 Förskolepersonalens roll för att utveckla barns språk ........................... 18 

5.2 De olika kommunikationssätten som används i förskolan .................... 18 

6 Diskussion .................................................................................................... 20 

6.1 Metoddiskussion .................................................................................... 20 

6.2 Resultatdiskussion .................................................................................. 21 

6.2.1 Hur kan det skapas möjligheter till språkutveckling genom olika 
kommunikationssätt? ................................................................................... 21 

6.2.2 På vilket sätt kan förskolepersonal stödja barn i deras 
språkutveckling? ........................................................................................... 25 

6.2.3 Slutsats ............................................................................................. 26 

6.2.4 Studiens betydelse ........................................................................... 26 

6.2.5 Vidare forskning .............................................................................. 27 

Referenslista ........................................................................................................ 28 

Bilaga 1 Missivbrev .............................................................................................. 30 

Bilaga 2 Intevjufrågor .......................................................................................... 31 

 

 

 

 

 

 



 1

1 Inledning  

I förskolorna finns det idag många barn som av olika anledningar behöver stöttning 
och olika verktyg för att utveckla sitt språk och sin kommunikation. Barn kan 
använda olika kommunikationssätt för att kommunicera och förstå varandra. 
Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) slår fast att: 

Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin 
kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter 
att olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en 
helhet (s.7). 

Vår tidigare genomförda pilotstudie visade att förskollärare använder sig av TAKK 
som står för Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation för att 
stärka barns språk (Karimi och Klasson, 2017). Vi vill därför gå vidare och undersöka 
om och på vilket sätt TAKK samt andra kommunikationssätt gynnar barns 
språkutveckling. Valet av ämne är också baserat på våra tidigare erfarenheter om att 
det behövs mer kunskap inom detta område, då vi sett att kunskapen om vad olika 
kommunikationssätt ger barnen är av varierad karaktär ute i förskolorna.  
 
Aspeflo (2015) beskriver att många inom förskolan är tveksamma till TAKK 
användning, då de tror det hämmar barnets språk. Författarens egna åsikt är dock att 
TAKK inte hämmar utan ger barnet en tidig möjlighet att förstå kommunikationens 
innebörd. Författaren belyser även att barn som kan utveckla ett verbalt språk får 
hjälp framåt i sin totala språkutveckling. Samtidigt menar författaren att de barn som 
inte utvecklar ett verbalt språk har ett annat sätt att kommunicera på, som de har fått 
med sig tidigt i sin utveckling. Därför är alla kommunikationssätt bra samt att barn 
ska erbjudas olika sätt att kommunicera på, förskolepersonal bör därför komplettera 
sitt eget verbala språk med tecken, rösten, bilder samt kroppsspråk (Aspeflo, 2015). 
 
Tisell (2009) menar att genom användandet av tecken som stöd får barnen uppleva 
orden med flera sinnen, när de får höra det verbala ordet får de samtidigt se och 
känna på ordet. Författaren menar att vuxna kan således använda hjälpmedel såsom 
tecken, text, tal och bilder för att bygga upp språket, vilket också leder till att 
inlärningen blir effektivare. Tecken som stöd gör att barnet själv får chansen att 
kunna uttrycka sig samt kommunicera tidigt i syfte att skapa en levande 
kommunikation (Tisell, 2009). 
 
Ladberg (2003) beskriver också att det inte bara är det verbala språket som används 
vid samtal, utan också ansiktsuttryck, tonlägen och kroppsspråk. Författaren menar 
att när behovet av kommunikation uppstår utvecklas också språket. Trygghet, 
kroppskontakt, blickar och närhet är komponenter som gör att språket hos ett barn 
växer. Öhman (2008) lyfter fram teoretikern Gregory Bateson som menar att “det är 
inte möjligt att inte kommunicera” (s.125). Författaren framhäver att våra budskap 
inte endast sker genom det verbala språket, den delen utgör bara en liten del av all 
kommunikation. Mycket handlar om olika underförstådda budskap som ligger i det vi 
indirekt säger i kommunikationen: Kroppshållning, tonfall, ansiktsuttryck, vårt sätt 
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att vara samt ögonkontakt. ”Allt detta talar också sitt tydliga språk” (Öhman, 2008, 
s.126). 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Syftet är att undersöka barns språkutveckling med stöd av olika kommunikationssätt i 
förskolan och hur dessa används för att skapa goda förutsättningar för barns 
språkutveckling och kommunikation. 
 
Forskningsfrågor: 
 
På vilket sätt kan förskollärare stödja barn i deras språkutveckling? 
 
Hur kan det skapas möjligheter till språkutveckling genom olika 
kommunikationssätt? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Först presenterar vi styrdokumenten som visar på vad vi ska arbeta med i förskolan 
utifrån det valda ämnet. Efter det följer tidigare forskning om olika 
kommunikationssätt. Därpå presenteras det valda teoretiska perspektivet.  
 
Sedan följer metodkapitlet där vi redovisar våra metodval, urvalet, hur 
sammanställning av data har gjorts och behandlas, samt vilka etiska överväganden 
som gjorts. Avslutningsvis i detta kapitel diskuterar vi studiens trovärdighet och 
pålitlighet. Därefter redovisar vi studiens resultat som sedan följs av en analys av 
resultatet relaterat till studiens forskningsfrågor.   
 
I det sista kapitlet för vi en diskussion av resultatet kopplat till våra teoretiska 
utgångspunkter samt en metoddiskussion och en slutsats av studiens resultat. Vi 
sätter också in vår fallstudie i ett större sammanhang och presenterar tankar om 
vidare forskning. Detta kapitel tillsammans med det föregående ligger också till 
grund för den sammanfattning vi redovisar inledningsvis i studien. 

2 Bakgrund 

I detta kapitel redovisas först en genomgång av avgränsningar i litteratursökningen. 
Därefter redovisas förskolans styrdokument följt av tidigare forskning om det valda 
området i denna kvalitativa studie. Tidigare forskning tar stöd i artiklar, en 
avhandling och annan litteratur lämplig för vårt arbete. Denna del är indelad i två 
olika kategorier: Förskolepersonalens roll för barns språkutveckling och hur olika 
kommunikationssätt gynnar barns språkutveckling.  

2.1 Avgränsningar i litteratursökningen 

Den litteratursökning som genomförts har skett via databaserna Eric, Swepub samt 
ProQuest. De sökord som använts vid litteratursökningen är: preschool teacher, 
communication, preschool, character, language development, body language, face 
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expression. Orden som använts, har använts både på svenska och engelska beroende 
på val av databas. Urvalet av ord har bytts och gjorts om i olika omgångar, en fast 
definition har däremot varit att alla sökningar definierats till att vara publikationer 
som är refereegranskade (peer review). 
 
Under litteratursökningen hittade vi fem intressanta artiklar som vi anser är 
relevanta för vår studie. Fyra av artiklarna är på engelska och en är på svenska. 
Dessutom fann vi en doktorsavhandling på engelska som också är intressant utifrån 
vårt syfte och våra forskningsfrågor. 

2.2 Styrdokument 

Skollagen (SFS 2010:800) belyser att barns utveckling och lärande ska stimuleras i 
förskolan samtidigt som de erbjuds en trygg omsorg. Dessa delar, utveckling, omsorg 
och lärande, ska bilda en helhetsbild av barnet utifrån barnets behov. Skollagen 
belyser även att förskolan ska arbeta med allsidiga kontakter och social gemenskap 
för att förbereda barnen framåt till utbildning (kap. 8 § 2). 
 

Skolverket (2016) uttrycker att förskolan ska arbeta med att stimulera varje barns 
språkutveckling samt tillvarata och uppmuntra barnets intresse och nyfikenhet för 
den skriftspråkliga världen. Enligt Skolverket (2016) är det förskollärarnas ansvar att 
utmana och stimulera barns språk och kommunikationsutveckling .  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och 
begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 
argumentera och kommunicera med andra (Skolverket, 2016,s.9-10).  

2.3 Tidigare forskning 

Här presenterar vi den undersökta tidigare forskningen, som bygger på studier som 
gjorts i relation till barns språkutveckling med stöd av olika kommunikationssätt.  

2.3.1 Hur olika kommunikationssätt gynnar barns språkutveckling 

Aspeflo (2015) menar barnets allra första kommunikation börjar genom att förmedla 
sinnestillstånd till den som är i närheten av barnet. Detta för att förmedla vad barnet 
vill och hur barnet mår. Författaren menar att grundläggande kommunikation 
handlar till största del om att individer delar känslor (affekter). Det är också via 
känslorna som den första kommunikationen sker då individer påverkar varandra 
ömsesidigt och överför känslor till varandra, efter ett tag kan barnet överföra avsikter 
och senare förmedla kunskaper (Aspeflo, 2015). Även Skau och Cascella (2006) 
betonar att innan barnet lär sig kommunicera verbalt, använder de gester och 
känslouttryck för att kommunicera.  
 
Engdahl (2011) presenterar resultaten av en studie som visar på att mindre barn 
använder sig av flera olika sätt att kommunicera i leken. Det mesta av 
kommunikationen är icke-verbal och handlar om gester, rörelser, ansiktsuttryck och 
röstkvalitet (Engdahl, 2011). Även Brodin och Lindstrand (2009) menar att verbalt 
språk  bara är en liten del av kommunikationen som också består av ljudsignaler, 
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blickar och gester. Detta innebär att barnen kan kommunicera på andra sätt som inte 
är verbala och på så sätt kan de uttrycka sig i en pågående lek. Vidare menar 
författarna att det krävs kommunikationsförmåga i förskolan för att utvecklas. Det 
handlar om en social process som innefattar att dela känslor, erfarenhet och tankar 
samt det bygger på gemenskap och ömsesidighet. Författarna menar att 
kommunikation är en viktig del för både vuxna och barn och 
kommunikationsförmågan behövs för att barn ska kunna leka med andra barn. Har 
de inte kommunikationsförmågan blir leken svårare (Brodin & Lindstrand, 2009). 
 
TAKK och Tecken som kommunikationssätt 
 
Enligt Tisell (2009) gynnar olika kommunikationssätt, till exempel tecken som stöd, 
barns språkutveckling. Författaren menar att det hjälper barnet att bygga upp sitt 
ordförråd och att tidigt kunna uttrycka sig. Författaren anser barnet lär sig att förstå 
handens rörelser lättare än att förstå ett ljud. Författaren är också tydlig med att 
förklara att tecken är ett viktigt verktyg för barns språkutveckling ( Tisell, 2009). 
Sandberg och Norling (2009) beskriver att det finns vissa förskolor som använder 
teckenstöd och bilder i kommunikation med hela barngruppen, eftersom det upplevs 
positivt och gynnar barnen i deras samspel, det leder också till att det blir färre 
konflikter och att barnen lättare förstår varandra. Författarna menar att med detta 
arbetssätt får alla barn större möjlighet att bli delaktiga i verksamheten. Författarna 
understryker också vikten av att all förskolepersonal får utbildning i teckenstöd samt 
att det används i hela barngruppen. De pekar också på att andra komponenter, såsom 
sång och rytmik, stödjer barn i deras språkutvecklingen (Sandberg & Norling, 2009). 
 
