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Syftet med den här studien var att undersöka hur en förskoleavdelning arbetar 

språkutvecklande med barn i åldern ett till fem år. Ett annat syfte var att undersöka hur 

pedagogerna arbetar med de barn som inte följer en normal språkutveckling. I undersökningen 

har fem informanter förekommit. Fyra av dem arbetade på en förskoleavdelning och en var en 

talpedagog som arbetade med en flicka på avdelningen. För insamlandet av information 

användes litteratur, enkät och observationer. Genom undersökningen framkom att 

förskoleavdelningen arbetar språkutvecklande med barnen genom högläsning, teater, sång, 

rim, Före Bornholmsmodellen, Språklust, och vardaglig kommunikation. Pedagogerna 

använder ett material som kallas TRAS för att upptäcka var barnen ligger i sin 

språkutveckling och för att upptäcka språkproblem hos barnen. När de har upptäckt ett barn 

med språkproblem tar avdelningen kontakt med en talpedagog som får undersöka vidare om 

barnet behöver extra hjälp med att träna sitt språk. 

___________________________________________________________________________ 

Nyckelord: språkutveckling, talsvårigheter, förskola, språklig stimulans   
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1 Inledning 
Genom min verksamhetsförlagda utbildning har jag mött barn med uttalsvårigheter eller andra 

språksvårigheter. Barnens försök att kommunicera ledde ofta till missförstånd som sedan 

många gånger trappades upp till konflikter. Detta fick mig att fundera kring hur barn utvecklar 

sitt språk och hur pedagoger som arbetar på förskolan arbetar med barns språkutveckling. 

Förskolan har en viktig uppgift med att hjälpa barnen i deras språkutveckling. De har en 

central pedagogisk roll i barnens liv när barnens språk utvecklas som mest. Förskolan lägger 

kunskapsgrunden till barnens framtid ute i samhället och det innebär bland annat att 

förskolans pedagoger har ett ansvar för att barnen ska lära sig att kommunicera med sin 

omgivning. Barnen ska därmed kunna undvika missförstånd och konflikter i sitt framtida liv 

på grund av kommunikationsproblem.  

 

Lpfö 98 (2011:5-15), tar upp följande: 

Förskolan ska lägga kunskapsgrunden för att barnen ska kunna anpassa sig till dagens 

samhälle. Det innebär bland annat att lära barnen att kommunicera. De barn som behöver 

extra stöd både temporärt eller permanent ska få det. Förskolan ska låta barnen få leka för att 

genom leken lär sig barnen att kommunicera och får ett symboliskt tänkande. Förskolan har 

som mål att barnen ska utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begreppsförråd. Barnen 

ska dessutom i förskolan lära sig att kunna leka med ord, uttrycka sig och även ställa frågor 

och argumentera. Vidare ska förskolan också dokumentera och följa upp och analysera 

barnens utveckling. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att jag vill undersöka hur pedagogerna på en avdelning 

arbetar språkutvecklande med alla barnen i åldrarna ett till fem år. Jag vill dessutom 

undersöka hur de upptäcker att ett barn har en försenad språkutveckling och hur de hjälper 

detta barn.  
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1.2 Frågeställningar 

 Vad gör pedagogerna för att arbeta språkutvecklande med alla tjugo barnen på 

avdelningen i åldrarna ett till fem år? 

 Vad gör pedagogerna på avdelningen för att hjälpa barn som de anser har försenad 

språkutveckling? 

 

1.3 Begreppsdefinitioner  

Detta examensarbete innehåller en del begrepp och här följer begreppsdefinitionerna på några 

av begreppen.  

 

Normal och onormal språkutveckling 

Bruce (2009:67-68), beskriver att gränsen mellan vad som är en ”normal språkutveckling” 

och vad som är en ”onormal” språkutveckling är otydlig. Om ett barn inte verkar följa olika 

utvecklingssteg
1
 när det gäller språkutveckling eller om barnet är väldigt försenad i sin 

språkutveckling då kan det sägas att barnet har en språkstörning. Vidare nämner Bruce att när 

det gäller barn i förskoleåldern är språkstörning en rätt vanlig diagnos. Det är fler pojkar som 

har problem med sitt tal än flickor.  

 

Hur Karolinska institutet definierar begreppet logoped: 

En logoped är medicinskt utbildad och arbetar med alla typer av röst-, tal-, språk- och 

kommunikationssvårigheter hos människor i alla åldrar i t.ex. sjukvården eller i skolan 

(Karolinska Institutet 2011:1-4). 

 

Hur Umeå kommuns barn- och utbildningsverksamheter definierar begreppet talpedagog: 

Tal- och språkpedagog inom förskola och skola bedömer, analyserar och arbetar med försenad 

och avvikande tal/språkutveckling m.m. I talpedagogens arbete ingår bl.a. enskilt arbete med 

barn, handledning, konsultation och information till personal och föräldrar. Tal- och 

språkpedagogen följer barnen upp i skolåldern och arbetar då även med förebyggande insatser 

för att förhindra läs- och skrivsvårigheter. Arbetar med barn och elever från förskolan (1-5 år) 

upp till årskurs 9 (Umeå kommuns barn- och utbildningsverksamheter 2010:1). 
 

 

 

 

                                                           
1
 I avsnitt 2.1 förklaras olika språkutvecklingsteg.  

http://www.skola.umea.se/globalainstallningar/startsida.4.2b39870a12b55e057578000942.html
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Observatör 

När jag observerar kommer jag att vara både deltagande och inte deltagande i min 

observatörsroll. Skillnaden mellan dessa roller är enligt BjØrndal (2010:44), att en deltagande 

observatör deltar i verksamheten precis som de andra deltagarna och kan därmed också 

påverka dem som observeras. Den aktiva rollen gör att det blir svårare att registrera 

informationen för den som observerar. Om observatören inte är deltagande betyder det att 

observatören inte deltar i verksamheten och då minskar risken för att observatören påverkar 

de som observeras. Den påverkan som blir på dem som observeras minskas ytterligare om de 

som observeras inte är medvetna om att de blir observerade. BjØrndal (2010:39), beskriver 

vidare att som observatör behöver observatören välja hur öppen han/hon ska vara i sin roll 

som observatör. Det val som sker beträffande över hur öppen man är i sina observationer och 

även om man deltar i verksamheten ger konsekvenser för dem man observerar.  

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Den här uppsatsen är indelad i fem delar. Den första delen innehåller en inledning och sedan 

kommer syftet med examensarbetet. Därefter följer två frågeställningar och 

begreppsdefinitioner. Slutligen kommer det här avsnittet om uppsatsens disposition. Den 

andra delen är forskningsbakgrunden som innehåller fakta och teorier hämtat från litteratur 

om barns språkutveckling. Den tredje delen är metod och material här beskrivs vilka urval 

som har förekommit när det gäller informanter. Här finns också tabell 1 som visar de fyra 

informanternas svar om deras utbildning. Sedan följer metodvalen som används i 

undersökning. Därefter tar avsnittet upp genomförandet av enkätundersökningen och 

observationerna. Vidare följer beskrivningen av enkätprocessen och en enkätdiskussion. 

Därpå kommer en redogörelse över observationsprocessen och en observationsdiskussion. 

Slutligen tar den tredje delen upp undersökningens reliabilitet och validitet och även den 

etiska sidan av arbetet nämns också. I avsnitt fyra kommer resultaten av undersökningarna. 

Här finns tabell 2 som redovisar informanternas enskilda svar på enkätens sju frågor. Sedan 

följer tabell 3 som är en sammanfattning av alla fyra informanternas svar på de sju 

enkätfrågorna. Därefter följer sammanfattningen av enkätfrågorna. Efter detta följer 

beskrivningar av de fem observationerna som förekommer i denna undersökning. Till sist 

innehåller avsnittet en resultatsammanfattning av observationerna. Det femte och sista 

avsnittet är slutsatser och det avsnittet innehåller vilka slutsatser som undersökningen ledde 
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till och förslag på hur det går att arbeta vidare med denna undersökning.  

 

2 Forskningsbakgrund 

Patel & Davidson (2011:10), beskriver att ”Med teoretisk förankring menas att ett arbete tar 

sin utgångspunkt i teorier eller modeller”. Det följande avsnittet är förankrat i forskning. 

Avsnittet är indelat i fem delar. Den första delen beskriver om hur en normal språkutveckling 

anses vara för barn i åldrarna från ett till sex år. Det andra avsnittet handlar om vad som kan 

orsaka en onormal språkutveckling. Sedan följer det tredje avsnittet och det innehåller vad en 

onormal språkutveckling kan leda till. Det fjärde avsnittet beskriver om hur en onormal 

språkutveckling upptäcks. Det femte och sista avsnittet tar upp hur det går att stimulera 

barnens språkutveckling.  

 

2.1 Normal språkutveckling 

Detta avsnitt tar upp hur en ”normal” språkutveckling brukar se ut för ett barn i åldrarna ett 

till fem år.  

 Språket innehåller enligt Lindö (2009:19-20), grammatik, semantik och pragmatik. 

Grammatiken är språkets form och semantiken är språkets innehåll och pragmatiken är hur vi 

använder vårt språk. Grammatiken delas in i morfologi (läran om ordets minsta 

betydelsebärande delar). Exempelvis ordet hunden som innehåller två morfem (hund-en). 

Sedan finns det syntax (om hur ord placeras ihop ord till satser). Sist men inte minst finns det 

även den fonologiska delen och den är själva ljuddelen hur vi frambringar språkljuden. Den 

delen innebär också hur vi tar till oss ljud och även urskiljer olika språkljud. Lindö nämner 

också att den fonologiska utvecklingen är basen för både människors tal och skriftspråket. 

Forskare har upptäckt att den fonologiska, morfologiska och syntaktiska medvetenheten även 

hänger samman med hur läs- och skrivutveckling blir för barnen. Därför behöver barn i 

förskolan få hjälp att träna dessa språkliga områden. 