Ganz, Cook, Corbin-Newsome, Bourgeois och Flores (2005) har gjort en studie där de 
undersökte barns kommunikation hos barn med språkförseningar. Ett barn som fått 
diagnosen autism kunde inte kommunicera verbalt, men med hjälp av tecken kunde 
barnet kommunicera bättre med andra individer. Författarna ville med sin studie visa 
att många barn har svårt med kommunikationen och påpekar därför att det krävs 
andra verktyg som kompletterar det verbala språket. Ganz et al. (2005) tar även upp 
att avvikande uppförande, som till exempel aggression hos barn, ofta uppstår på 
grund av brist på kommunikation och att de inte kan göra sig förstådda. Författarna 
menar att genom att använda sig av tecken tillsammans med barnen i studien såg 
författarna att barnen började förstå varandra bättre och utveckla sina sociala 
färdigheter. Detta gjorde att aggressionerna hos barnen minskade betydligt för att de 
kunde göra sig förstådda (Ganz et al. 2005). 
 
Tecken fungerar som “krypträning” för tal och kommunikation och för barn som har 
en försenad språkutveckling. Med tecken får barnet en möjlighet att uttrycka sig 
tidigare än det skulle kunna verbalt (Tisell, 2009). Även Aspeflo (2015) menar att 
barn som lär sig tecken också lär sig att tidigt använda verbala ord. Författaren menar 
att de möjligheter som tecken ger, är att barnet lär sig fler ord snabbare och att orden 
och kunskapen om språket sitter kvar bättre i minnet. En bra strategi för att skapa en 
helhet i lärandet är därför att använda tecken som stöd: På senare tid har det även 
blivit vanligt ”att tecken används till mycket små barn med normal språkutveckling 
som ett extra stöd för snabbare talutveckling” (Tisell, 2009, s.8). 
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Tisell (2009) anser att barn som får möjligheten att använda tecken får en större 
chans att bygga upp ett ordförråd och en ordförståelse, men framförallt är det 
förmågan att kommunicera som gynnas. Författaren menar därför att 
teckenanvändning är ett bra sätt för att utveckla barns språk och kommunikation. 
Barnet har lättare att komma ihåg många tecken än att minnas de många ljud som 
talade ord innehåller (Tisell, 2009). Även Marilyn (1996) belyser i en artikel att 
användandet av tecken gör att barnets kommunikativa kompetens förbättras. 
Författaren anser att när barnet får använda tecken, kommer språket naturligt och de 
barn som har använt sig av tecken får ett bättre ordförråd. Författaren hänvisar till 
Gallaudets teori, som innebär att språket blir mer ”perfekt” om barnet både får se och 
höra ord och att den kunskap som byggs upp på detta sätt kommer att befästas ( 
Marilyn, 1996).   
 
Tisell (2009) menar att tecken blir en väg till talet för vissa barn och för andra blir 
tecken det främsta kommunikationssättet. Författaren hävdar också att det gäller att 
de flesta i barnets omgivning kan teckna, för att ju fler som deltar i tecknandet, desto 
bättre kommunikation och språkutveckling får det enskilda barnet. Vidare menar 
författaren att det är lättare att lära ett barnet ord via tecken än att förklara hur de 
uttalas. Författaren lyfter också fram att individer talar långsammare och tydligare 
om de samtidigt använder sig av tecken som stöd (Tisell, 2009).  
 
Larsson (2017) påpekar att språkutvecklingen kan gynnas av att barn använder sig av 
stödtecken redan innan ett års ålder. Författaren menar att när det gäller tecken 
handlar det om att ge barnen ett verktyg för att i första hand förstå, men även att i ett 
senare skede kunna förmedla vad barnet vill. Alltså är det av vikt att tidigt ge barnen 
tecken för viktiga och användbara ord (Larsson, 2017). Författaren beskriver att  
utvecklingen av handmotoriken sker snabbare än utvecklingen av munmotoriken det 
är därför som barn kan kommunicera tidigare och göra sig förstådda med tecken 
innan de kan göra sig förstådda verbalt. Författaren menar att TAKK kan användas 
för att stötta och öka kommunikationen för barnen i förskolan. Att arbeta med TAKK 
är ett bra sätt att arbeta med språket på hela förskolan, men främst på 
småbarnsavdelningar (Larsson, 2017).  
 
Skau och Cascella (2006) hävdar att om ett barn har tal- och språkförseningar, kan 
tecken vara ett stöd för att utveckla språket. Författarna menar att tecken ger en 
”visuell och taktil representation av det talade ordet” (s.15). Trygg (2010) beskriver 
att genom användandet av TAKK görs en anpassning så att tecken användningen ska 
stödja barnets språk och kommunikation, enligt författaren är tanken med TAKK att 
barnet själv ska kunna uttrycka sig, så att andra kan förstå.  
 
Bilder som kommunikationssätt 

Tisell (2009) menar att bilder och grafiska symboler är metoder som länge använts 
som kommunikationssätt. Författaren menar också att med hjälp av detta 
kommunikationssätt kan utanförskap brytas för de barn som inte har det verbala 
språket ännu. Detta kommunikationssätt har givits namnet AKK (Alternativ och 
Kompletterande Kommunikation) (Tisell,2009). Skau och Cascella (2006) belyser att 
användandet av bilder är ett enkelt och lättanvänt kommunikationssätt, som kan 
användas tillsammans med förskolebarn som har språkförseningar. Författarna 
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menar att med hjälp av bilder blir orden synliga för barnen. Vidare beskriver 
författarna att detta har vissa barn speciellt nytta av genom att de kan se och höra 
orden samtidigt, bilder gör att barnet kan röra eller peka på de ord som hörs. De 
visuella modellerna hjälper till att förstärka språket och ger barnet verktyg till att 
kommunicera, en bild kan användas som förstärkning av det verbala språket och ge 
barnet en känsla av sammanhang och trygghet (Skau & Casella, 2006). “När man har 
en bild att referera till ökar chanserna att orden förstås och lärs in, och risken för 
missförstånd minskar drastiskt” (Larsson, 2017, s.54).  
 
Även Aspeflo (2015) påpekar att bilder och föremål är mer konkreta än det verbala 
ordet.  Författaren belyser att till skillnad från det verbala ordet finns bilden kvar 
framför barnet och bilden hjälper barnet att minnas och sammankoppla det ord som 
hörs med det som ses. V idare beskrivs att det är viktigt att tänka på vid användandet 
av bilder är att barnet får möjlighet att göra något konkret med materialet. Därför att 
det inte är motiverande för barnet att enbart titta på bilder som ligger på ett bord, 
utan det behövs också att göras något konkret med materialet utifrån barnet (Aspeflo, 
2015). Bilder som stöd, är således ett hjälpmedel som används i en positiv bemärkelse 
för att förtydliga det som sägs (Gerland, 2015). Aspeflo (2015) menar att vid 
användandet av bildscheman är syftet att ge barnet information på ett förståeligt sätt, 
så att barnet kan ha möjlighet att förutspå vad det är som händer och kunna 
förbereda sig på det. ”Syftet med bildanvändning är således att hjälpa barnet till ökad 
förmåga till flexibilitet och inte tvärtom” (Aspeflo, 2015, s.94). 

2.3.2 Förskolepersonalens roll för barns språkutveckling 

Aspeflo (2015) menar att förskolepersonal behöver behålla nyfikenheten för barnen 
de möter och att kommunikation i det avseendet både ses som ett svårt och intressant 
område. Författaren påpekar att förskolepersonal bör uppmuntra barnen till att 
kommunicera på olika sätt, eftersom olika sorters kommunikation är bra för 
språkutvecklingen. Författaren menar  också att kommunikationen kan vara allt ifrån 
verbal, det barnet visar, bild och tecken samt skrift. Dessa olika kommunikationssätt 
kompletterar varandra och inget är bättre än något annat, enligt författaren. Det 
handlar mer om att barnen kan göra sig förstådda i olika sammanhang och därför är 
det bra att kunna kommunicera på flera olika sätt (Aspeflo, 2015).  
 
Aspeflo (2015) menar att viss förskolepersonal är tveksam till användandet av tecken, 
då de anser att barnen bara kommer använda tecken och inte kommunicera verbalt. 
Författaren menar även att förskolepersonal måste erbjuda barnen olika sätt att 
kommunicera. Författaren påpekar att det är även viktigt att förskolepersonalen själv 
använder sig av olika kommunikationssätt för att både tydliggöra och förstärka det 
egna verbala språket. Det kan handla om bilder, kroppsspråk, röst och tecken 
(Aspeflo, 2015). Det är av vikt att förskolepersonal är medvetna om sina egna 
språkval, personalens medvetenhet är speciellt viktig om barnet upprepar meningar 
och vid en sådan situation kan det vara bra att undvika att ställa frågor och istället 
använda sig av en s.k. ifyllnadstrategi (Aspeflo, 2015). Även Öhman (2008) menar att 
i kommunikation uppfattar barnen mer än orden som kommuniceras. Författaren 
menar att barnen registrerar även andra signaler som finns med i sammanhanget och 
barn tar ofta efter vuxnas sätt att kommunicera. Författaren beskriver därför är det 
betydelsefullt att förskolepersonalen är medveten om sitt språkliga ansvar och vikten 
av att aktivt arbeta med sitt eget kommunikationsmönster likväl som med 
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kommunikationen mellan barnen. Det är en viktig grund för barnets språkliga 
utveckling och lärande (Öhman, 2008).  
 
I en studie av Wheatley, Gerde och Cabell (2016) visas att den förskollärare som 
använder sig av bilder och verbala ord samtidigt, skapar en större förståelse hos 
barnen. Jonsson (2016) menar att om barnen ska få möjlighet till att vidga sitt 
lärande, behöver de ges utrymme, detta kan ske genom att kommunicera och 
reflektera tillsammans med andra barn och vuxna, samt genom att ta del av andras 
erfarenheter. Författaren anser att förskollärare har en viktig roll genom att de kan 
tillvarata de fasta situationerna som finns i verksamheten och att de också är 
nyckelpersoner för att skapa nya potentiella lärandesituationer. De yngsta barnen 
visar sin förmåga i förskolan, men riskerar att bli missförstådda om de inte har 
lyhörda och skickliga förskollärare som kan stödja dem i deras lärande och 
språkutveckling (Jonsson, 2016). Även Ladberg (2003) lyfter fram att 
förskolepersonal stödjer barn i deras språkutveckling genom att ta tillvara på de 
vardagliga aktiviteterna i förskolan och använda dem på ett genomtänkt sätt. Det 
handlar inte om att göra speciella aktiviteter, utan ta fasta på allt från påklädning till 
skapande verksamhet i arbetet för att stimulera språkutvecklingen (Ladberg 2003). 
Skau och Cascella (2006) påpekar att förskolepersonal kan gestalta och bygga upp 
språket genom att skapa språkliga aktiviteter, till exempel genom att använda TAKK i 
samband med berättelser, låtar och spel för att uppmuntra barns kommunikation i en 
lustfylld miljö. Det är genom användandet av ord och i samspel med andra som 
språket utvecklas, påpekar Aspeflo (2015).  

Aspeflo (2015) belyser också att när det gäller kommunikationssvårigheter ligger 
svårigheterna lika mycket hos förskolepersonalen som hos barnet. Författaren menar 
att lättaste sättet att arbeta med dessa svårigheter är att utgå från sig själv och ändra 
på sitt beteende, detta blir tydligt när kommunikationen sker i ett samspel. 
Författaren påpekar att en viktig aspekt som förskolepersonalen behöver tänka på är 
att kommunikationen med barnen inte ska bli ett krav eller ett måste, utan det ska 
finnas en naturlig motivation att öka och förbättra kommunikationen. Vidare belyser 
författaren att det är av vikt att förskolepersonal tänker på att det de gör naturligt 
med yngre barn kan de även behöva göra med äldre barn, när svårigheter uppstår. 
Det gäller att barnen ska få möjlighet att bli medvetna om hur deras eget agerande 
påverkar andras agerande, detta är grundläggande för kommunikation (Aspeflo, 
2015). Aspeflo (2015) beskriver även att förskolepersonal behöver tänka på att det är 
bra om något konkret görs tillsammans med barnen när de arbetar med språk och 
samspel. Författaren belyser också att det även är viktigt att förskolepersonalen väljer 
ett material som barnet tycker om att arbeta med. Vidare belyser författaren att detta 
är för att barnet inte ska behöva lägga energi på att tolka och förstå materialet. 
Författaren framhäver att det är även viktigt att vuxna bekräftar och utvidgar språket 
hos barn för att det ska bli en fortsatt språkutveckling. Genom att förskolepersonal 
följer barnens intresse och det som barnen har i fokus vid den tidpunkten, nås bästa 
vägen till språkutveckling, förskolepersonal behöver därför förstärka och utveckla alla 
barns språkmedvetenhet (Aspeflo, 2015). 

Larsson (2017) lyfter fram att det är av vikt att förskolepersonalen skapar miljöer där 
det finns förutsättningar och utrymme för ett gemensamt lärande som kan stödjas av 
upplevelser och en dialog mellan alla som deltar. Författaren uttrycker att “det är 
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otroligt viktigt att vi som arbetar i förskola och skola hela tiden strävar efter att skapa 
gemenskap, samspel och upplevelsebaserat lärande i barnens och elevernas 
lärmiljöer” (Larsson, 2017, s.22).  

2.4 Teoretiskt perspektiv 

I vår undersökning har vi valt att använda oss av det sociokulturella perspektivet som 
utgångspunkt för barns språkutveckling och kommunikation. Det sociokulturella 
perspektivet på lärande handlar om att människan bygger upp kunskap i samspel 
med omgivningen. I denna studie innebär det att förskollärare måste skapa en miljö 
som ger förutsättningar för barnen att utveckla sitt språk. Stor vikt läggs på 
omgivningens betydelse och i vilket sammanhang lärandet sker samt att språket har 
en primärt viktig roll.   

2.4.1 Det sociokulturella perspektivet 

Lev S Vygotskij är den som har lagt grunden till det sociokulturella perspektivet  
Vygotskij (1995), Vygotskij betonade vikten av att samhället omkring oss tillsammans 
med kulturen har stor betydelse för barnens utveckling, Lev Vygotskij levde 1896-
1934 i Ryssland. Han var barnpsykolog, pedagog och filosof och har haft stort 
inflytande på den moderna pedagogiken, hans verk blev dock inte kända i västvärlden 
förrän på 1960-talet (Vygotskij 1995).  
 
Enligt Vygotskij (1995) är lärande en sociokulturell process där fokus ligger på hur 
barn förstår något, kommunikationen är i fokus, eftersom barn utvecklas genom 
interaktiva aktiviteter tillsammans med andra människor. William (2006) belyser 
att det sociokulturella perspektivets teori om lärande lägger stor vikt på samspel 
mellan individen och andra individer runt omkring i ett förutbestämt sammanhang 
och i en specifik miljö. Vygotskij (1995) betonade ”att mycket av det vi lär oss, lär vi 
oss av andra. Nyckeln till socialt lärande är förmågan att imitera och utveckla sina 
högre mentala funktioner” (s.40). Williams (2006) menar att barnet ses som ett 
subjekt och påverkas av den kultur som barnet lever i. Författaren menar att det 
innebär att barnets kunskaper mestadels byggs upp omedvetet och att processen inte 
går att stoppa. ”Beskrivningen av barnet som subjekt är att samtidigt som det skapas 
av kulturen, så skapar det kulturen. Barnet är med och påverkar sin omgivning som i 
sin tur eller just därför är föränderlig” (Williams, 2006, s.46). 
 
Vygotskij (1999a) menar att språket har stor betydelse för människans utveckling. 
Språket är det viktigaste kulturella verktyget, ett verktyg som individer använder för 
social samvaro, utsagor och att förstå sin omvärld. Vygotskij (1999a) menar att ” utan 
social kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språk eller tänkande” (s.10). 
 
Vygotskij (1995) anser att språket utvecklas genom sociala och kulturella relationer. 
Utifrån detta utvecklas tänkandet och i Vygotskijs värld upphör aldrig lärandet. 
Vygotskij anser att det är när barnet kan förklara sig via språket som barnet kan börja 
använda språket till att tänka ( Vygotskij, 1995). Med sociala och kulturella relationer 
menar Vygotskij att barn behöver vuxna i sin omgivning för att stimuleras i sin 
språkutveckling (Jerland, 2003). Barnet lär sig att sätta ord på saker och ting men 
behöver stöd, (den proximala utvecklingszonen), för att bygga meningar och förstå 
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innebörden. Barnet lär sig även genom att befinna sig i miljöer som är rika på 
kommunikation (Strandberg, 2006). Den proximala utvecklingszonen innebär att ett 
barn behöver hjälp över ”tröskeln” när barnet har kommit till en viss punkt i sin 
utveckling där det är svårt att gå vidare (Vygotskij, 1995). Den proximala 
utvecklingszonen handlar om hur samarbetsprocessen barn emellan och barn och 
vuxna kan öka kunskapsutvecklingen och att barnets förmåga med hjälp av andra i 
sin närhet utvecklas till en högre nivå (Vygotskij 1999a). 
 
Enligt Vygotskij (1995) är grunden för barns utveckling den kognitiva utvecklingen. 
Författaren beskriver att när ett barn kommunicerar och samspelar med andra 
individer utvecklas barnets tankeprocess, samtidigt som det ger och tar andras idéer 
och tankar. Vidare belyser författaren att genom den processen, att ge och ta av 
varandra, utvecklas barns tankar och därmed skapas det möjligheter att ändra sitt 
tankesätt med stöd av kamraternas kunskaper och erfarenheter. I det sociokulturella 
perspektivet används begreppet appropriering, vilket innebär att barn tillägnar sig 
något och gör det till sitt eget genom olika processer, barn utvecklar och bygger upp 
kunskaper genom att bemästra nya erfarenheter (Vygotskij (1995). Vygotskij (1999a) 
anser att människor ständigt befinner sig i utveckling och förändring, i varje situation 
finns möjlighet att ta till sig – appropriera – kunskaper från andra medmänniskor i 
situationer där samspel sker. Lärarens roll ur ett  sociokulturellt perspektiv innebär 
att det är av vikt som lärare att både inspirera och skapa situationer som utmanar 
barnets lärande ( Vygotskij, 1995). Barn har som regel gott om fantasi och bygger 
fantasin på saker tagna ur verkligheten, för att öka barns fantasi behöver verkligheten 
utökas och utvecklas i samband med andra, både vuxna och barn (Vygotskij, 1995). 

3 Metod 

Det här kapitlet består av följande avsnitt: Metodval, urval, datainsamling,  
dataanalys, etiska överväganden, trovärdighet och pålitlighet och avslutas med 
reflexivitet. 

3.1 Metodval  

I vår studie har vi valt att göra en kvalitativ undersökning, vilket i vår studie innebär 
att vi med stöd av semistrukturerade intervjuer undersöker hur förskollärare stödjer 
barns språkutveckling med stöd av olika kommunikationssätt. En kvalitativ studie är 
en undersökning, där resultatet inte kan framställas som en absolut sanning, då 
datamaterialet har ofta samlats in vid ett fåtal tillfällen, men likväl kan resultatet ha 
relevans när det ställs i relation till andra forskningsresultat (Hedin & Martin, 2011). 
Genom att använda semistrukturerade intervjuer, kan vi nämligen också, enligt 
Bryman (2015) få detaljerade och noggranna svar från förskollärarna.  

Vi har intervjuat åtta förskollärare och fått deras åsikter och tankar kring barns 
språkutveckling med stöd av olika kommunikationssätt. Vi valde att skicka ut 
intervjufrågorna i förväg, eftersom vi ville att förskollärarna skulle kunna vara 
förberedda och bekväma med frågorna vi ställde. Vi ville ha så innehållsrika och 
relevanta svar som möjligt, för att få veta hur det var i praktiken. Vi är samtidigt 
medvetna om, som Bryman (2015) lyfter, att det kan finnas en fara i att 
respondenterna förberett sig för mycket och att det kan påverka intervjusvaren 
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genom att spontana formuleringar, uttryck och tankar inte kommer till sin rätt. Dock 
anser vi att fördelarna med att få frågorna före intervjun är större än nackdelar 

3.2 Urval 

I denna studie har förskollärare från två olika förskolor medverkat, en förskola med 
tre avdelningar och en annan förskola med fem avdelningar. De deltagande 
förskollärarna har arbetat inom förskolans verksamhet mellan 1 år och 42 år. 
Eftersom det är av vikt att barns språkutveckling med stöd av olika 
kommunikationssätt ingår i alla åldersgrupper, har vi valt att intervjua förskollärare 
som arbetar med barn i åldrarna 1-5 år.  
 
Urvalet är målinriktat: 
 

Vid ett målinriktat urval, typen av samplingsteknik är i grunden av strategiskt slag och 

ingriper ett försök att skapa överenskommelse mellan forskningsfrågorna och urval. 

Forskaren gör med andra ord sitt urval utifrån en önskan om att intervjua personer som 

är relevanta för forskningsfrågorna (problemformuleringen) (Bryman, 2015, s. 434).  
 

Eftersom vi hade en begränsad tid på oss att genomföra studien, kan urvalet i viss 
mån också betraktas som ett ”bekvämlighetsurval”. Detta innebär att vi valde 
förskolor som fanns i närheten av de kommuner vi bor och studerar i och som 
därigenom är kända för oss. Dessutom valde vi att begränsa antalet intervjuer till åtta 
förskollärare på två förskolor, för att ett större antal hade inneburit ett större 
insamlat datamaterial som skulle hanteras och analyseras, vilket tiden inte tillät.  

3.3 Datainsamling 

Datainsamlingen har medvetet genomförts på förskolor i två olika samhällen. Det är 
av vikt att tänka igenom val av plats för att genomföra intervjuerna. Det är nämligen 
att föredra att hitta en plats där de deltagande känner sig hemma och trygga (Stukát, 
2011). Av den anledningen genomfördes samtliga intervjuer på förskollärarnas 
arbetsplatser, för att göra det lätt för de medverkande att gå ifrån sitt ordinarie 
arbete. Genom att spela in intervjuerna har vi i efterhand kunnat lyssna på 
intervjuerna, för att kunna tolka resultatet så noggrant som möjligt. Varje intervju tog 
ca 30 minuter att genomföra.  