 Lindö (2009:64), beskriver vidare att både svenska studier och internationella studier visar 

att barn har en liknad språkutveckling. Ett barn brukar vid ett till ett och halvt år ålder säga sitt 

första korrekta ord. Centerheim-Jogeroth (2008:14), nämner att när barnet utvecklar sin 

motorik, vilket sker vid cirka 15-18 månaders ålder, stannar talutvecklingen av eftersom att de 

båda till en början inte kan utvecklas samtidigt utan de utvecklas en i taget. Sedan blir 
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motoriken och talutvecklingen automatiserad och då kan de utvecklas sida vid sida. Lindö 

(2009:64-65), framhäver att barnet sedan kommer att använda flerordssatser och börjar också 

experimentera med meningarnas ordföljd och även hur orden böjs. Det finns tre faser och fas 

1 innebär att barnet samlar på sig en cirka 100 substantiv. Därefter når barnet fas 2 och då 

börjar barnet intressera sig för verben tills barnet har ett ordförråd på cirka 400 ord. Lindö 

nämner vidare att sedan infaller fas nummer 3. Barnet lär sig nu funktionsord som 

prepositioner och konjunktioner.   

 De flesta barn kan enligt Lindö (2009:61-62), vid tre till fyra års ålder känna igen 

ljudkombinationer och alla ljud oavsett vem som säger dem. De grammatiska reglerna 

tillägnar sig barnen under sina tre första levnadsår, men det skiljer sig från barn till barn hur 

snabbt barnet lär sig språket och hur många ord barnet har lärt sig vid skolstart. 

 Centerheim-Jogeroth (2008:14-15), skriver att vid fyra års ålder kan barnet tala hyfsat rent. 

De kan däremot ha svårt för att säga vissa ljud som till exempel r-, sje-, tje-ljud och en del 

konsonantförbindelser. Bruce (2009:58-62), menar att dessa ljud är svårare för barn att uttala 

och därför kommer barnen oftast uttala dessa ljud senare än de övriga ljuden. Ofta förenklar 

barn dessa ljud och byter ut dem mot andra ljud som är enklare för barnet att uttala.  

 Lindö (2009:82), framför vidare att barns förmåga att lära sig ett språks grammatik 

minskar när barnet når sexårsåldern. Enligt Lindö (2009:82), beror det på att barnet då har 

”uppnått en tillräcklig språklig förmåga för att tillfredställa sina behov i kommunikation med 

omvärlden.” Barnet kan som bäst tillgodose sig språkets grammatik när det mellan två till fem 

år. Därför anser Lindö att när barnet når åldern två till fem år är det viktigt att träna barnets 

grammatiska förmåga eftersom att barnet då är som mest mottagligt för att lära sig språkets 

grammatik. 

 

2.2 Orsaker till onormal språkutveckling 

Följande avsnitt beskriver om vad som kan orsaka en onormal språkutveckling hos barn. 

 Bruce (2009:55), påpekar att när det gäller de flesta barns språk- och 

kommunikationsutveckling har de flesta barn inga problem utan språket utvecklas normalt.  

Men för vissa barn går inte språkutvecklingen lika bra utan de kan ha en försenad, långsam 

eller annorlunda språkutveckling än andra barn. De barnen kan ha svårt att förstå andra och 

även ha svårt att göra sig själv förstådd. Bruce (2009:55), framför vidare att i de flesta fall 

påverkar barnets språkproblem deras relationer till kamrater och barnets lek och det påverkar 
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även barnets inlärningsförmåga. Språkförmågan tränas och övas upp när barn leker med 

varandra och därför behöver dessa barn få hjälp med att få vara med i olika lekar och även få 

umgås med andra barn. 

 Den språkliga förmågan är mycket individuell och arv, miljö och personlighet spelar in hur 

barnets språkutveckling blir enligt Bruce (2009:56-57). För att ett barns språkutveckling ska 

utvecklas normalt behöver barnet ha en normal kognitiv förmåga, varseblivning, hörsel, syn, 

känsel, arbetsminne, kunna tolka information och även ha en normal motorik. Människor i 

barnets omgivning behöver också kunna ge barnen en bra språklig stimulans.  

 Malmer (2010:46), upplyser om att i undersökningar som utförts visar att barn har ett i hög 

grad ofullständigt språk vid skolstarten. Enligt dessa undersökningar tror de som utfört 

undersökning att det beror på att barnen ser för mycket på TV eller video. Därutöver samtalar 

de vuxna i barnens omgivning för lite med barnen. Språket utvecklas när vi samtalar med 

varandra i en gemensam interaktion och denna utveckling uteblir om barnet får för lite 

samtalstid med andra människor. Lindö (2009:65), anser att när barn börjar använda korrekta 

ord behöver barnet ett enormt gensvar från människor i barnets omvärld och det första året är 

enligt forskarna avgörande för hur barnet tillägnar sig språket. Nu kan till exempel 

hörselnedsättning av bland annat öroninflammationer spela roll för barnets språkutveckling. 

Barn som senare har fått normal hörsel har enligt studier ändå sämre förmåga att uppfatta 

vissa språkljud och har ett sämre verbalt minne än sina jämnåriga kamrater även nio år senare. 

Av detta studieresultat har forskarna kommit fram till att det troligen finns en kritisk period 

redan i ettårsåldern för barn att lära sig den fonologiska delen av språket.  

 Enligt Lindö (2009:65-67), kan barn få problem när det gäller den grammatiska delen av 

språkutvecklingen. Det finns också barn som av andra skäl inte har fått den språkliga 

uppmuntran som de behöver när de växer upp. Får barnen inte tillräcklig språklig stimulans 

från sin omgivning under sina tidigare år kan barnet få problem med sin språkutveckling i 

framtiden.  

 Det finns en kritisk period för att lära sig ett språk enligt Bjar & Liberg (2003:32-33), och 

under denna period behöver barnet komma i kontakt med ett språk för att barnet ska få en 

normal språkutveckling. Om barnet inte utsätts för något språk inom den kritiska perioden kan 

barnet aldrig få ett helt normalt språk. Gränsen för när den kritiska perioden är anses sträcka 

sig mellan tvåårsåldern till omkring tolv till trettonårsåldern för barnet. Bjar & Liber beskriver 

att hos små barn är språkfunktion jämnt spriden mellan de båda hjärnhalvorna. Hos vuxna har 

visserligen båda hjärnhalvorna en funktion i ett normalt språkbruk, men den centrala 
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språkfunktonen sitter hos de allra flesta vuxna vid tinningloben.  

 Arnqvist (2008:15-16), beskriver ett fall som visar på vad som sker om ett barn inte får 

språklig stimulans under den så kallade kritiska perioden. Fallet rör en flicka vid namn Genie 

som upptäcktes när hon var tretton år. Hon hade då befunnits inlåst i ett rum och hade inte fått 

kommunicera med den yttervärlden. Hon blev bestraffad av sina föräldrar om hon försökte 

tala. Genie fick genomgå ett omfattande rehabiliteringsprogram med mycket språklig 

stimulans. Hennes språk utvecklades bra under träningstiden, men hon kunde ändå inte efter 

genomförd träning tala som barn i den åldern ska kunna. Hennes tal hade grammatiska fel och 

hon kunde dessutom inte använda pronomen på ett rätt sätt. Arnqvist (2008:16), beskriver 

vidare att när Genie hade passerat den kritiska perioden för språkinlärning hade hjärnans 

högra del tagit över en del av hennes språkbearbetning. Den delen av hjärnan är inte 

konstruerad för detta ändamål, vilket resulterade i att Genie inte fick ett fullkomligt språk trots 

omfattande talträning. Centerheim-Jogeroth (2008 s.11), säger att för att barns tal ska 

utvecklas behöver barnen stimulans och uppmuntran och hjärnans talcentrum måste fungera 

som det ska. Därutöver behöver talorganens muskler kunna samarbeta och arbeta som de ska.  

  Vi vuxna bör enligt Centerheim-Jogeroth (2008:18-19), låta bli att tala småbarnsspråk 

eftersom barnen härmar oss och därför kan snappa upp de felaktiga orden. Den vuxne måste 

också låta bli att tjata på barnet och det är speciellt viktigt om barnet har talsvårigheter. En 

försenad talutveckling kan också bero på en omognad i hjärnan. Detta brukar lösa sig av sig 

självt om barnet får rätt stimulans för att utveckla sitt språk bättre.  

 Vidare nämner Centerheim-Jogeroth (2008:20), att det finns anledning till oro om barnet 

inte talar oberoende av ålder eller om barnet verkar oroa sig för att tala. Det finns också 

anledning till oro om barnets föräldrar bekymrar sig för barnets språkutveckling. Ett barn ska 

kunna sätta ihop lika många ord i en mening som den ålder barnet har. Kan inte barnet detta 

då bör man också oroa sig. Centerheim-Jogeroth framhäver att ett barn som har nått 

treårsålder ska familjemedlemmarna förstå och förstår inte familjemedlemmarna barnet då är 

det något fel. Ett barn på fyra år ska familjen och även utomstående kunna förstå. I fem till 

sex årsåldern bör barnet behärska språket grammatiskt och även kunna uttala ord tämligen 

korrekt.  
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2.3 Vad en försenad språkutveckling kan leda till 

Om ett barn inte har normal språkutveckling kan det leda till besvär för barnet i framtiden.  

 Ett barns logiska tänkande och begreppsbilning hindras från att utvecklas om barnen har en 

försenad språkutveckling enligt Malmer (2010:52).  

 Lindö (2009:82), beskriver att studier har visat att barn som har läs- och skrivsvårigheter 

har så tidigt som i tvåårsåldern haft svårigheter med att uppfatta en del ord eller ljud eller de 

har haft svårt att tolka vad innehållet i en mening betyder. Därför är det enligt Lindö viktigt 

att så tidigt det går upptäcka dessa barn och ge dem det stöd de behöver för att förebygga 

problem med läsning och skrivning för dessa barn. 

 

2.4 Hur språkproblem upptäcks hos barn  

Detta avsnitt innehåller hur ett barns språkproblem upptäcks.  

 Barns språkutveckling bedöms enligt Bruce (2009:66), vid vissa åldrar av 

barnavårdcentralen. När barnet är nyfött inträffar den första kontrollen och den innebär att 

kontrollera om barnet uppfattar ljud. Sedan kommer nästa kontroll när barnet är nio månader 

gammalt. När barnet har uppnått artonmånadersåldern får föräldrarna berätta hur stort 

ordförråd barnet har. Därefter undersöker barnavårdcentralen barnens språkutveckling igen 

vid cirka två och ett halvt år. Barnet ska då kunna förstå enkla instruktioner och dessutom 

kunna göra sig själv förstådd. När barnet är fyra år bedöms barnens grammatiska förmåga och 

barnets uttal. Bruce (2009:66), skriver att om barnavårdcentralen upptäcker språkliga problem 

remitterar de till en logoped 
2
 som gör en bedömning och en vidare utredning av barnets 

språkutveckling.  

 Lindö (2009:93), skriver att det finns en massa olika diagnosinstrument för att kontrollera 

barnens språkutveckling och de finns både i förskolan och i skolan. Dessa diagnosinstrument 

är bra stöd för att se var barnen befinner sig i sin språkutveckling.  

 Bruce (2009:66), beskriver vidare att i förskolan används TRAS
3
 för att kunna bedöma 

barnens språkanvändning. Lindö (2009:94), nämner också metoden TRAS. Metoden kan 

användas på barn i åldrarna två till fem år. Med materialet följer en handledning och i den 

finns det teori och tips på olika åtgärder som är språkstimulerande för barn. JL Utbildning 

                                                           
2
 Se begreppsdefinitionen för logoped under avsnitt 1.3. 

3
 TRAS – Tidig registrering av språkutveckling. Det är en handbok och ett schema som gör det möjligt att följa 

ett enskilt barns språkutveckling.  
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(2012), beskriver också TRAS-metoden och menar att ” Materialet innebär att man på ett 

systematiskt sätt observerar alla barn ur samma perspektiv, vilket ger en likvärdighet, och 

TRAS materialet utgår från aktuell tvärvetenskaplig forskning inom språkområdet. ” 

 

2.5 Språkstimulans 

Detta avsnitt tar upp olika sätt att stimulera barnens språkutveckling för att undvika att barnen 

får problem i sitt framtida liv på grund av ett språkproblem.  

 Leken är viktig för barns språk- och begreppsutveckling enligt Lindö (2009:111). Det finns 

studier som lyfter fram att den symboliska leken är en viktig del för språkutvecklingen hos 

barn. Vidare nämner Lindö (2009:112), att ”enligt Vygotskij är leken den viktigaste källan till 

utveckling av språk, tanke, vilja och känsla. För Vygotskij är språk och tanke 

sammanflätade.”  

 Barn utvecklar sitt språk i samspel med andra barn och vuxna  enligt Lindö (2009:72-73), 

och det behöver inte enbart vara speciellt förberedda språksamlingar för att utveckla barnens 

språk. Utan istället ska varje vardagligt språktillfälle användas till att stimulera barnens 

språkutveckling. Det kan till exempel vara vid lek, måltider och vid av- och påklädning av 

barnen.  

Ett barn lär sig det talade språket när det sker i samspel där språk och handling har en funktion. 

Barnet utvecklar sitt språk genom att använda det i konkreta och begripliga situationer där orden 

får sin betydelse av sammanhanget (Lindö 2009:81). 

 

Centerheim-Jogeroth (2008:16), upplyser om att det är viktigt att samtala med barnet så 

mycket som möjligt och läsa för barnet redan när barnet har en låg ålder. Lindö (2009:93), 

nämner att ” Vid daglig högläsning, återberättande och samtal kan vi träna barnens 

semantiska och syntaktiska förmågor i för barnen meningsfulla sammanhang.” Granberg 

(2009:37-39), nämner också att sagostunden i förskolan är självklar, men ofta har sagostunden 

ingen pedagogiskt syfte utan används bara som tidsfördriv och för att lugna ner och samla 

ihop barngruppen. Sagostunden är en envägskommunikation och det är pedagogen som läser 

och barnen lyssnar bara. Om pedagogerna bearbetar litteraturen på olika vis kan sagostunden 

få ett pedagogiskt resultat.  

 Barn som har fått höra sagor och berättelser blir verbalt erfarna och förstår abstraktioner 

och det gör att de utvecklar sin intellektuella förmåga enligt Granberg (2009:40-43). 

Berättelser som framförs på ett bra sätt påverkar starkt barnets språkutveckling genom att 



  Examensarbete i språk och språkutveckling   

  UÖÄ008 

  Marie Holmström 

 

14 

 

 

 

barnet får bättre grammatisk förmåga och även ett större ordförråd och en ökad ordförståelse. 

Granberg (2009:39), nämner vidare att barnen kan för att utveckla sagostunden även leka 

sagan tillsammans med vuxna.  

 När det gäller att använda handdockor i pedagogiskt syfte anser Lindö (2009:106), att ”en 

skicklig pedagog kan via handdockan skapa olika situationer för samspel där barn i alla åldrar 

inbjuds att medverka.” En pedagog har enorma potentialer att använda sig av dockor för att 

visa olika karaktärer.  

 Centerheim-Jogeroth (2008:16-17), nämner att det är även viktigt att verkligen lyssna på 

barnet för att de ska känna att det de säger respekteras och att det är värt och lönsamt att 

använda sig av sitt språk. Barnen måste få ställa frågor och de bör få svar på sina frågor. Det 

utvecklar deras begreppsutveckling och även deras tankeutveckling.   

 Det är bra för barnen att sjunga, dansa och klappa i händerna för att barnen ska öva upp sitt 

språk och samtidigt sin motorik nämner Centerheim-Jogeroth (2008:16-17). Barnen bör få 

leka med olika språkljud för att utveckla sitt tal. Ett barn som uttalar något fel bör inte bli 

kritiserat för detta, utan det rätta ordet bör sägas istället utan att kommenteras.  

 Före Bornholmsmodellen” skriven av Görel Sterner (2011), är ett språkutvecklande 

material som kan användas på förskolan som en förberedelse inför förskoleklassen. I 

förskoleklassen används sedan ”Bornholmsmodellen” skriven av Ingvar Lundberg (2009), 

som en förberedelse inför läsinlärningen.  Lindö (2009:86), nämner att för barn som ligger i 

riskzonen för att få läs- och skrivsvårigheter är det extra viktigt att uppmärksamma problemet 

tidigt. Studier har visat på att barn som tidigt fått lära sig hur språket är uppbyggt är bättre 

förberedda för att senare kunna lära sig att läsa och skriva. Lindö (2009:86), framhäver vidare 

att ”Bornholmsmodellen” innebär att barnet lär sig genom olika övningar att uppfatta varje 

slags språkljud som finns i ett ord. När barnen har lärt sig de olika språkljuden har barnet 

tillgodosett sig nyckeln till att knäcka den alfabetiska koden.                                                    

 Lundberg (2009:6) nämner att forskning visar att barnets språkliga medvetenhet påverkar 

barnets läs- och skrivförmåga i framtiden. Barn som har fått träna sitt språk genom språklekar 

får lättare att lära sig att läsa och skriva senare i skolan. Även barn med en ökad risk för 

lässvårigheter presterade bättre på grund av att de fått genomföra olika språklekar varje dag 

under sitt sista år på förskolan. Centerheim-Jogeroth (2008:163), beskriver att för att träna de 

svåra ljuden som s-förbindelser, sje-, tje- och r-ljuden kan barnen få säga ramsor som 

innehåller dessa ljud. I Centerheim-Jogeroths bok Vägen till Språket, finns sådana ramsor 

med. 
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  Enligt Bruce (2009:69), är det inte bara barn som har språkutvecklings svårigheter som 

behöver språkstimulans, utan alla barn bör få en bra språkstimulans för att utveckla en god 

språklig förmåga i framtiden. Även miljön kring barnen påverkar barnets språkutveckling. En 

tystare miljö omkring barnen innebär att det finns bättre möjligheter till kommunikation 

mellan barn och vuxna och mellan barn till barn. Vidare menar Bruce att en mindre barngrupp 

skapar mer tid för varje barn att kunna kommunicera med både vuxna och andra barn. 

 

3 Metod och material  

Det här avsnittet är indelat i sex delar. Den första delen beskriver om hur urvalet av 

informanterna till denna undersökning gick till och här finns tabell 1 som visar de fyra 

informanternas utbildningar. Den andra delen tar upp vilka metoder som har använts i denna 

undersökning. Den tredje delen handlar om genomförandet av enkäten och observationerna . 

Därefter kommer avsnittets fjärde del som beskriver om undersökningens reliabilitet och 

validitet. Slutligen kommer det femte avsnittet som tar upp forskningsetiska principer som har 

tagits hänsyn till i denna undersökning.  

 Patel & Davidson (2011:56-57), menar att en fallstudie är en undersökning på en mindre 

åtskild grupp.  För att ge en så grundlig överblick av fallet samlas olika former av information 

in i fallstudier. Det kan röra sig om intervjuer, observationer och enkäter. Denna 

undersökning har varit en fallstudie eftersom att det var en avgränsad grupp på fyra 

informanter och en talpedagog som deltog. Därutöver samlades informationen in på ett flertal 

sätt genom litteratur, internet, enkät och observationer.  

 

3.1 Urval 

I undersökningen valdes en förskoleavdelning ut på en förskola i en medelstor stad i Sverige 

och på den förskoleavdelningen jobbade fyra pedagoger. Alla fyra informanterna var kvinnor. 

De kallas i enkätsvaren för informant A, B, C och D. När informanterna nämns i 

observationerna kallas de för informant 1,2,3 och 4. Därutöver fanns det en femte kvinnlig 

informant som var utbildad talpedagog
4
 och som besökte avdelningen för att jobba med ett 

barn. Hon benämns som talpedagog när hon nämns i observationerna. Informanterna A-D (1-

4), och förskolan är bekanta för mig sedan tidigare.  

                                                           
4
 Se begreppsdefinitionen för talpedagog i avsnitt 1.3. 
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Tabell 1, Analys av informanternas utbildning 

Bakgrundsfrågor Informant A Informant B Informant C Informant D 

 Svar: Svar: Svar: Svar: 

Din utbildning och även 

hur lång din utbildning 

var: 

Barn och 

ungdom, 2-

årig 

gymnasienivå. 

50 poäng HLS 

Södertälje 

förskollärare, 5 

poäng 

samtalsmetodik 

och handledning 

1997-1998. 10 

poäng, 

Vårdhögskolan, 

omsorger om 

psykiskt utv. 