3.4 Dataanalys 

Analysen började i och med att intervjuerna genomfördes. Intervjuerna 
transkriberades sedan ordagrant. Bryman (2015) påpekar att fördelar med att 
transkribera intervjuer är att det underlättar en detaljerad analys av vad 
respondenterna har sagt samt att ” forskarna kan göra upprepade genomgångar av 
intervjupersonernas svar” (s.428). Under transkriberingen av intervjuerna, lyssnade 
vi på intervjuerna ett flertal gånger för att inte missa viktig information. Efter detta 
diskuterade vi och färgmarkerade data för att finna likheter och skillnader i 
materialet. För att finna likheter och skillnader, jämförde vi sedan svaren 
intervjufråga för intervjufråga. Vi tittade då på om förskollärarna nämnde samma 
saker eller inte. Vår avsikt var att öka förståelsen för den data vi samlat in. Efter detta 
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sammanställde vi den data som var relevant för vår studie och som också redovisas 
som studiens resultat. Rubriker i resultatredovisningen är en följd av den 
kategorisering som vi gjorde när vi sammanställde data utifrån vårt teoretiska 
perspektiv. Vi valde rubriker utifrån vad som mest framkom i datainsamlingen och 
som också var mest relevant för vår studie.  

3.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) tar upp fyra etiska principer som vi har beaktat under arbetet 
med studien: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. Vi informerade de deltagande förskollärarna om vad studien skulle 
handla om och hur vi skulle gå tillväga och fick klartecken från de berörda. De 
informerades dels muntligt dels genom att ett missivbrev delades ut (se bilaga 1). 
Konfidentialitetskravet uppnås genom att vi respekterar tystnadsplikten och 
sekretessen. Det vill säga att vi inte har använt insamlat material annat än till 
studiens syfte vilket förskollärarna gett sitt samtycke till. I detta krav ligger också 
anonymisering eller avidentifiering vilket innebär att de som ingår i studien är 
anonyma och att obehöriga inte ska kunna identifiera de deltagande. Vi har valt att 
anonymisera dem genom att kalla samtliga för förskollärare samt att de vid citat 
benämns som förskollärare 1,2,3 osv. Vi använder inte heller namnen på de aktuella 
förskolorna eller namn på några barn. Slutligen, konfidentialitet innebär att vi inte 
sprider informationen vidare som vi fått i förtroende av de intervjuade. Här 
innefattas också att datamaterialet förvaras på ett tryggt sätt, att endast vi som är 
ansvariga för studien har tillgång till det samt att materialet inte ska användas i något 
annat sammanhang. Materialet förvaras med andra ord oåtkomligt för utomstående. 

3.6 Trovärdighet och pålitlighet 

I kvalitativa studier är det av vikt att vara uppmärksam på kriterierna trovärdighet 
och pålitlighet. Bryman (2015) betonar att  
 

Att skapa en trovärdighet i resultaten inbegriper både att man säkerhetsställt att 

forskningen utförts i enlighet med de regler som finns och att man rapporterar 

resultaten till de personer som är en del av den sociala verklighet som studerats för att 

dessa ska bekräfta att forskaren uppfattat den verkligheten på rätt sätt (s.354).  

 

Ingen av deltagarna önskade bli informerad om resultatet av studien innan den 
publiceras. Däremot ville några av deltagarna gärna ha en kopia av uppsatsen när den 
är färdigskriven och examinerad. Pålitlighet, enligt Bryman (2015), handlar om 
 

att man säkerställer att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse om av alla 

faser av forskningsprocessen, problemformulering val av undersökningspersoner, 

fältanteckningar, intervjuutskrifter, beslut rörande analysen av data och så vidare 

(s.355).  

 

För att minska risken för misstolkning har intervjuerna kompletterades och med 
följdfrågor för att tydliggöra när något verkar oklart. Intervjuerna har transkriberats 
och spelats in som Bryman (2015) påpekar, för att minska risken av tolkningsfel vid 
arbetet med resultatredovisningen och analysen. Stukát (2011) menar att det finns 
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flera risker med att genomföra semistrukturerade intervjuer, dels genom att en 
intervjufråga kan tolkas på ett felaktigt sätt av deltagaren eller att författaren tolkar 
svaret fel. Dels genom att deltagaren inte svarar ärligt utan strävar mot att ange det 
”rätta” svaret, det vill säga det deltagaren tror att intervjuaren vill höra (Stukát 2011). 
Följdfrågorna har därför använts i syfte att ge den intervjuade möjlighet att utveckla 
sitt svar för att vi ska kunna undvika det Stukat lyfter fram som en fara.  

3.7 Reflexivitet 

Begreppet reflexivitet har flera betydelser, enligt Bryman (2015), det kan belysa hur 
ord och handlingar skapar verkligheten runt omkring oss. Det har också en betydelse 
i att forskare behöver reflektera över vilka konsekvenser valda forskningsmetoder kan 
ha för beslut samt vilken påverkan forskaren och samhällets värderingar kan ha 
(Bryman,2015). Ett reflexivt förhållningssätt innebär att förståelse och sensitivitet 
har påverkan på vårt eget uppförande och förhållningssätt, att göra en studie på ett 
sakligt sätt är en svår uppgift på grund av att vi, som påtalats tidigare, påverkas av 
våra egna föreställningar (Bryman, 2015). Det behövs en sensitivitet och förståelse för 
hur till exempel kön, ålder och utbildning som respondenterna har, påverkar vad som 
framställs och sedan tolkas in i studien (Bryman, 2015). Vi har på ett medvetet sätt 
intagit ett kritiskt förhållningssätt kring detta för att undvika att göra felaktiga 
tolkningar. Resultatet i intervjuerna har påverkats av vårt sätt att möta våra 
respondenter med följdfrågor utifrån att vi har olika erfarenheter kring att arbeta 
med barns språkutveckling med stöd av olika kommunikationssätt. Det betyder att 
även om vi främst utgått från basfrågorna så kan följdfrågorna också ha påverkat 
datamaterialet. 

4 Resultat 

Utifrån de svar vi har fått kommer vi presentera ett sammanfattande resultat. Denna 
del kommer att vara indelad i två olika kategorier: 1) ”Förskolepersonalens roll för 
barns språkutveckling” samt 2) ”olika kommunikationssätt som gynnar barns 
språkutveckling”. Under ”olika kommunikationssätt som gynnar barns 
språkutveckling” kommer vi att ha underrubriker för att belysa de olika 
kommunikationssätt som framkommer i studien. Dessa rubriker är valda utifrån den 
datainsamling som gjorts.  

4.1 Förskolepersonalens roll för barns språkutveckling 

Förskollärarna i studien är överens om att olika kommunikationssätt gynnar barns 
kommunikation och att förskolepersonal är med och stödjer språkutvecklingen 
genom att använda sig av det. Förskollärarna menar också att de behöver vara tydliga 
med användandet av olika kommunikationssätt och betydelsen av detta, både till 
barn och också vårdnadshavare. En förskollärare beskriver att förskolepersonalen 
kan stödja barns språkutveckling genom att visa olika sätt att kommunicera på. 
Vidare belyser förskolläraren att det inte ska göras någon värdering kring vilket sätt 
som är bäst. Det primära är istället att kommunicera med barnen, oavsett hur de 
kommunicerar tillbaka. Det viktigaste som förskollärarna lyfter fram är att ge barnen 
verktyg att kommunicera och förstå varandra. En förskollärare beskriver att 
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förskolepersonal kan ge barnen en tydligare struktur över dagen. En annan 
förskollärare belyser att en del i arbetet är att göra barnen nyfikna och intresserade av 
olika kommunikationssätt. 

Olika kommunikationssätt gynnar barns språkutveckling, eftersom barn lär sig på 
olika sätt. En förskollärare belyser att  

När vi använder olika kommunikationssätt stödjer vi barnens språkutveckling genom att på 

olika sätt visa vad man menar. Det är otroligt viktigt att man jobbar med alla 

uttryckssätt.  Fördelarna måste ju vara att barnen får utvecklas på ett så mångsidigt sätt som 

möjligt (Förskollärare 5). 

I intervjusvaren framkommer att förskollärarna anser att det är viktigt att använda 
sig av olika kommunikationssätt med hela barngruppen. Användningen av de olika 
kommunikationssätten är både spontan och planerad samt utgår från både 
förskolepersonal och barn. Vissa kommunikationssätt är mer efterfrågade av barnen, 
som exempelvis Polyglutt och lärplatta. 

En förskollärare lyfter att arbetet med olika kommunikationssätt inte diskuteras så 
mycket i personalgruppen. Förskolläraren anser dock att det borde diskuteras mer för 
att de ska kunna ha en gemensam syn och ett gemensamt förhållningssätt. En annan 
förskollärare belyser att det främsta arbetet med olika kommunikationssätt är att 
hålla dem levande. Förskolorna fokuserar på olika kommunikationssätt vid olika 
tillfällen, utifrån behov. Detta gör också att strategierna för olika kommunikationssätt 
behöver omprövas hela tiden. 

Att synliggöra arbetet med olika kommunikationssätt görs på lite olika sätt på 
förskolorna och avdelningarna. En förskollärare uttrycker att de synliggör arbetet 
genom instagram och en dokumentationsvägg till vårdnadshavarna och via Facebook 
till chef och kollegor. De synliggör även arbetet genom samtal med barn under 
utvecklingssamtal. Att synliggöra arbetet med olika kommunikationssätt är ett 
område som en förskollärare upplever att de behöver arbeta vidare med. 
Förskolläraren menar också att ”när det gäller det kommunikativa arbetet kan vi bli 
bättre på att förmedla ut vad som görs”. En annan förskollärare belyser att de talar 
mycket om kommunikation samt visar på i dokumentationen och samtalar med 
barnens vårdnadshavare om barnets kommunikation. Förskolläraren beskriver att ” 
kommunikationen i en ett-årsgrupp är något av det viktigaste vi gör och därför syns 
det i vårt arbete hela tiden”. Förskollärarna lyfter att det är viktigt att bekräfta barnen 
i deras kommunikation och också upprepa det barnen säger för att de ska känna sig 
sedda och bekräftade.  

4.2 Hur olika kommunikationssätt gynnar barns 
språkutveckling 

I intervjuerna framkommer att syftet med att använda sig av olika 
kommunikationssätt mynnar ut i att barnen ska stödjas i sin språkutveckling och att 
barnen lättare ska kunna kommunicera även utan ett verbalt språk. Barnen ska få 
hjälp och möjlighet att bli förstådda och att barnen ska också få flera olika sätt att 
förstå varandra och kommunicera på. De olika kommunikationssätten gör att 



 14 

Barn med icke verbalt språk kan göra sig förstådda och kan förmedla saker till andra 

människor. När barnen kan göra sig förstådda så främjar det barnens självkänsla och tillit till 

sin egen förmåga (Förskollärare 4). 

En förskollärare upplever att barnen blir mer tillfredsställda av att kunna göra sig 
förstådda på andra sätt än verbalt, det gör också att barnen kan vara med i leken och 
kommunicera och också utvecklas fortare språkligt. Intervjuerna visar att 
förskollärarna är eniga om att olika kommunikationssätt ska användas i förskolan. 
Det möjliggör språkutveckling och utökning av ordförrådet samt når fler barn. En 
förskollärare anser att hela deras verksamhet går ut på att kommunicera med 
varandra. 

En förskollärare berättar att de använder sig av olika kommunikationssätt i 
verksamheten och då främst det verbala språket samt kroppsspråket. Förskollärare 
nummer åtta menar att ”jag tror man måste ha olika kommunikationssätt för att vissa 
barn kanske tar det muntliga, medan andra barn är mer kroppsliga”. En annan 
förskollärare nämner också att barnen får träna på att vänta på sin tur för att också ge 
kompisar tid till kommunikation, barnen lockas av olika saker som får dem att vilja 
lära sig mer och förstå omvärlden. Därför är användandet av olika 
kommunikationssätt bra att använda sig av för att ge barnen fler möjligheter i detta 
avseende anser förskolläraren. 

En av förskollärarna som arbetar på en småbarnsavdelning menar att det tar längre 
tid att få respons från yngre barn. Förskolläraren beskriver att barnen tar till sig av 
kunskapen och kommunikationen och att de en dag kan använda sig av det. Men att 
barnen behöver tid på sig för att förstå och kommunicera, ”För barn är ju så att de tar 
in först, sen kan man använda det”. 

4.2.1 Kroppsspråk och konkret kommunikation 

En förskollärare menar att kroppsspråk samt mimik är det viktigaste, därför att de 
kommunikationssätten är lättast att läsa av, att sjunga med rörelser stödjer också 
språkutvecklingen. En annan förskollärare menar att 

Kroppsspråk är också ett kommunikationssätt som är väldigt bra och användbart. Största jag 

tror man kommunicerar med är ansiktsuttryck, tror barnen tolkar oss mycket utifrån 

ansiktsuttryck (Förskollärare 5).  

Samma förskollärare belyser att barnen använder sig mycket av kroppsspråk som 
kommunikationssätt, de tar en vuxen i handen för att visa vad de vill. Förskollärare 
nummer fem resonerar ”och varför gör barnen det när de egentligen kan”. Det 
förskolläraren syftar på här är att barnen kan kommunicera verbalt. Flera 
förskollärare har nämnt att de använder sig av visuell kommunikation och 
kroppsspråk samt att det är lätt att använda tillsammans med barnen. En 
förskollärare beskriver att de försöker vara tydliga och konkreta i sin kommunikation 
samt följer med och visar barnen vad de menar. Förskolepersonalen ber även barnen 
att visa om det är något som de inte förstår. Kroppsspråk används genom att personal 
visar med kroppsuttryck vad som förväntas och om det är något som barnen inte får 
göra.  
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4.2.2 Miljön 

Förskollärarna på en av förskolorna menar att de använder miljön som 
kommunikationssätt. En förskollärare belyser att ”vi har den materiella miljön som 
en kommunikationsform”. Barnen utnyttjar saker och skapande som ett sätt att leka 
och kommunicera på, förskolan arbetar med att skapa lärmiljöer som hjälper barnen 
i deras språkutveckling menar förskolläraren. En förskollärare nämner, att de vill 
skapa en bra lärmiljö där barnen har möjlighet att hitta sitt sätt att kommunicera 
med omvärlden, samt utforska den.  

På den andra förskolan nämner förskollärarna miljön i liten utsträckning som 
kommunikationssätt. Förskollärare nummer sju beskriver dock att ”vi har jobbat 
mycket med att dela in barnen i mindre grupper, för att lättare få barnens 
uppmärksamhet”. Syftet med att dela upp barnen i mindre grupper har varit att 
kommunicera på ett annat sätt än det vanliga och komma närmare barnen i 
kommunikationen. Detta arbetssätt innebär att miljön måste vara tillåtande för det 
menar förskolläraren.  

4.2.3 Lärplattor  

Lärplattorna ger möjlighet att söka på internet efter program och lärande appar som 
är skapande och intressanta för barnen att kommunicera kring. På det sättet 
utvecklas den digitala kompetensen hos barnen vilket också är en 
kommunikationsform. På en av förskolorna lyfter en förskollärare att de arbetar med 
lärplattor som kommunikationsform. Förskolepersonalen laddar ner appar som kan 
stärka kommunikationen. Appar där barn tillsammans kan samarbeta och utforska 
saker vidare. 

4.2.4 Böcker, Polyglutt och Penpal 

Flera av förskollärarna beskriver att böcker är bra att använda sig av för att gynna 
barns språkutveckling. Böckerna används på lite olika sätt på de två förskolorna. Den 
ena förskolan använder sig av böcker på så sätt att barnen får ta med sig en bok 
hemifrån som de sedan läser på förskolan. Detta synliggörs genom att ett kort tas på 
barnet och boken. Bilden sätts sedan upp på väggen. Förskollärare nummer fem 
belyser “att ta till sig en saga utvecklar språket på sikt. Att få berätta en saga som 
barnen själva har gjort är ju väldigt utvecklande”. Förskolan använder sig även av en 
app som heter Polyglutt som har sagor på olika språk inlästa. Detta verktyg är något 
som intresserar barnen och som de efterfrågar om de ser att förskolepersonalen inte 
kan läsa en fysisk bok. På den andra förskolan framkommer det att böcker används 
som ett kommunikationssätt. En förskollärare menar att ett bra sätt att lära sig språk 
samt uttal är att förskolepersonal läser böcker och låter barnen få höra orden 
samtidigt som de kan se bilderna som visar på ordens betydelse och därigenom få ett 
sammanhang. Förskollärare nummer tre belyser att ”böcker är också mycket viktigt 
för språkutvecklingen”. 

Penpal är ett verktyg som den ena förskolan är i startgroparna med att börja använda. 
Penpal är ett kommunikationssätt som används för att kunna översätta fraser på ett 
enkelt sätt till andra språk. Penpal är en penna som det finns en karta med ord och 
fraser till som pennan sedan läser av och läser upp. 
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4.2.5 Verbala språket 

Flera av förskollärarna i studien menar att det verbala språket är viktigt och att det 
används mycket verbal kommunikation på förskolorna. Det verbala språket är ett 
kommunikationssätt som alltid funnits och som all förskolepersonal använder sig av 
samtidigt som de förstärker med hjälp av andra kommunikationssätt. En 
förskollärare belyser att ”det översvallande språket man har när man sitter och leker 
med barnen tror jag är jätteviktigt. Att man benämner saker och att man inte 
förenklar för mycket”. Samma förskollärare beskriver också att ”jag tror man stödjer 
barnen genom att bekräfta det de säger och säga om”. En annan förskollärare belyser 
att ”i första hand när jag tänkte på det (olika kommunikationssätt) tänkte jag att det 
vanligaste är ju språket man pratar med barnen”. 

En förskollärare upplever att barnen inte är så verbala på förskolan men 
förskolläraren tror att de är mer verbala hemma. Förskolläraren belyser också att de 
använder sig av mycket verbal kommunikation kombinerat med kroppsspråk för att 
ge barnen så mycket verbal kommunikation som möjligt.  

En annan förskollärare belyser att 

Ibland tröttnar man på att höra sin egen röst, för att man pratar hela tiden. Samtidigt har jag 

tänkt på det att jag inte skulle klara mig utan det verbala språket, för det är en så stor del. Det 

är svårt för andra kommunikationssätt att ta den platsen som det verbala språket tar 

(förskollärare 7). 

4.2.6 Bilder och symboler 

Att använda sig av bilder för att förstärka det verbala språket är också ett 
kommunikationssätt som främst en av förskolornas avdelningar använder sig av. 
Syftet med att använda bilder som kommunikationssätt är att barnen ska få en visuell 
bild av vad som händer och vad som kommer i nästa steg. Att vuxna kan ha med 
bilder som hjälpmedel för att det ska bli lättare för barnen att förstå hjälper även 
barnen att veta vad som ska hända.   

En förskollärare påpekar att de stödjer barnens språkutveckling genom att 
introducera bilder och symboler så tidigt som möjligt. Att använda sig av bilder 
hjälper barnen att förstå vad som menas. Till exempel kan barn med stöd av 
förskollärares instruktioner och bilder av hur kläder ska tas på lära sig hur de ska ta 
på sig olika kläder. En förskollärare beskriver att de har ett bildschema, men att det 
inte används särskilt ofta, för att behovet inte riktigt finns hos barnen. Om 
förskolläraren ser ett behov visar de på bild schemat vad som ska hända. En annan 
förskollärare belyser att de använder sig av en bilddagbok som det dagligen 
dokumenteras i. Förskolepersonalen samtalar sedan med barnen om de aktiviteter 
som hänt. Genom att ge barnen bilder som förstärkning till det verbala språket ges 
barnen möjligheter till att associera bilden till ett verkligt ting. 

En förskollärare menar att det är bra att strukturera dagen med hjälp av konkreta 
bilder som beskriver en aktivitet. Vidare beskrivs att bilder, föremål (symboler) 
används vid samlingarna. De har även bilder på leksaker på lådor och hyllor för att 
barnen ska veta var materialet hör hemma. Bilder som barnen har skapat sätts upp 
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på avdelningen. En förskollärare beskriver att arbetet med bilder och symboler 
synliggörs för vårdnadshavare på bland annat Lucia och en grillkväll.  

4.2.7 Tecken och TAKK 

TAKK som kommunikationssätt används för att skapa möjligheter till att 
språkutveckling för barnen och flertalet av förskollärarna menar att det stödjer alla 
barn i deras språkutveckling. En av förskollärarna beskriver att ”tecken är bra för alla 
barn”. Förskollärare nummer tre belyser att ”stödtecken kan fungera som en bro till 
det verbala språket. Att använda sig av TAKK har gett barnen ett tydligare språk och 
ett verktyg att kommunicera med.”  

Användningen av TAKK skiljer sig lite mellan de olika avdelningarna. Det som styr 
användandet är dock behovet uppger flertalet av förskollärarna. En del förskollärare 
beskriver att användningen av detta verktyg kanske mest sker vid planerade tillfällen 
som samlingen, medan andra beskriver att det används under hela dagen. En annan 
aspekt som vägs in av samtliga förskollärare vid användandet av TAKK är barnens 
intresse. De flesta förskollärarna beskriver att de har tecken uppsatta på väggen, för 
att barnen ska kunna titta och se hur ord tecknas. Förskolepersonalen följer barnens 
intresse när det finns och berättar om hur olika ord tecknas samt tar reda på de ord 
som barnen undrar över. 

En förskollärare menar att det är enklare att förstå det viktiga som sägs för att 
nyckelorden tecknas och att det kompletterar det verbala språket. Förskollärare 
nummer ett menar att ” tecken gynnar barns språkutveckling väldigt positivt. Barnen 
kommer igång med mer kommunikation tidigare”. 

De tecken som ena förskolan använder sig av, är tecken som förskolepersonalen anser 
vara användbara och meningsfulla för barnen. Det är även tecken för ord som både 
förskolepersonal och barn använder sig av ofta, och som de observerat att barnen har 
nytta av i sin vardag. All förskolepersonal får även utbildning i TAKK. På den andra 
förskolan försöker de introducera några nya tecken varje vecka och använder ord som 
barnen visar intresse för och som det finns ett behov av att kunna förstå. På denna 
förskola har de även efterfrågat att få gå en utbildning i TAKK men de har ännu inte 
fått ta del av någon sådan utbildning. 

En förskollärare lyfter att de använder instagram för att synliggöra vilka tecken de 
arbetar med. En annan förskollärare belyser att de har bilder med stödtecken 
uppsatta på avdelningen, vid samlingen, matbord och skötbord. En förskoleavdelning 
har teckenkartor uppsatta som väcker barnens nyfikenhet och skapar frågor. En 
förskollärare belyser att arbetet med TAKK synliggörs på bland annat Lucia och 
grillkväll för att anhöriga ska få en inblick i arbetet.  