Störda och 

flerhandikappade. 

Förskollärarutbildning,  

3 år. 

Förskollärarexamen,  

2,5 år. 

Påbyggnadskurser 

förskolelyftet 30 

poäng.  

Examens år: 

 

1982 1990 2003 1983, 2010 

Hur länge du har arbetat 

som 

förskollärare/barnskötare: 

Barnskötare, 6 

år 

Drygt 21 år 9 år 29 år 

Hur länge du har arbetat 

på denna avdelning: 

Sen förra året, 

är anställd 

som ”husets” 

polare, även 

tidigare år 

under korta 

perioder. 

2 år 3 år 10,5 år 

 

3.2 Metodval 

I det här avsnittet nämns det metodval som det här examensarbetet bygger på.  

 Skillnaden på kvalitativ och kvantitativ metod är att vid kvantitativ metod använder den 

som undersöker sig av siffror och av tal och det är numeriska observationer (Backman 

2008:33). Det kan vara till exempel enkäter och frågeformulär som den som undersöker sedan 

summerar och får fram resultatet i siffror. Backman anser också att när det gäller kvalitativa 

undersökningar skiljer de sig åt från kvantitativ genom att här använder den som undersöker 

inte siffror och tal. Istället skriver den som undersöker ner resultatet verbalt eller återger 

resultatet muntligt.  

 I denna undersökning har det används en kvalitativ metod eftersom att siffror och tal inte 

används i undersökningen. Istället är enkätundersökningens och observationsundersökningens 

resultat nedskrivna med ord.  
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3.3 Genomförande 

Det här avsnittet beskriver genomförandet av min enkätundersökning och av observationerna 

som utfördes på förskoleavdelningen.  

 Mitt genomförande började med att de fyra informanterna fick ett informationsbrev om 

enkäten och de fick också samtidigt enkäten (bilaga 1och 2). De fick på samma gång muntligt 

reda på att de hade fyra veckor på sig att fylla i enkäten och sedan lämna den åter till mig. De 

fyra informanterna som deltog i enkätundersökningen var anonyma. Efter de fyra veckorna 

återlämnades de fyra informanterna enkäterna till mig.  

 Informanternas fyra enkäter fick slumpmässigt olika bokstavsnamn för att de skulle gå att 

skilja åt vid arbetets gång. De fick heta informant A-D. Därefter bearbetades svaren som 

inkommit till tre tabeller. Tabell 1 finns i avsnitt 3.1 och den tabellen redovisar de fyra 

informanternas svar om deras utbildning och erfarenhet. Tabell 2 finns i avsnitt 4.1och den 

redovisar informanternas svar på de sju enkätfrågorna. Tabell 3 finns i avsnitt 4.2 och den 

redovisar de fyra informanternas gemensamma svar på de sju enkätfrågorna. Därefter 

sammanfattades enkätsvaren i avsnitt 4.3. 

 Under de fyra veckorna som informanterna A-D fick på sig för att fylla i enkäten utfördes 

ett flertal observationer av mig på förskoleavdelningen. Av de observationerna valdes fyra ut 

till denna undersökning. Observationerna redovisas i avsnitt 4.4. Informanterna kallades för 

informanterna 1-4 i observationerna. 

 Utöver de fyra observationerna av informanterna utfördes en femte observation. Den 

observationen var av en talpedagogs arbete med en flicka på avdelningen och även denna 

observation redovisas i avsnitt 4.4.  

 Därefter genomfördes en resultatsammanfattning av observationerna och den 

sammanfattningen finns i avsnitt 4.5. Sedan sammanställdes och diskuterades resultaten av 

enkäten och observationerna i avsnitt 4.6. När det var slutfört avslutades det hela med 

slutsatserna som undersökningen har lett till i avsnitt 5. Här finns även vidare förslag till 

fortsatt forskning som utgår från denna undersökning.  
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3.3.1 Enkätenprocessen  

Informanterna A-D, fick besvara en enkät med sju frågor (bilaga 2), som berör hur de arbetar 

språkutvecklande med barnen på avdelningen. BjØrndal (2010:99) nämner att det bör finnas 

tre faktorer som utgångspunkt när man utformar en enkät. I enkäten skall man undvika att 

använda främmande och svåra ord. Informanterna behöver också få informationen de behöver 

för att kunna svara på enkäten. Dessa saker gäller alla sorters enkäter. BjØrndal upplyser 

också om att det går att ställa öppna frågor i enkäten. Det innebär att det inte finns några 

färdiga svarsalternativ för informanterna utan de får svara helt fritt. Då kan svaren bli 

oväntade och därmed mer varierande. Men det tar längre tid att bearbeta svaren som de öppna 

frågorna ger. Det blir dessutom svårare att jämföra de olika svaren med varandra eftersom att 

svaren kan variera mycket. BjØrndal (2010:94-96), framhäver vidare att frågorna ska vara 

inom ett fåtal teman. Det gör att kvaliteten på informationen blir bättre än om man frågar 

frågor inom flera temaområden. Frågorna ska inte heller vara ledande och de ska vara tydliga 

och kopplade till temat. Enkäten som ingår i denna undersökning (bilaga 2), har öppna frågor 

och de är tydligt kopplade till temat språkutveckling. Genom de öppna frågorna blev svaren 

mer varierande och det blev inga ja och nej svar.  

 Informanterna A-D fick ett informationsbrev (bilaga 1), som innehöll information om 

enkäten som de skulle fylla i. De fick muntligt veta att de hade fyra veckor på sig att fylla i 

enkäten. Eftersom att jag befann mig på avdelningen och utförde observationer under dessa 

fyra veckor hade informanterna möjlighet att fråga mig om det var något de ville fråga om 

angående enkäten. När enkätsvaren hade kommit in infördes de i tre olika tabeller. En tabell 

som visade svaren på informanterna A-D, utbildning och erfarenhet (tabell 1, avsnitt 3.1). Den 

andra tabellen (tabell 2, avsnitt 4.1), innehåller svaren som informant A-D gav på de sju 

enkätfrågorna. Sedan sammanfördes alla fyra informanternas gemensamma svar i (tabell 3, 

avsnitt 4.2).  

 

3.3.2 Enkätdiskussion 

BjØrndal (2010:94), menar att en intervju inte ska kännas som ett förhör för den som 

intervjuas. Jag anser att genom att jag valde att använda mig av en enkät som informanterna 

fick fyra veckor på sig att fylla i, kan de inte ha känt att de blev förhörda. En nackdel var att 

det inte gick att ställa följdfrågor som jag hade kunnat vid en intervju. Däremot hade det varit 

svårt att få en tid med alla informanterna för att intervjua dem. Därför ansåg jag att enkäten 
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ändå var bästa sättet att samla information ifrån dem. 

 Öppna frågor ger enligt BjØrndal (2010:92-93), mer variationsrika svar och svaren  

blir svårare att jämföra. Genom att jag ställde öppna frågor i enkäten fick jag  

därmed mycket varierande svar och det ledde till att jag inte kunde jämföra svaren med  

varandra. Fast det känns egentligen mindre viktigt eftersom att syftet med enkätens öppna  

frågor var att få ut mycket information men med bara ett fåtal frågor. Det anser jag att jag 

fick. Frågorna bör enligt BjØrndal vara inom ett fåtal teman. Mina frågor i enkäten rörde hur 

de arbetar språkutvecklande på avdelningen och hur de hjälper barn med språkutvecklings  

problem. De båda ämnena rör båda språkutvecklingstemat. Däremot så ställde jag frågor om  

informanternas utbildning och erfarenhet och syftet med det var att jag hade från början 

antagit att genom att informanterna har olika utbildning och erfarenhet, borde svaren variera 

också. Men genom att enkäten hade öppna frågor med så pass varierande svar kunde jag inte 

dra några slutsatser om utbildning och erfarenhet påverkar informanternas svar på enkäten. 

 Jag känner att mitt val av att använda enkät har fungerat relativt bra. Däremot svarade inte 

alla fyra informanterna på alla sju frågorna. Det får mig att undra om de inte ville svara på alla 

sju frågorna eller om de helt enkelt missade att det fanns fyra frågor till. De fyra sista frågorna 

fanns på baksidan av enkäten och det gör att informanterna helt enkelt kan ha missat dem. Om 

jag hade gett information om antalet frågor i informationsbrevet de fick, hade nog detta 

kunnat undvikas. De svar jag fick var ändå mycket informationsrika och de räcker till som 

information till min undersökning. Patel & Davidson (2011:62), informerar om etikreglerna. 

Enligt dessa regler ska informanterna vara anonyma. En annan regel är att deltagarna själva 

får bestämma om de vill vara med eller inte i undersökningen. Därför anser jag att jag i 

efterhand inte kan ifrågasätta varför två av informanterna inte svarade på alla frågorna. 

Genom att de i informationsbrevet (bilaga1), har fått informationen att de inte måste ställa upp 

på undersökningen, kan dessa två informanter valt att inte svara på dessa frågor. Det måste jag 

enligt etikreglerna respektera.  

 

3.3.3 Observationsprocessen  

Det här avsnittet innehåller hur observationerna utfördes och vilka roller min roll var som 

observatör och hur observationerna registrerades. 

Observationerna utfördes sporadiskt under fyra veckors tid. De utfördes under olika dagar och 

vid olika tider och informanterna visste att observationer utfördes men de visste inte exakt när 
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de förekom. Observationerna som utfördes valdes både ut i förväg och slumpmässigt. De 

observationer som förekom slumpässigt genomfördes när det förekom någon form av språklig 

aktivitet mellan barnen och informanterna som var av intresse för min undersökning. Som 

observatör var jag både en deltagande och en inte deltagande observatör
5
. Syftet med 

observationerna var att se hur de fyra informanterna på avdelningen arbetade 

språkutvecklande med barnen i åldrarna ett till fem år. Dessutom var syftet att undersöka om 

informanternas arbete och forskningsbakgrunden i denna undersökning har några likheter. Det 

var informanternas språkutvecklingsarbete med barnen som var i fokus. Efter de olika 

observationstillfällena registrerades observationerna av mig med hjälp av penna och papper. 

Samtidigt skrev jag ner mina reflektioner omkring observationerna. När alla observationerna 

var slutförda genomförde jag ett urval och valde ut fem observationer. De observationer som 

jag valde ut var de observationer som jag ansåg gav mig mest material för min undersökning. 

Efter urvalet av observationer var klart bearbetade de för att kortas ner och förtydligas mer.  

 Därefter observerades en talpedagogs arbete med en flicka och där var min roll endast 

observatör och observationen blev registrerad under tiden den pågick. Denna observation 

kallas för observation 5 i undersökningen. Även denna observation bearbetades och 

förkortades för att bli mer tydlig. Syftet med den observationen var att se hur en talpedagog 

arbetar i praktiken med barn som har talsvårigheter. Dessutom var syftet med denna 

observation att se vilka metoder som används av talpedagogen och hur talpedagogens arbete 

hjälper barnet att utveckla sitt språk. 

 

3.3.4 Observationsdiskussion 

I följande avsnitt diskuteras svårigheter som uppkom under arbetets gång. 

 BjØrndal (2010:39-45), anser att det är viktigt att vara objektiv som observatör och bara 

berätta händelserna som de är och inte lägga in egna värderingar. BjØrndal nämner också att 

för övrigt behöver observatören ställa sig frågorna hur observationerna ska registreras och ska 

reflektioner förekomma vid själva registreringen. Detta hade jag i åtanke när jag utförde mina 

observationer, men jag märkte snabbt att det är svårt att bara vara objektiv och inte lägga in 

några värderingar. Det är svårt att registrera en observation och skriva den utan värderingar 

och egna tankar. Däremot använde jag mina egna tankar när jag reflekterade över 

observationerna.  Det innebar att jag reflekterade över hur teorier som jag har lärt mig och 

                                                           
5
 Se begreppsdefinitionen av observatör avsnitt 1.3 
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mina egna erfarenheter kunde kopplas till det som jag hade observerat.  

 Observationerna som blev utförda på avdelningen under denna undersökning var dolda för 

barnen på avdelningen eftersom att det var de fyra informanterna som undersöktes. För 

informanterna var observationerna öppna eftersom att de var medvetna om dem. Däremot 

visste inte informanterna när observationerna förekom eftersom att de skedde lite då och då 

under fyra veckors tid. Det hoppas jag gör att påverkan på de som blev observerade blev 

minimal.  

 Jag som observatör var både deltagande och inte deltagande i verksamheten. Det användes 

penna och papper till registreringen av observationerna. Det registrerades inte under tiden som 

observationerna förekom utan registreringen blev nedtecknad efter observationerna och då 

tillsammans med reflektionerna omkring själva observationen. Genom att observationerna 

inte registrerades direkt förekom det kanske en del svinn av information eftersom att den blev 

bortglömd. Men genom att jag enbart koncentrerade mig på de språkliga bitarna under dessa 

observationer, borde det göra att jag har kunnat registrera det som var det viktigaste under 

dessa observationer. Under de fyra observationerna av informanterna var jag både deltagande 

och inte deltagande observatör. Det påverkade också min registrering av observationerna. De 

gånger jag var deltagande hann jag inte uppfatta precis allting runt omkring mig. Medan de 

gånger jag var endast observatör kunde jag hinna uppfatta mer omkring mig genom att jag då 

inte behövde fokusera på något annat samtidigt.  

 Ett problem som uppstod i mina observationer var att informanterna var till och från 

frånvarande på grund av sjukdom eller andra orsaker. Det innebar att jag som observatör fick 

ändra mina tilltänkta observationer ett flertal gånger eftersom att den situation jag hade tänkt 

observera uteblev. I början av mina fyra veckor av observationer ansåg jag att det fanns 

mycket tid till observationer, men i slutändan försvann mycket av den tiden eftersom att det 

vid ett flertal tillfällen blev ändrade planer på grund av uteblivna observationstillfällen. Men 

det material jag samlade ihop genom mina observationer blev ändå mycket fylligt och jag var 

tvungen att välja ut bara några observationer bland ett flertal. Däremot tycker jag i efterhand 

att det skulle ha varit intressant att observera informanternas arbete med boken ”Före 

Bornholmsmodellen” och boken ”Språklust”. Det skulle varit intressant eftersom att då hade 

jag i praktiken fått se hur de arbetar med de två böckerna. Som det är nu fick jag bara reda på 

hur de arbetar med böckerna genom enkätsvaren och det ger mig bara informanternas syn på 

saken och inte min egen syn på informanternas arbete med böckerna. 

 Ett annat problemen som uppstod när jag utförde undersökningen var hur jag skulle 
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benämna informanterna i undersökningen. Dels hade jag en enkät där informanterna var 

anonyma och där valde jag att kalla dem för A-D i undersökningen. När jag sedan skulle 

utföra mina observationer uppstod det ett problem med att jag inte visste vilka informanterna 

A-D var eftersom att de var anonyma för mig. Därför kunde jag inte kalla informanterna för 

samma arbetsnamn när de nämns under mina observationer. Därför valde jag att lösa det 

problemet genom att ge informanterna nya namn under observationerna och då fick de heta  

1-4 istället och den femte informanten som var en talpedagog fick helt enkelt heta talpedagog. 

Jag kan väga fördelar och nackdelar med att informanterna var anonyma för mig i 

enkätundersökningen. En fördel är att informanterna genom att de var anonyma troligen 

vågade skriva mer på sina enkätsvar, men nackdelen är att jag inte kan koppla ihop 

informanterna A-D enkätsvar med informanterna 1-4 i observationerna, eftersom att jag inte 

vet vem som är vem av informanterna A-D. Därför kunde jag inte jämföra om enkätsvaren 

och informanternas arbete under observationerna hade någon form av sammanhang. Det var 

fördelar och nackdelar med att informanterna var anonyma när det gäller enkäten och det är 

svårt för mig att avgöra om det skulle ha varit bättre om informanterna inte varit anonyma för 

mig. Bara en ny undersökning skulle kunna visa om det skulle göra någon skillnad. 

  

3.4 Reliabilitet och validitet 

I det följande avsnittet berättas det om hur det ligger till med reliabiliteten och validiteten i 

detta arbete. 

 Strömqvist (2008:109), nämner att reliabiliteten är tillförlitligheten och med det menas att 

någon annan skulle kunna göra om samma undersökning och komma fram till samma resultat 

som den som utförde den första undersökningen. Validitet är giltigheten hos undersökningen 

Det betyder att i det som var meningen att undersökas från början blev det som verkligen blev 

undersökt.  

 Den här undersökningen genomfördes i liten skala eftersom att det bara var en 

förskoleavdelning som undersöktes och det var bara fyra informanter på en avdelning som 

fick svara på enkäten. Sedan fick även en talpedagog vara en informant också. Sammanlagt 

har det därför i denna undersökning förekommit fem informanter. Det gör att reliabiliteten i 

denna undersökning inte är hög. Om en annan person skulle göra om denna undersökning är 

risken liten att denna person kommer fram till samma resultat som mitt. När det kommer till 

validiteten är den giltig hos denna undersökning eftersom att det som var avsett att undersökas 
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från början har verkligen blivit undersökt. Det bevisas genom att undersökningen gick ut på 

att få svar på de två frågorna och de svaren har framkommit genom mina undersökningar.  

 

3.5 Forskningsetiska principer 

I avsnittet som följer beskriver de forskningsetiska principer som hart tagits hänsyn till i 

denna undersökning. 

 Patel & Davidson (2011:62), skriver att det finns fyra etikregler som vetenskapsrådet har 

lagt fram. Den första regeln är att det är informationskrav gentemot de berörda. De ska veta 

vad forskningen har för syfte. Den andra regeln är att deltagarna måste samtycka och de får 

själva bestämma över om de vill medverka eller inte. Den tredje regeln är 

konfidentialitetskravet som innebär att ingen obehörig ska kunna ta del av personuppgifter 

från personerna som deltar i undersökningen. De ska vara anonyma. Vidare beskriver Patel & 

Davidson att den fjärde och sista regeln är nyttjandekravet. Den innebär att de uppgifter som 

samlas in om personerna i undersökningen ska bara användas för forskningsarbetet och inget 

annat. Därutöver är det viktigt att när det gäller observationer att observatören inte alltid 

redogör för allting som sker i detalj.  

 I denna undersökning har det tagits hänsyn till de fyra etikreglerna. De fyra informanter 

som har besvarat enkäten har fått ett informationsbrev (bilaga 1). Brevet informerar i stora 

drag syftet med undersökningen. I brevet går det också läsa att deltagarna själva kan välja om 

de vill delta i undersökningen eller ej. Deltagarna kan också välja att avbryta sitt deltagande 

när som helst i undersökningen. Informanterna som har deltagit i min undersökning är 

anonyma och även förskolan och staden förskolan ligger i är anonym. De uppgifter som 

samlats in under arbetets gång kommer endast att användas till detta arbete och de kastas efter 

det att arbetet är klart. Därutöver har inte hela observationerna återgetts i texten och därmed 

kan inte läsarna av denna text veta var undersökningen har ägt rum.  

 BjØrndal (2010:94), framhäver vidare att en intervju inte ska kännas som ett förhör för den 

som blir intervjuad. Utan den som intervjuar ska visa respekt för sin informant. Jag har tagits 

hänsyn till detta när det gäller enkäten och observationerna. Genom att informanterna hade 

fyra veckor på sig att svara på enkäten och de fick svara enskilt och inte under en intervju 

borde inte informanterna ha känt det som om de blev förhörda. Observationerna som utfördes, 

var diskreta för att påverka de observerade så lite som möjligt och för att de inte skulle känna 

sig observerade och granskade.  
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4 Resultat  

I det här avsnittet redovisas resultaten av enkätsvaren från de fyra informanterna. Sedan 

redovisas resultaten av de observationer som utfördes på avdelningen.  

 

4.1 Enkätsvaren 

På följande sida följer svaren de fyra informanterna A-D, gav på de sju frågorna på enkäten. 