4.2.8 Estetiska uttryck 

Förskollärarna nämner att de använder sig av sång och rytmik som 
kommunikationssätt och att de kombinerar det med tecken. De flesta av 
förskollärarna nämner att de har sångstunder på förskolan och att de då tecknar 
sångerna. I sångerna får även barnen med sig ord och uttryck. Förskollärare nummer 
tre beskriver ” att sjunga med rörelser stödjer också språkutvecklingen. 
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En förskollärare menar att de använder sig av skapande som kommunikationssätt. 
Barnen skapar bilder som de kan kommunicera med, genom att bilden förmedlar vad 
som barnet känner och tänker. En annan förskollärare beskriver att en personal har 
målat figurer på väggen för att barnen ska kunna kommunicera runt bilderna. 
Samma förskollärare beskriver också att personal ritar ute på asfalten och att det 
skapar samtal mellan barnen om vad det föreställer och används till.  

5 Analys 

Analyskapitlet presenterar dessa kategorier: Förskolepersonals roll för att utveckla 
barns språk samt de olika kommunikationssätten som används i förskolan. 

5.1 Förskolepersonalens roll för att utveckla barns språk 

Läroplan för förskolan påpekar att det är förskollärarens ansvar att stödja och 
stimulera barnen i deras språk- och kommunikationsutveckling (Skolverket, 2016). 
En förskollärare menar att genom att vara tydlig med sitt kroppsspråk, uttrycka 
känslor med ord, stödjer det barnet att förstå språket och säga sin mening i 
kommunikation med andra. I resultatet framkommer det att en  förskollärare betonar 
att det är av vikt att förskolepersonal, läser böcker och låter barnen få höra orden 
samtidigt som de kan se bilderna som visar på ordens betydelse.  
 
Enligt det sociokulturella perspektivet sker allt lärande i sociala sammanhang. Med 
lärandet och samspelet i fokus blir förskolepersonalens roll i barnets lärande 
avgörande för vilka möjligheter eller vilka hinder som skapas (Strandberg, 2006). 
Förskolepersonal ska erbjuda barnen att använda sig av olika sätt att kommunicera 
på för att både tydliggöra och förstärka det egna verbala språket  
(Aspeflo, 2015). En av förskollärarna menar att genom att förskolepersonalen 
förstärker ord ger det barnen fler ord som har samma betydelse. Det ökar barnens 
ordförråd och hjälper barnen att kommunicera med sin omgivning. 
 
En förskollärare menar att förskolepersonalen kan stödja barn i deras 
språkutveckling genom att samtala mycket, visa intresse för det barnet berättar och 
bemöta barnen med samtal och återkoppling samt att reflektera tillsammans efteråt. 
Enligt Jonsson (2016) behöver barnen ges utrymme att kommunicera och reflektera 
tillsammans med andra barn och förskolepersonalen, om de också ska få möjlighet 
att vidga sitt lärande. Aspeflo (2015) menar att det är av vikt att vuxna bekräftar och 
utvidgar språket hos barnen för att det ska bli en fortsatt språkutveckling. Författaren 
menar att, genom att barnen ges den bästa möjligheten för språkutveckling genom att 
förskollärarna följer barns intresse och det som barnen är intresserade av i stunden. 
En förskollärare belyser att barns språkutveckling med stöd av olika 
kommunikationssätt stärks genom förskollärarens förstärkning av språket och 
kommunikationen. 

5.2 De olika kommunikationssätten som används i förskolan 

En central tanke i det sociokulturella perspektivet är att människan utvecklas i 
samspel med andra människor, vilket förutsätter en kommunikativ miljö. Kunskap 
uppstår i samspel mellan människor och i förskolan gäller det både i samspelet 



 19

mellan vuxna - barn och mellan barn - barn (Strandberg, 2006). Det finns vissa 
förskolor som använder teckenstöd och bilder till hela barngruppen, menar Sandberg 
och Norling (2009). Tecken upplevs positivt enligt Ganz et al. (2005), då det gynnar 
barnen i deras samspel och då det blir mindre konflikter eftersom barnen får lättare 
att förstå varandra. Förskollärarna i studien anser att olika kommunikationssätt ska 
användas i förskolan, för att det möjliggör språkutveckling och utökning av 
ordförrådet samt når fler barn. 

I resultatdelen framkommer att förskollärarna anser att via olika 
kommunikationssätt får barnen möjlighet att göra sig förstådda. Förskollärarna vill 
ge barnen alternativa sätt att kommunicera på för att barnen ska få flera olika sätt att 
förstå varandra på. Dessutom ökar barns ordförråd och den språkliga variationen 
utvecklas med stöd av olika kommunikationssätt. Tisell (2009) menar också att olika 
kommunikationssätt skapar möjligheter för barnen att få stöd i sin utveckling. Det 
hjälper barnen att bygga sitt ordförråd och formulera sina tankar i ord. Studien visar 
att förskollärarna är eniga om att olika kommunikationssätt ska användas med alla 
barn i vardagen på förskolan. De nämner också att alla olika sätt att kommunicera på 
är bra, eftersom olika kommunikationssätt gynnar barns språkutveckling och 
ordförråd. 

Sandberg och Norling (2009) visar att andra komponenter som gynnar 
språkutvecklingen hos barnen är sång och rytmik. Förskollärarna är eniga om att de 
ofta använder sig av sång och rytmik som ett kommunikationssätt för att utveckla 
barns språkutveckling. Skau och Cascella (2006) betonar att förskolepersonal kan 
bygga upp språket genom att skapa språkliga sysselsättningar i en glädjefylld miljö. 
Förskollärarna berättar att de använder sig av olika kommunikationssätt i 
verksamheten såsom verbalt språk, kroppsspråk, ansiktsuttryck, sagoböcker, 
dokumentation, instagram, lärplattor samt via olika appar. Strandberg (2006) 
menar, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, att barnen måste få tillgång till olika 
verktyg och att det är de vuxna som har ansvar för att barn har tillgång till de verktyg 
och miljöer som hjälper dem i deras utveckling. 

När det gäller bilder som kommunikationssätt beskriver en förskollärare, att 
förskolepersonalen stödjer barnens språkutveckling genom att presentera bilder och 
symboler så tidigt som möjligt. Att använda sig av bilder som hjälpmedel stödjer 
nämligen barnen att förstå vad som menas och på så sätt gynnar det deras 
språkutveckling menar förskolläraren. Med hjälp av bilder blir orden synliga för 
barnen samt att de kan se orden medan de hör dem. Bilder gör att barnen kan röra 
eller peka på de ord som hörs (Skau och Cascella, 2006) 

Vygotskij (1995) belyser att språket är av största vikt för barns utveckling. Aspeflo 
(2015) menar att bildscheman är ett kommunikationssätt för att utveckla barns 
språk, bildscheman ger barn möjlighet att förstå information och ger dem möjlighet 
att se vad som kommer att hända. En förskollärare beskriver att de har ett 
bildschema, men att det inte används ständigt eftersom behovet inte riktigt finns nu 
hos barnen. En annan förskollärare belyser också att de använder sig av bildscheman. 

En förskollärare menar att ett bra sätt att planera dagen är att med hjälp av konkreta 
bilder beskriva en sysselsättning. Aspeflo (2015) belyser att det är av vikt att tänka på 
att barnet får chansen att göra något konkret med materialet, när bilder används. 
Gerland (2015) menar att bilder som stöd är ett hjälpmedel som används i en positiv 
mening för att tydliggöra det som sägs. Bilder gör att barnen får chansen att utöka sin 



 20 

förståelse för det verbala språket samt att risken för missuppfattningar minskar 
betydligt (Larsson, 2017). 

En bra strategi för att skapa en helhet i lärandet, är att använda TAKK. Detta 
kommunikationssätt hjälper barnet att lära sig  uppfatta handens rörelser när den gör 
tecken och det blir lättare än uppfatta ett ljud (Tisell, 2009). Förskollärarna menar 
att bra strategier är att stödja barns språkutveckling genom att använda tecken som 
stöd, eftersom tecken framförallt är av vikt för barn för att kunna kommunicera. En 
förskollärare menar att lära sig tecken gynnar alla barn i en barngrupp. Barnen får 
fler verktyg att använda sig av när de kommunicerar med andra människor även i 
framtiden. 

En del förskollärare påpekar att TAKK inte används så mycket i verksamheten, även 
om de anser att TAKK stödjer barns språkutveckling och är ett hjälpmedel för alla 
barn. Förskollärarna menar att TAKK oftast används under en period när det behövs 
i planerade situationer exempelvis när de sjunger, har samling eller vid matstunden. 
En av förskollärarna anser dock att det inte borde vara så. Förskolepersonalen borde 
använda TAKK i alla situationer med barnen. 

Marilyn (1996) belyser i sin artikel att användandet av TAKK gör att barnets 
kommunikativa kompetens förbättras. En förskollärare menar att TAKK  är ett bra 
sätt att lära barnen att kunna kommunicera med andra individer runt omkring. 
Förskolläraren menar också att TAKK har gett barnen ett tydligare språk och ett 
verktyg som de kan använda, om de inte kan eller inte kommer på det verbala ordet. 
Förskollärare nummer tre belyser att ”stödtecken kan fungera som en bro till det 
verbala språket”. Tecken blir en väg till talet för vissa barn och för andra blir det 
barnets främsta kommunikationssätt. Det gäller dock att de flesta i barnets 
omgivning kan teckna, eftersom det ger fler möjligheter att kommunicera och 
sålunda också ökad möjlighet till bättre kommunikation och språkutveckling får 
barnet (Tisell, 2009). En del förskollärare nämner att de lär anhöriga till barnen 
tecken för att de också ska kunna använda sig av tecken hemma. 

6 Diskussion 

I detta avsnitt presenteras först en metoddiskussion och därefter en 
resultatdiskussion, utifrån forskningsfrågorna.  

 På vilket sätt kan förskollärare stödja barn i deras språkutveckling? 
 Hur kan det skapas möjligheter till språkutveckling genom olika 

kommunikationssätt? 

6.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att undersöka barns språkutveckling via olika kommunikationssätt 
i förskolan. Vi menar att den valda metoden, semistrukturerade intervjuer, gjorde det 
möjligt för oss att hitta relevant material för att kunna besvara forskningsfrågorna. 
När intervjufrågorna skrevs, hade vi studiens syfte och forskningsfrågor som 
utgångspunkt. Vi använde oss av åtta intervjufrågor för det vi ville undersöka. Under 
intervjuerna ställde vi dessa frågor och även följdfrågor. De svårigheter som uppstod 
under intervjuerna har sin grund i att det var några frågor som upplevdes som svåra 
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av förskollärarna och att de behövde lite extra tid innan de svarade. Vi anser därför 
att det är bra att vi skickat frågorna i förväg via mail till respektive förskollärare så att 
de kunde gå igenom frågorna samt vara mer förberedda inför intervjun. För att 
studien inte skulle bli för stor kände vi att vi var tvungna att begränsa insamlandet av 
datamaterial till enbart kvalitativa intervjuer. Utifrån det är vi medvetna om att 
studiens resultat eventuellt hade sett annorlunda ut om vi också hade observerat en 
eller flera situationer i vår studie. 
 