De sju frågororna har allihop språkutveckling som tema. Dels hur avdelningen arbetar 

språkutvecklande och hur informanterna kontrollerar om ett barn har språksvårigheter och 

slutligen hur de hjälper ett barn som har språksvårigheter. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Examensarbete i språk och språkutveckling   

  UÖÄ008 

  Marie Holmström 

 

25 

 

 

 

Tabell 2 Analys av informanternas svar på enkäten  

Frågor Informant A Informant B Informant C Informant D 

 Svar: Svar: Svar: Svar: 

Fråga nr: 1 

Hur har du fått din 
kunskap om vad som 

anses vara normal 

språkutveckling för 
barn i åldrarna 1-5 

år? 

Sunt förnuft och även 

lite kurslitteratur. 

Utbildning på högskolan. 

Litteratur som jag läst själv. 
Föreläsningar genom jobbet 

och som jag gått på själv. 

TRAS, utb. (tidig 

registrering av 
språkutveckling), 

litteratur, föreläsningar 

samt under utbildning. 

Genom min utbildning 

till förskollärare. Har läst 
en kurs som hette barns 

språkutv. Litteratur, 

diskussioner med 
kollegor. Hjälp av 

talpedagog. 

Fråga nr: 2 
Hur arbetar ni 

språkutvecklande 

med alla barnen på 
avdelningen? 

Läser sagor och pratar 
tydligt och berättar 

även flanosagor 

Samtal med barn varje dag i 
olika situationer. Högläsning 

av sagoböcker. Förspråklig 

medvetenhet tränar vi med 
hjälp av boken ”Före 

Bornolmsmodellen”. 

Vi använder oss av ”Före 
Bornholmsmodellen” och 

”Språklust” som inriktar 

sig mot tidig 
språkutveckling, rim 

ramsor, sagor, stavelser, 

sånger. 

Att samtala med barnen 
och till barn. För mindre 

barn sätta ord på vad de 

gör. Sånger, rim och 
ramsor, språklekar, läsa 

böcker, spel. Det mesta 

man gör tillsammans 
med barnen i förskolan 

är språkstimulerande. 

Fråga nr: 3 
Finns det någon 

skillnad i 

språkstimulansen när 
det gäller ålder på 

barnen? 

Ja, om intresse finns 

bland de äldre barnen 

om att lära sig 

bokstäver såg gör man 
ju det! 

Jag hoppas inte det för att 

veta exakt måste vi observera 

varandra. Just nu jobbar vi 

med Bornholmsmodellen för 
barn 2,5-4 år. Det är en 

början, målet är att göra klart 

material till språksamling för 
de äldre barnen också. 

Vi använder ”Före 

Bornholmsmodellen” till 

de yngre barnen, 3-4år och 

Språklust till 5-6 åringarna. 
Det är olika material men 

med ungefär samma 

innehåll, rim, ramsor, 
sånger, sagor, lyssna efter 

ljud. 

Ja, språkstimulans är 

som barns utveckling. Ju 

äldre barnen blir höjs 

ribban. T.ex. använder 
ett ”svårare språk, läser 

längre böcker m.m. 

Fråga nr: 4 
Vad används för 

metod/metoder som 

är språkutvecklande 
för barnen? 

Vi använder oss av 
Bornholmsmodellen. 

Se svaret på fråga nr 3. Inget svar Inget svar 

Fråga nr: 5 
Använder ni något 
speciellt material för 

att undersöka var 

barnen ligger på för 
nivå i sin 

språkutveckling? 

Ja, vi använder oss av 

TRAS. 

TRAS Inget svar Inget svar 

Fråga nr: 6 
Om du och dina 

kollegor märker att 

ett barn inte har 
enligt er en normal 

språkutveckling 
vilka insatser gör ni 

då? 

Tar kontakt med 

talpedagog. 

Talutveckling: om den är sen 

anlitar vi talpedagog (efter att 

ha frågat föräldrarna). Jag 

hoppas kunna få mer kunskap 
om barns förspråkliga 

medvetenhet med hjälp av 
Bornholmsmodellen. Se vad 

barnen står i utvecklingen. Då 

kan man föra den kunskapen 
vidare till föräldrar/ 

förskoleklass. 

Inget svar Inget svar 

Fråga nr: 7 
Om du själv fick fria 

händer, vad skulle du 

då vilja förändra på 
avdelningen för att 

kunna arbeta mer 

språkutvecklande 
med barnen? 

Använda mig mera av 
bokstavsspel bl.a. 

Mindre barngrupp= Ett 
mindre antal barn i gruppen. 

Varje barn får då större 

utrymme och mer individuell 
vuxen tid. 

Inget svar Inget svar 
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4.2 Sammanställning av enkätsvaren 

Det här avsnittet innehåller tabell 3 som sammanfattar informanterna A-D, svar på de sju 

enkätfrågorna.  

 
Tabell 3 Analys och Sammanfattning av alla informanternas svar på frågorna 
Frågor: Svar: Antal 

som 

svarade: 

Fråga nr: 1 

Hur har du fått din kunskap om 

vad  

som anses vara normal 

språkutveckling  

för barn i åldrarna 1-5 år? 

Tre svarade: utbildning på högskola. Alla svarade: litteratur.  En 

svarade: föreläsningar. En svarade: TRAS utbildning. En 

svarade: kurs, barns språkutveckling. En svarade: diskussioner 

med kollegor och hjälp av talpedagog. 

4 

Fråga nr: 2 
Hur arbetar ni 

språkutvecklande med alla 

barnen på avdelningen? 

Två svarade: samtal med och till barnen. Tre svarade: högläsning 

. Två svarade: tränar förspråklig medvetenhet med boken ”Före 

Bornholmsmodellen”. En svarade: använder ”Språklust”, två 

svarade rim, ramsor, sagor, stavelser, sånger. En svarade: sätta 

ord på vad de gör, språklekar, spel, en svarade det mesta man 

gör med barnen i förskolan är språkstimulerande. 

4 

Fråga nr: 3 
Finns det någon skillnad i 

språkstimulansen när det gäller 

ålder på barnen? 

En svarade: om intresse finns bland de äldre barnen om att lära 

sig bokstäver. En svarade: hoppas inte det. Två svarade:   

Bornholmsmodellen för barnen i åldrarna 2,5-4 år.  

En svarade: ska även senare jobba med denna modell med de 

äldre barnen. En svarade: ”Språklust” med 5-6 åringarna.  

En svarade: språkstimulans är som barns utveckling, ju äldre  

barnen blir äldre höjs ribban, svårare språk, läser längre  

böcker m.m. 

4 

Fråga nr: 4 
Vad används för 

metod/metoder som är  

Språkutvecklande för barnen? 

Två svarade: Bornholmsmodellen.  2 

Fråga nr: 5 
Använder ni något speciellt 

material för att undersöka var 

barnen ligger på för nivå i sin  

språkutveckling? 

Två svarade: TRAS. 2 

Fråga nr: 6 
Om du och dina kollegor 

märker att ett barn inte har 

enligt er en normal 

språkutveckling vilka insatser 

gör ni då? 

Två svarade: tar kontakt med talpedagog. 2 

Fråga nr: 7 
Om du själv fick fria händer, 

vad skulle du då vilja förändra 

på avdelningen för att kunna 

arbeta mer språkutvecklande 

med barnen? 

En svarade: använda mer bokstavsspel. En svarade: mindre 

barngrupp för att varje barn ska få ett större utrymme och mer 

individuell vuxen tid. 

2 
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4.3 Sammanfattning och analys av enkätsvar 

Här under följer resultatet enkäten har lett till. 

 Genom svaren som informanterna har givit på enkäten har det framkommit att avdelningen 

tränar förspråklig medvetenhet genom att använda sig av boken ”Före Bornholmsmodellen”. 

De använder också boken ”Språklust”
6
, för att arbeta språkutvecklande med barnen. Utöver 

det tränar de barnens språkutveckling genom rim, ramsor, stavelser och sånger. De använder 

sig också av språklekar och spel.  

 En av informanterna ansåg enligt hennes svar i enkäten att det mesta som de gör med 

barnen i förskolan är språkutvecklande. Barnens språkstimulans ändras efter barnets ålder 

eftersom att då höjs ribban och barnen får ett svårare språk och det läses längre böcker med 

mera för de barnen. Genom enkätsvaren nämner samma informant att pedagogerna sätter ord 

på saker de gör i vardagen på förskolan. Informanterna svarade också att på avdelningen 

arbetar de språkutvecklande genom att de samtalar med barnen och de läser högt för barnen. 

Enligt ett enkätsvar vill en av informanterna ändra barngruppens storlek. Hon vill att 

barngruppen ska vara mindre för att varje barn ska få ett större utrymme och mer individuell 

vuxen tid.  

 De fyra informanternas gemensamma enkätsvar visade att de på avdelningen använder sig 

av materialet TRAS för att undersöka var barnen ligger på för nivå i sin språkutveckling. De 

tar kontakt med talpedagog om ett barn visar sig ligga efter i sin talutveckling eller har något 

uttalsproblem. De har fått sina kunskaper om barns språkutveckling (tabell 1 avsnitt 3.1), 

genom att tre av dem har gått förskollärarutbildningen. En har gått utbildningen barn och 

ungdom på gymnasienivå. En av dem har fått en utbildning i TRAS. En annan har gått en kurs 

om barns språkutveckling. Dessutom svarade en av informanterna att de diskuterar med sina 

kollegor och tar hjälp av talpedagog för att hjälpa ett barn som har en försenad 

språkutveckling eller uttalsproblem. 

 

 

 

 

                                                           
6
 Språklust innehåller språkutvecklande övningar som sånger och lekar. 
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4.4 Observationer 

I detta avsnitt redovisas fem av de utförda observationerna på förskoleavdelningen. De är 

döpta till observation 1-5 och informanterna är döpta till informant 1-4 när de nämns i 

observationerna. I observation 5 kallas informanten för talpedagog.  

 Det kan också nämnas att av de tjugo barnen som vistas på avdelningen är vissa av barnen 

så kallade ”femtontimmarsbarn” och det innebär att de är på avdelningen i femton timmar i 

veckan. De är lediga måndagar och fredagar och det gör att måndagar och fredagar är 

barngruppen mindre än tjugo barn. Tisdag till torsdag är ”femtontimmarsbarnen” närvarande 

på avdelningen mellan klockan nio och klockan fjorton.  