Under studiens gång har vi diskuterat hur det tolkade resultatet kan ha påverkats av 
att intervjuerna delades upp mellan oss och sålunda genomfördes med en intervjuare. 
Möjligen hade resultatet sett annorlunda ut om vi hade genomfört intervjuerna 
tillsammans och inte bara hade diskuterat det insamlade datamaterialet, men då vi 
ändå har genomfört semistrukturerade intervjuer har intervjuerna ändå utgått från 
samma frågor i grunden, vilket ändå kan visa på att påverkan ändå eventuellt inte 
blev alltför stor. De följdfrågor som ställdes utgick dessutom från den förskollärare 
som blev intervjuad och kan ses som att resultatet möjligen fick en än större bredd.  
 
Vi upplevde båda under intervjuerna att förskollärarna hade förberett sig noga på 
vilka svar de skulle ge samt att vår tid för intervjuerna var begränsad. Med kvalitativa 
intervjuer kan det finnas en risk som Bryman (2015) påpekar att 
 

Faktorer som rör intervjuerna (och respondenten) kan påverka de svar som människor lämnat 

på frågorna. Även om resultaten från sådana undersökningar inte är helt entydiga när det 

gäller vilka konsekvenserna av detta blir, har man hävdat att faktorer som intervjuernas  

etnicitet, kön och sociala bakgrund kan medverka till en skevhet i de svar som respondenterna 

lämnar ( Bryman, 2015, s.229)  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att ta reda på hur olika kommunikationssätt gynnar barns 
språkutveckling. Utifrån det resultat vi fått och den analys vi gjort har vi valt att 
diskutera studien utifrån forskningsfrågorna:  
 

 Hur kan det skapas möjligheter till språkutveckling genom olika 
kommunikationssätt? 

 På vilket sätt kan förskollärare stödja barn i deras språkutveckling? 
 

6.2.1 Hur kan det skapas möjligheter till språkutveckling genom olika 
kommunikationssätt?  

I studien framkom att förskollärarna anser att arbetet med olika kommunikationssätt 
är viktigt och något att tänka på. Larsson (2017) menar att det är viktigt att tänka på 
språket och särskilt det språk som används när förskolepersonalen är tillsammans 
med barnet. I Läroplan för förskolan framgår att förskolan ska arbeta med att 
stimulera varje barns språkutveckling samt ta till vara och uppmuntra barnets 
intresse och nyfikenhet för den skriftspråkliga världen (Skolverket, 2016). 
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Larsson (2017) påpekar det går att se att barn ofta kommunicerar med hela sin kropp, 
såsom att minspelet avslöjar känslor, händer som viftar, blicken och hur de spänner 
kroppen. ”En medveten vuxen ser till att uppmuntra denna kommunikation, och att 
sätta ord på den” (Larsson, 2017, s.45). Det kan vi även utläsa att flertalet av 
förskollärarna i studien också anser, eftersom de belyser att det är viktigt att använda 
olika kommunikationssätt och också bekräfta barnen i deras kommunikation.  
 
Utifrån vad förskollärarna belyser om arbetet med olika kommunikationssätt och 
barns språkutveckling, funderar vi på hur arbetet går ihop. Förskollärarna menar 
nämligen samtidigt att det är ett arbete som kräver mycket och att det behövs mer 
diskussion kring detta i arbetslagen. Det vi ställer oss frågande till är att om detta 
arbete anses viktigt varför läggs det då inte mera tid på arbetet. Vi anser att ett arbete 
som anses viktigt borde prioriteras. En förskollärare belyser att det ibland kan vara 
jobbigt att hela tiden höra sin röst eftersom det innebär mycket verbal 
kommunikation. Larsson (2017) beskriver att språket behöver arbetas med dagligen, 
då det är det viktigaste uppdraget vi har. Författaren menar också att det gäller att 
fortsätta den verbala kommunikationen även om det blir jobbigt att höra sin egen 
röst (Larsson, 2017).  
 
En annan förskollärare i studien menar exempelvis att de samtalar med barnen hela 
tiden och berättar för barnen vilka kläder de ska sätta på sig och en annan 
förskollärare beskriver att den viktigaste kommunikationen är den övergripande 
kommunikationen när barnen leker. Larsson (2017) belyser att det är bra att återge 
barnens agerande och lek med en berättarröst om vad som sker i samspelet med 
andra. På detta sätt kan den vuxna verbalisera leken och samspelet. När vuxna följer 
barnens lek och återberättar den får barnet en språkligt förankrad upplevelse och ett 
språk för just det som barnet intresserar sig för vid det tillfället (Larsson, 
2017). Vygotskij nämner att den proximala utvecklingszonen handlar om att 
samarbetsprocessen barn emellan och barn och vuxna kan öka kunskapsutvecklingen 
och att barnets förmåga med stöd av andra i sin omgivning utvecklas till en högre 
nivå (Vygotskij, 1999a).  
 
Flera av förskollärarna i studien menar att de använder sig av olika 
kommunikationssätt i verksamheten och att barnen är intresserade av att lära sig. 
Det uppkommer ofta frågor från barnen hur olika ord tecknas eller vad tecknade ord 
som sitter uppe på väggen betyder. Förskollärarna menar att när barnen har fått 
intresse för något så spinner de vidare på det i sitt arbete med hjälp av olika 
kommunikationssätt. Brodin och Lindstrand (2009) påpekar att kommunikation är 
en viktig del både för vuxna och barn. Kommunikationsförmågan behövs för att barn 
ska kunna leka med andra barn, och om de inte har kommunikationsförmågan blir 
leken svårare.  
 
Sandberg och Norling (2009) beskriver i sin studie att vissa förskolor som använder 
teckenstöd och bilder i barngruppen har fått positiva resultat så till vida att det 
stödjer barnen i deras samspel. Författarna menar i och med detta arbetssätt får 
också alla barn större möjlighet att bli delaktiga i verksamheten. Vygotskij (1999a) 
menar att människor ständigt befinner sig i utveckling och förändring. I varje 
situation finns möjlighet att ta till sig – appropriera – kunskaper från andra 
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medmänniskor i situationer där samspel sker (Vygotskij, 1999a). En förskollärare 
belyser att olika kommunikationssätt gynnar barns språkutveckling positivt och 
barnen kommer igång med mer kommunikation tidigare. Förskolläraren menar att 
istället för att barnen behöver bli frustrerade över att inte ha ett talspråk, blir barnen 
glada över att kunna göra sig förstådda på andra sätt. Detta leder dessutom till att 
barnen kan vara med i lek och utvecklas språkligt samtidigt menar förskolläraren. 
 
Larsson (2017) menar att det viktiga inte är att ha många verktyg för att det ska bli 
omväxlande och roligare i arbetet, eftersom inga verktyg i sig kan vara 
språkstimulerande, det viktiga är istället hur de används av förskollärarna. Vidare 
menar författaren att det som behövs är ett språk och inte ett verktyg. Barnen 
behöver kommunicera och samspela med andra (Larsson, 2017). Förskollärarna i 
studien beskriver dock att arbetet med olika kommunikationssätt (verktyg) hjälper 
dem att nå alla barn och att barnen på det sättet får flera sätt att kommunicera på och 
att det också ger stöttning i barnens språkutveckling. En förskollärare nämner att de 
vill skapa en bra lärmiljö där barnen har möjlighet att hitta sitt sätt att kommunicera 
med omvärlden samt utforska den. Förskolläraren belyser att “vi har den materiella 
miljön som kommunikationsform”. Även om barnen behöver höra språket och ha 
personer runt sig som kommunicerar verbalt med barnet, är det minst lika viktigt att 
ge barnen olika kommunikationssätt att uttrycka sig på för att de ska få den bästa 
möjligheten till språkutveckling menar förskolläraren. Larsson (2017) belyser att “om 
barnet har svårt att formulera sig betyder det inte att barnet inte har något att säga. 
Tänk dig så enormt frustrerande att vilja berätta, men inte kunna” (Larsson, 2017, 
s.88). 
 
Tre av förskollärarna menar att böcker är ett bra hjälpmedel att använda sig av för att 
gynna barns språkutveckling. Böcker är också ett hjälpmedel som förskollärarna 
arbetar med på olika sätt i verksamheten och som de sett gynnar och intresserar 
barnen. En förskola använder sig av Polyglutt som är en app, där 
det går att lyssna på sagor på olika språk. Detta menar förskolläraren är bra för alla 
barn och att det är en hjälp att låta barn med annat modersmål höra sagor på sitt eget 
språk. Att förskolorna arbetar med böcker och har möjlighet att låta barnen lyssna på 
böcker både via Ipad och att någon läser är betydelsefullt. För som Larsson (2017) 
beskriver det, så kommer en stor del av vårt ordförråd från böcker. Författaren 
belyser att ordförrådet behöver växa till det dubbla mot vad det kan göra vardagligt, 
när barnen börjar förskoleklass. Böcker hjälper till att bygga upp ordförrådet till den 
mängd ord de behöver, “det är därför av stor vikt att redan tidigt skapa goda vanor 
och positiva relationer till läsning och böcker” (Larsson, 2017, s77).  
 
Vår studie visar att barnen på de två förskolorna får med sig upplevelsen av böcker 
och har möjlighet att utveckla sitt ordförråd mer. Barnen får också med sig intresset 
och positiva relationer, för som förskollärare nummer sex nämner, efterfrågar barnen 
ofta högläsning speciellt via Polyglutt, det är mer än ordförrådet som växer hos 
barnen vid läsning av böcker. Genom  högläsning tillägnar sig barnen även kunskap 
samt möjlighet att uppmärksamma, betoningar, fraser, uttryck, uttal och ord menar 
förskolläraren. Böcker kan också användas på många olika sätt för att exempelvis 
arbeta med barnets egen språkproduktion, men också barnets språkförståelse 
(Larsson, 2017). Det är också därför intressant att se de två förskolorna använda sig 
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av böcker för att de ser att det stärker barns språkutveckling.  
 
En förskollärare i studien uttrycker att olika kommunikationssätt gynnar barns 
språkutveckling, men förskolläraren beskriver också att barnen på avdelningen ofta 
använder sig av kroppsspråk för att barnen gärna konkret visar vad de vill, trots att 
de kan använda ett verbalt språk. Förskolläraren uttrycker “och varför gör de det när 
de egentligen kan?”. Engdahl (2011) beskriver att mindre barns kommunikation 
består av olika sätt att kommunicera på och att det mesta av kommunikationen är 
icke-verbal, såsom gester, rörelser, ansiktsuttryck och röstkvalitet.  
 
Förskolorna använder sig av bilder som stöd för barnens språkutveckling, men de 
använder sig av bilderna på olika sätt. En del förskollärare använder bilder i ett 
bildschema för att kunna visa vad som kommer att hända, därmed ges barnen 
möjlighet att kunna förbereda sig för vad som ska hända. Andra förskollärare 
använder sig av bilder för att kunna samtala om saker som hänt medan vissa 
förskollärare har bilder som hjälpmedel i den direkta kommunikationen vid 
exempelvis påklädning. Det finns två betydelsefulla faktorer när det gäller att arbeta 
med bildstöd: “Att de vuxna är goda förebilder och själva använder bildstödet i 
samspel och samtal med barnet och att bildstödet utvärderas, byts ut och förnyas 
utifrån barnets behov” (Larsson, 2017, s.55). På båda de aktuella förskolorna 
använder sig de vuxna av bildstödet tillsammans med barnen. En förskollärare 
nämner att de har ett bildschema på väggen och att ambitionen med bildschemat 
ursprungligen var att det skulle användas dagligen, men att det ändå inte har blivit så 
då behovet inte har funnits. De använder dock bildschemat när de ser att behovet 
finns och något behöver förstärkas.  
 