 De fem observationerna som valdes ut är: en samling där informanten använder en 

handdocka. En som omfattar en sång och rörelsesamling, ett övningstillfälle för en 

teaterföreställning på en och en halv timme, en kommunikationssituation vid påklädning av 

barnen på cirka tjugo minuter, samt den femte och sista observationen som är av en 

talpedagogs arbete med en flicka på avdelningen som pågick i cirka fyrtio minuter.  

 

Observation 1 

Denna observation var en samling och det var informant 1 som ledde den. Denna samling var 

min roll endast observatör
7
. Det var en fredag innan lunch och det var tio barn (både pojkar 

och flickor) i olika åldrarna mellan ett till fem år med i denna samling. Informant 1 samlade 

till en början ihop barnen genom att sitta i samlingsringen och spela gitarr och sjunga. Barnen 

droppade in och satte sig i ringen utan att informant 1 hade kallat på dem. Därefter övergick 

informant 1 till att använda sig av en handdocka i form av ett lejon vid namn Leo. Barnen såg 

glada ut och deltog hela tiden aktivt i diskussioner med lejonet. De talade endast med lejonet 

och inte med informant 1. De ställde frågor till lejonet och de sjöng även sånger tillsammans 

med lejonet. Inget barn lämnade ringen denna samling utan alla barnen satt kvar och deltog 

hela tiden aktivt i samlingen. De uttryckte önskemål om att lejonet Leo skulle återkomma 

någon dag till deras samling. Leo svarade att det skulle han göra någon dag. 
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 Se begreppsdefinitioner av observatör under avsnitt 1.3 



  Examensarbete i språk och språkutveckling   

  UÖÄ008 

  Marie Holmström 

 

29 

 

 

 

Observation 2 

Detta är den andra samlingen som blev observerad. Det var en musik och rörelsesamling och 

det var informant 2 som höll i samlingen. Min roll var en deltagande observatör
8
. Det var en 

torsdag och alla tjugo barnen var närvarande och ställde sig i ring. De minsta barnen, som är 

ett till två år, satt i barnstolar och observerade samlingen. Det användes en cd-skiva med olika 

rörelsesånger och sångerna innehöll lägesord som till exempel framåt, bakåt, uppåt, neråt, 

höger och vänster. Barnen sjöng samtidigt som de utförde olika rörelser under ledning av 

informant 2. En del av barnen deltog inte hela tiden i samlingen utan sprang stundvis iväg från 

samlingen. Förutom informant 2, var informant 1 och 3 också deltagare i samlingen. 

Informant 2 instruerade barnen hur de skulle göra och informant 1och 3 och jag utförde också 

rörelserna och vi höll samtidigt ordning på barngruppen. Rummet som samlingen utfördes i 

var inte så stort och barnen buffade ofta till varandra då de inte hade så mycket utrymme till 

att utföra sina rörelser och det utbröt därmed en del konflikter mellan barnen. Informant 4 var 

inte deltagande i samlingen eftersom att hon filmade det hela för att de skulle visa filmen för 

föräldrarna till barnen vid ett föräldramöte. 

 

Observation 3  

Denna observation var ett övningstillfälle av en teaterföreställning med alla femåringarna på 

hela förskolan. Förutom informant 2, fanns det tre pedagoger till med i arbetet och de kom 

från övriga avdelningar på förskolan. Min roll var både att vara observatör och ibland var min 

roll en deltagande observatör. De deltagande barnen skulle vara tjugo stycken sammanlagt, 

men vid observationstillfälle var inte alla barn närvarande. Föreställningen som barnen skulle 

spela upp var hämtat från en barnbok av Elsa Beskow. Barnen fick spela olika karaktärer ur 

boken och en del barn hade repliker. Informant 2 satt på en stol och läste sagan för barnen 

medan barnen agerade sagan och hade repliker lite då och då. Informant 2 ingrepp stundvis 

och påminde barnen om hur deras inövade repliker var. Vissa barn kunde sina repliker 

flytande, samtidigt som andra barn fick mer stöd av informant 2 när de skulle säga sina 

repliker. Trots att det var bortfall av barn från femårsgruppen var det många barn som deltog. 

Stundvis blev ljudnivån hög och en del barn sprang iväg och lekte istället för att delta. 

 

 

                                                           
8
 Se begreppsdefinitioner av observatör under avsnitt 1.3 
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Observation 4 

Denna observation var en kommunikationssituation vid påklädning av barnen vid utgång. Min 

roll som observatör var som deltagande observatör. Det var en onsdag och det var en grupp 

med barn närvarande redan på avdelningen när de skulle gå ut vid niotiden på förmiddagen. 

Femtontimmarsbarnen började klockan nio och när de kom var de redan påklädda och färdiga 

för att gå ut. I korridoren där påklädningen skedde satt det lappar där det gick att läsa att 

barnen ska så långt det går klä på sig själva för att träna upp sin motorik. Det var endast text 

på lapparna. De minsta barnen fick hjälp med att klä på sig alla kläderna. Informanterna 

diskuterade med alla barnen om hur de skulle klä på sig, men de minsta fick mest respons 

genom att informanterna deltog under hela deras påklädning. När det gäller 

femtontimmarsbarnen så fick de minst kommunikationstid med informanterna och de stod 

mest och tittade och väntade på att de andra barnen skulle bli klara för att gå ut. Det var 

många barn på en gång i korridoren som skulle kläs på. Det var en avdelning till som delar 

korridor med avdelningen som observerades. Ljudnivån i korridoren var hög när barnen och 

pedagogerna till de båda avdelningarna kommunicerade med varandra.  

 

Observation 5 

Nedan följer en observation av en talpedagogs arbete på avdelningen med en flicka som är tre 

och ett halvt år gammal. Denna gång var jag endast en observatör. Observationen 

registrerades av mig med hjälp av stödord och kortare meningar i ett block under tiden 

observationen pågick. 

 Till denna observation förbereddes inga frågor av mig. Informant 3 var också deltagande 

vid denna observation. Hon var där som stöd till flickan och hon kunde även följa 

talpedagogens arbete med flickan. Talpedagogen berättade att hon har träffat denna flicka två 

gånger tidigare. Innan dess har flickan varit för ung för att talpedagogen skulle kunna avgöra 

vad flickan behövde utveckla i sitt tal. Under arbetets gång antecknade talpedagogen hela 

tiden vad flickan kunde och inte kunde när det gällde olika ljud. Talpedagogen lät flickan 

arbeta med en iPad. Flickan fick utföra olika uppgifter med hjälp av denna iPad. Flickan fick 

bland annat peka på bilder på skärmen och sedan säga ordet högt. iPaden upprepade sedan 

ordet rätt för flickan. En annan övning var att hon fick säga ett ord och iPaden spelade in det 

och sedan upprepade den flickans uttal. Därutöver fick hon visa vad hon kunde när det gäller 

olika lägesord. Hon fick placera ut olika föremål på en bild på skärmen. Det var till exempel 

lägesord som ställ föremålet under, bredvid, i, och på.  
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 Efter observationen berättade talpedagogen att hon inte tränar barnen i deras tal, utan hon 

undersöker vad barnen behöver träna på. Sedan får pedagogerna i ett möte efter 

undersökningen veta vad barnen behöver träna på och hur pedagogerna kan träna detta med 

barnen. Vidare berättade talpedagogen att det finns ett speciellt test som hon kan göra på barn 

om förskolepersonalen vill. Detta test har inte ännu utförts på flickan som deltog i min 

observation. Testet genomförs för att se vad barnet har för språkförståelse och om barnet 

förstår fler ord än vad det kan uttrycka.  

 

4.5 Sammanfattning och analys av observationerna 

I det här avsnittet följer en sammanställning av de fem observationerna. 

  Den första samlingen som observerades var samlingen där informanten använde en 

handdocka för att kommunicera med barnen. Under denna samling var det en mindre 

barngrupp på tio barn som deltog. 

 Den andra samlingen som observerades var en sång och rörelsesamling. Barnen fick sjunga 

och röra sig samtidigt och på samma gång fick de träna olika lägesord. De minsta barnen, som 

var omkring 15-18 månader, deltog inte i denna samling utan de observerade den.  

 När det gäller observationen av övningen till en teaterföreställning, fick barnen säga 

repliker och samtidigt agera. Barnen som inte hade några repliker fick höra de andra barnen 

säga sina repliker. Informanten läste sagan vid varje träningstillfälle och därför fick barnen 

orden i sagan upprepade om och om igen.  

  Genom observation av en kommunikationssituation vid påklädning av barnen, såg jag att 

informanterna använde sig av vardagliga situationer till att kommunicera med barnen.  

 Observationen av talpedagogens arbete med en flicka på avdelningen visade att de 

använder sig av talpedagog för barn med behov av extra stöd för sin talutveckling. 

Talpedagogen använde sig av en iPad med olika övningar för att undersöka flickans 

talförmåga. Talpedagogen uttrycker att hon inte tränar i flickan utan hon undersöker bara vad 

flickan har för talproblem. Därefter ger talpedagogen tips och råd till pedagogerna på 

avdelningen hur de ska kunna träna de olika språkproblemsområdena med flickan.  

Talpedagogen berättade vidare att det finns en undersökning som visar vad barnet har för 

språkförståelse och denna undersökning görs om pedagogerna på avdelningen anser att den 

behövs.  
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4.6 Resultatdiskussion 

I det här avsnittet diskuteras resultatet av svaren på observationer och enkäter. 

 För att träna upp barnens språkliga medvetenhet på avdelningen, använde sig 

informanterna av boken ”Före Bornholmsmodellen” och boken ”språklust” båda böckerna 

tränar upp barnens språk. Lindö (2009:86), framhäver att Bornholmsmodellen lär barnen att 

ord är indelade i olika språkljud. Tyvärr fick jag inte själv tillfälle att observera 

informanternas arbete med de två olika böckerna, men enligt enkätsvaren arbetar 

informanterna efter de böckerna. Däremot såg jag att informanterna använde sig av sånger, 

rim och ramsor vid samlingarna som jag observerade. 