I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) påpekas att  
 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt 

förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. Förskolan ska sträva efter 

att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att 

använda sig av, tolka och samtala om dessa (s.10). 
 
När det gäller att förstärka det verbala språket med bilder menar Larsson (2017) att 
bilder kan användas som en förstärkning av det verbala språket, barnet kan både få 
en känsla av sammanhang och trygghet när bilder används. Bilder gör att chansen för 
att förstå det verbala språket ökar och att orden kan läras in och förstås, 
missförstånden minskar också mycket när bilder används (Larsson, 2017). 
 
En förskollärare belyser även att de använder bilder för att visa var materialet hör 
hemma och för att ge barnen en lättare överblick över hur miljön är uppbyggd. 
Aspeflo (2015) menar att bilder och symboler är mer konkreta än det verbala ordet, 
eftersom bilden finns kvar medan ordet försvinner eller kanske inte ännu hittat en 
reell plats i barnets språksinne.  
 
Larsson (2017) beskriver att möjligheter som skapas via olika kommunikationssätt är 
avsedda för alla i verksamheten, det ska alltså inte begränsas till bara de barn som 
har direkt behov av det. Förskollärarna belyser att de använder sig av TAKK till alla 
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barn och att det är av vikt med ett sådant arbetssätt för att det stödjer alla barn, 
eftersom alla barn behöver det för att kunna kommunicera med alla.   
 
Aspeflo (2015) menar att en del förskolepersonal är tveksam till användandet av 
tecken, eftersom de är rädda för att barnen bara kommer använda tecken och inte 
kommunicera verbalt. Vår studie visar dock att alla intervjuade betonar vikten av att 
använda stödtecken som ett kommunikationssätt för att stödja alla barns 
språkutveckling. Även Tisell (2009) menar att barn som har möjlighet till 
teckenanvändning får större chans att bygga upp ett ordförråd och ordförståelsen 
men framförallt är det viktigt för att de ska kunna kommunicera. 
 
Att arbeta med TAKK är, enligt Larsson (2017), ett bra sätt att arbeta med språket på 
hela förskolan, men främst på småbarnsavdelningar. En av förskollärarna hävdar 
också att ”tecken är bra för alla barn”. Via TAKK har barn kunnat börja kommunicera 
bättre med sin omgivning och utveckla sitt språk, detta har gjort det lättare för 
förskolepersonalen att förstå och upptäcka barnens behov (Larsson, 2017). Tecken 
och TAKK ses som de kommunikativa hjälpmedel som används mest, detta på grund 
av att de är de enklaste hjälpmedel att använda sig av, de är enkla att förstå och är lätt 
för alla parter att komma åt (Tisell 2009; Skau & Cascella 2006).  
 

6.2.2 På vilket sätt kan förskolepersonal stödja barn i deras 
språkutveckling? 

Det sociokulturella perspektivet på lärarrollen betonar, Vygotskij (1995), vikten av att 
lärare både inspirerar och skapar situationer som utmanar barnets lärande. Larsson 
(2017) belyser att det är viktigt att förskolepersonalen skapar miljöer där det finns 
tillgång till gemensamt lärande som stöds av upplevelser och en dialog mellan alla 
som deltar. ”Det är otroligt viktigt att vi som arbetar i förskola och skola hela tiden 
strävar efter att skapa gemenskap, samspel och upplevelsebaserat lärande i barnens 
och elevernas lärmiljöer” (Larsson, 2017, s.22). En förskollärare menar att 
förskolepersonalen kan stödja barns språkutveckling genom att visa olika sätt att 
kommunicera på och att dessutom inte värdera på vilket sätt som är bäst att 
kommunicera på utan kommunicera tillbaka till barnen oavsett hur de 
kommunicerar. Vår studie visar att förskollärarna vi intervjuade är eniga om vikten 
av att kommunicera på olika sätt med barnen, då det hjälper barnen att utveckla sitt 
språk och att det också är förskollärarens ansvar att se till att detta sker i varje 
situation i förskolans verksamhet precis som Läroplan för förskolan föreskriver 
(Skolverket, 2016).  

En annan förskollärare belyser att en viktig del i arbetet med olika 
kommunikationssätt är att göra barnen nyfikna och intresserade av olika 
kommunikationssätt. Även Aspeflo (2015) påpekar att förskolepersonal kan stödja 
barn i deras språkutveckling genom att visa nyfikenhet för barnen de möter. 
Författaren menar även att förskolepersonal som följer barnets intresse och det som 
barnet har i fokus vid det speciella tillfället, hittar den bästa vägen för att hjälpa 
barnet att utveckla sitt språk (Aspeflo, 2015). För att öka barns fantasi behöver 
verkligheten undersökas och utvecklas i samspel med andra och då har språket en 
central betydelse (Vygotskij, 1995). Det är viktigt att uppmuntra barnen att använda 
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olika kommunikationssätt så att de tycker att det är naturligt att använda det, precis 
som det är naturligt att använda det verbala språket anser vi. 

En förskollärare belyser att det är av vikt att förskollärare benämner saker ”på riktigt” 
och inte förenklar för mycket. Samma förskollärare anser att det som stödjer barnens 
språkutveckling är att bekräfta det barnen säger, vilket kan ske genom repetition. 
Öhman (2008) påpekar att det är betydelsefullt att förskolepersonalen både är 
medveten om och arbetar med sin egen kommunikation och kommunikationen 
mellan barnen för att barnen ska få de bästa förutsättningarna för att utvecklas och 
lära. Aspeflo (2015) trycker också på att förskolepersonal måste förstärka sitt eget 
verbala språk med tecken, röst, bilder samt kroppsspråk.  

Skollagen (SFS 2010:800) belyser att barns utveckling och lärande ska stimuleras i 
förskolan samtidigt som de erbjuds en trygg omsorg. Dessa delar, utveckling, omsorg 
och lärande, ska bilda en helhet (kap. 8 § 2). För att arbeta på bästa sättet med barns 
språkutveckling i förskolan menar Ladberg (2003) att det behövs förskollärare som 
planerar verksamheten så att det skapas lärandesituationer där språket får möjlighet 
att utvecklas. Jonsson (2016) menar att förskollärare anses ha en viktig roll för att 
både ta fasta på och skapa potentiella lärandesituationer för barnen. Språket är en av 
de viktigaste aspekterna för mänsklig samvaro och är det viktigaste kulturella 
verktyget, ett verktyg som individer använder för att beskriva, förstå och tänka kring 
omvärlden (Vygotskij, 1999a). Därför bör förskollärare, enligt resultatet i vår studie, 
stödja barnen i deras språkutveckling från första början, genom att använda sig av 
olika kommunikationssätt som passar det enskilda barnet samt deras behov och 
språkutveckling. 

6.2.3 Slutsats 

Vår slutsats är att förskollärarna i vår studie har en gemensam syn på olika 
kommunikationssätt: att de behövs och att de också gynnar alla barn. Barn förväntas 
utveckla sin kommunikation under åren i förskolan och förskolepersonal behöver ge 
barnen möjligheter och verktyg för att lyckas. Det verkar råda konsensus om att det 
är betydelsefullt att arbeta med olika kommunikationssätt, där barnen får flera sätt 
att uttrycka sig på. Det sociokulturella perspektivet benämner att barn lär i samspel 
med andra och att den proximala utvecklingszonen innebär att det enskilda barnet 
behöver hjälp av andra. I det avseendet hävdar förskollärarna att det är bra att 
använda olika kommunikationssätt där barnen kan lära varandra och se hur andra 
gör för att uttrycka sig. Enlighet verkar också råda om att arbetet med olika 
kommunikationssätt ger alla mycket och kan användas på olika nivå utifrån vad 
barngruppen behöver. 

6.2.4 Studiens betydelse 

Studien om barns språkutveckling med stöd av olika kommunikationssätt i förskolan 
ger tankar om hur arbetet kan se ut på förskolorna. Genom denna studie kan 
förskolepersonal förhoppningsvis få nya tankar om barns språkutveckling och hur de 
kan hjälpa barnen i språkutvecklingen genom att använda sig av olika 
kommunikationssätt. Resultatet av denna studie visar att olika kommunikationssätt 
används i förskolan och att många förskollärare inser hur viktiga de är för en språklig 
utveckling. Tillsammans med liknande studier kan vår studie stödja förskollärare i 
deras arbete med barnens språkutveckling. 
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6.2.5 Vidare forskning 

Studien har väckt ytterligare tankar om vikten av att använda sig av olika 
kommunikationssätt. Denna erfarenhet skulle kunna utvecklas vidare genom 
liknande studier där fokus ligger på datainsamling med hjälp av observationer, för att 
få barnens perspektiv. En annan aspekt värd att undersöka är hur föräldrarna tänker 
om att förskolorna använder sig av olika kommunikationssätt för att kommunicera 
med barnen. 
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Bilaga 1 Missivbrev  

Missivbrev 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola. Vi är 

nu inne på vår sista kurs, Självständigt arbete och vill undersöka vilka olika kommunikationssätt det 

finns för barns språkutveckling med hjälp av litteratur och intervjuer med åtta förskollärare. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur olika kommunikationssätt används för att gynna barns 

språkutveckling och språkförståelse.   

 

Vi har valt att genomföra intervjuer som beräknas ta cirka 30 minuter. Under intervjuerna kommer vi 

att spela in för att i efterhand kunna transkribera. Om ni vill erbjuder vi er att ta del av det färdiga 

arbetet. 

 

Det materialet vi har samlat in presenteras som ett resultat i vårt självständiga arbete. I 

undersökningen kommer ni vara helt anonyma, då vi inte använder namn på vare sig er eller på 

förskolorna i vårt arbete. Vi är varsamma med all hantering som sker av datainsamlingen. Vi som 

skrivpar raderar uppgifter så snart arbetet är godkänt och klart, dock senast 1/9-18. 

 

Det är helt frivilligt att delta i vår undersökning. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

förklaringar och utan några negativa följder för dig. Studien  kommer att presenteras i form av en 

uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 

 

Ni får gärna höra av er om ni har någon undran eller frågor. 

 

Student: Gona Karimi               Student: Sandra Klasson 

gki15001@student.mdh.se          Skn15004@student.mdh.se 

070-4099482                                 0702752551 
 
 

Handledare: 

Anette Sandberg 

anette.sandberg@mdh.se 

021-101404 
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Bilaga 2 Intevjufrågor 

1. Berätta vad använder ni för olika kommunikationssätt i verksamheten? 
2. Vad ser ni för fördelar med att arbeta med olika kommunikationssätt?  
3. Har ni något speciellt syfte med arbetet när ni började använda det?  
4. Berätta hur använder ni er av olika kommunikationssätt i verksamheten? (Är det 

enbart i planerade aktiviteter? Ingår hela barngruppen i den eller är det bara några barn?). 
5. Hur ser du på möjligheten att olika kommunikationssätt gynnar barns 
språkutveckling? (På vilket sätt stödjer olika kommunikationssätt barns språkutveckling och sättet 

att kommunicera?). 
6. Berätta på vilket sätt kan förskollärare stödja barn med hjälp av olika 
kommunikationssätt?  
7. Vilka strategier använder ni av för att arbeta med olika kommunikationssätt med 
barnen? 
8. Hur synliggörs arbetet med olika kommunikationssätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