 Lindö (2009:94), skriver om materialet TRAS som kan användas på barn i åldrarna två till 

fem år för att kontrollera barnens språkutveckling. Detta material används på den 

förskoleavdelning som jag undersöker. Informanterna angav den metoden som en metod till 

att undersöka hur barnens språkutveckling låg till.  

 Därutöver svarade informanterna på enkäten att de tar kontakt med en talpedagog om de 

märker att ett barn har problem med sin språkutveckling. Genom observationen av 

talpedagogens arbete med flickan på avdelningen såg jag i praktiken att det stämmer att 

avdelningen tar hjälp av talpedagog. Jag hade en förutfattad uppfattning om att talpedagoger 

tränar barn som har talsvårigheter. Men jag fick veta av talpedagogen att hon endast 

undersöker vad flickan behöver träna på sedan får pedagogerna på avdelningen tips och råd 

hur de ska träna flickans språkutveckling. Genom talpedagogens tips och råd till avdelningen 

över hur de ska träna flickan anser jag att flickan troligen kommer få mer vardaglig träning av 

sitt språk än om talpedagogen endast skulle träna flickan. Då skulle flickan bara få talträning 

vid ett mindre antal tillfällen. 

 I sång och rörelsesamlingen som jag observerade fick barnen på avdelningen både sjunga 

och röra sig samtidigt. De fick dessutom träna en mängd lägesord på samma gång. 

Barnen tränade därmed sin motorik samtidigt som de utvecklade sitt språk. Men de yngsta 

ansågs för små av informanterna för att göra denna övning och det styrker Centehim-

Jogeroths (2008:16-17), påstående att barn i den åldern har svårt att kombinera motoriska 

rörelser med tal. Denna övning var både motoriska rörelser och tal (sång), samtidigt och då 

borde dessa barn ha haft svårt att genomföra dem. Men samtidigt kan jag själv anse att 

pedagogerna inte skulle ha en förutfattad mening när det gäller de yngsta barnen. Barn 

utvecklas olika och därför kan det finnas något av de yngsta barnen som mycket väl kunde ha 
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utfört rörelserna. De kunde i alla fall ha fått utföra rörelserna och sångerna efter sin egen 

förmåga eftersom att jag inte tror att det kan vara skadligt för barnen utan tvärtom tränar 

övningen säkerligen upp barnens förmåga istället. 

 Lindö (2009:72-73), nämner att det inte enbart behöver vara förberedda språksamlingar för 

att utveckla barnens språk utan varje vardagligt språktillfälle ska användas till att stimulera 

barnens språkutveckling. En av informanterna svarade på enkäten att de sätter ord på 

vardagliga situationer för barnen på avdelningen. Dessutom såg jag genom observationen av 

påklädningen att informanterna då kommunicerade med barnen om vardagliga saker. Tyvärr 

var ljudnivån för hög för att det hela skulle bli helt lyckat. Det var för många barn på samma 

ställe som skulle klä på sig. Det innebar också att varje barn fick mindre med tid till att 

kommunicera med informanterna. Det var de yngsta barnen som fick mest kommunikationstid 

genom att de fick hjälp med hela sin påklädning. De barn som var femtontimmarsbarn, kom 

till avdelningen redan påklädda och de stod bara och tittade på och där förekom det inte 

mycket kommunikation mellan informanterna och de barnen.  

Observationen av kommunikationssituationen vid påklädningen, stärker Bruces (2009:69), 

och informantens påstående av att det bör vara mindre barngrupper för att ge bättre 

språkutveckling. 

 Sagostunden i förskolan kan vara pedagogisk och inte enbart vara en 

envägskommunikation där pedagogen läser och barnen lyssnar enligt Granberg (2009:37-43). 

Genom att bearbeta litteraturen på olika sätt når pedagogen ett pedagogiskt resultat. Till 

exempel kan sagan lekas tillsammans med de vuxna. Barn som har fått höra sagor och 

berättelser blir verbalt erfarna och förstår abstraktioner och det gör att de utvecklar sin 

intellektuella förmåga. Berättas sagan på ett bra vis är den språkutvecklande genom att barnet 

får bättre grammatisk förmåga och även ett större ordförråd och en ökad ordförståelse. 

Observationen jag hade av övningen till teaterföreställningen med barnen, visar på ett 

pedagogiskt resultat. Här utvecklar pedagogerna sagostunden till något mer än att barnen bara 

lyssnar när sagan läses. Barnen får här själva delta och spela sagan och de har repliker. De 

utvecklar således sitt ordförråd, grammatik och får en ökad ordförståelse. Informanten läste 

dessutom denna saga vid varje övningstillfälle och det bidrar till att barnen får höra orden om 

och om igen. 

 ”En skicklig pedagog kan via handdockan skapa olika situationer för samspel där barn i 

alla åldrar inbjuds att medverka” (Lindö 2009:97,106). I en av samlingarna som observerades 

använde informanten sig av en handdocka för att kommunicera med barnen och hon fångade 
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barnens intresse och fick även barnen att kommunicera med handdockan. Barnen verkade till 

och med glömma att informanten fanns med eftersom de kommunicerade direkt med 

handdockan. De ville till och med att handdockan skulle komma tillbaka vid en ny samling. 

Denna samling visar på att barnen får ett ökat intresse för att kommunicera när pedagogen 

använder sig av en handdocka för att fånga barnens intresse. Dessutom fångade informanten 

barnens intresse redan när hon satte sig ner och spelade gitarr och sjöng. Informanten behövde 

inte be barnen att komma och sätta sig i ringen utan de kom själva och satte sig lugnt ner och 

deltog i samlingen. Denna samling var det bara en barngrupp med tio barn och det visar 

ytterligare på att små barngrupper sänker ljudnivån och barnen får mer tid till att 

kommunicera med de vuxna. 

 

5 Metoddiskussion och vidare undersökning 

Det här avlutande avsnittet innehåller en metoddiskussion över de metoder som jag har använt 

i undersökningen. Sedan beskriver avsnittet hur det går att arbeta vidare med denna 

undersökning. Språkrådet (2008:51), skriver att ”Syftet med en vetenskaplig rapport är att 

redovisa forskning, exempelvis resultaten av en undersökning. Det är viktigt att redogöra för 

hur man gått till väga, vilken metod man använt, vilka teorier man stöder sig på och hur 

resultatet kan användas.” I denna undersökning har andras forskning redovisats och även mina 

egna undersökningar och resultat har redovisats. Jag har redogjort för hur jag har gått till väga 

och vilka metoder jag har använt.  

  

5.1 Metoddiskussion  

Metodvalen har varit givande för mig eftersom att de ledde till svar på mina frågeställningar i 

denna undersökning. På frågan om hur avdelningen jag undersökte arbetar språkutvecklande 

med barnen fick jag genom svaren på enkäten och observationerna reda på att de arbetar 

språkutvecklande med barnen genom till exempel högläsning, teater, sång, rim, boken ”Före 

Bornholmsmodellen”, boken ”Språklust” och genom vardaglig kommunikation.  

 På min fråga om hur avdelningen upptäcker språkproblem hos barnen fick jag veta genom 

svaren på enkäten att de använder TRAS-materialet för att upptäcka var barnen ligger i sin 

språkutveckling. När de har upptäckt ett barn med språkproblem tar avdelningen kontakt med 

en talpedagog som får undersöka vidare om barnet behöver hjälp. Jag fick under en 
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observation se hur en talpedagog arbetade med en flicka. Hon tränade inte flickan, utan 

undersökte vad flickan behövde träna på. Sedan fick pedagogerna på avdelningen tips och råd 

hur de kunde arbeta med flickans språkutveckling. Genom denna observation drog jag 

slutsatsen att flickan borde få mer talträning genom att pedagogerna i vardagen på förskolan 

tränar flickans tal enligt talpedagogens råd och tips, än om flickan endast skulle bli tränad av 

talpedagogen.  

 Jag upptäckte att det var svårt att vid observationerna vara en deltagande observatör och 

samtidigt hinna registrera vad som hände. Lättast var det att vara endast observatör och 

registrera under tiden observationen pågick. Det var också svårt att bara vara en enda 

observatör då det skedde språkutvecklande aktiviteter överallt på förskoleavdelningen. Alla 

barnen och de fyra informanterna befann sig sällan på samma plats och därmed kunde jag inte 

se om det pågick någon språkutvecklande aktivitet på en annan del av avdelningen. Om 

undersökningen skulle ha haft flera observatörer skulle det ha gått att sprida ut observatörerna 

på flera ställen och därmed kunna registrera flera observationer samtidigt.  

 Enkäten har givit mig mycket information om hur pedagogerna arbetar språkutvecklande 

på avdelningen och hur de arbetar med barn som inte har en normal språkutveckling. Det var 

dock synd att jag inte fick svar från alla fem informanterna på alla sju frågorna. Men de svar 

jag fick på enkäten och de observationer som jag genomförde gav mig mycket material för 

min undersökning och de gör att jag är nöjd med denna undersökning. 

  

5.2 Vidare undersökning 

Reliabiliteten i denna undersökning var inte hög eftersom att den utfördes i en liten skala på 

en förskoleavdelning och med endast fem informanter. Därför kan jag tycka att för att kunna 

gå vidare i denna undersökning och för att kunna få en högre reliabilitet skulle 

undersökningen göras på fler avdelningar med samma enkätfrågor och med liknade 

observationer. Dessutom skulle undersökningen få mer reliabilitet om den även utfördes på ett 

flertal förskolor. Då hade jag som undersökare kunna sett mer generella svar på mina frågor 

om hur en avdelning arbetar språkutvecklande och hur de hjälper barn som inte har en normal 

språkutveckling.  

 Därför anser jag att för att utveckla denna undersökning vidare kan den utvidgas till att 

omfatta flera förskoleavdelningar och förskolor. På det sättet blir resultatet mer tillförlitligt 

och dessutom kan det då gå att dra slutsatser vad som förskolepedagoger skulle behöva 
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utveckla. Det kan vara saker som både rör pedagogernas eget arbete som till exempel kan 

pedagogen kanske ha för lite kunskap om hur han/hon ska arbeta språkutvecklande med 

barnen. Eller så finns kunskapen där men den används inte. Det kan också vara saker som 

ligger på organisationsnivå som till exempel för stora barngrupper. Helheten i verksamheten 

påverkar hur förskolan kan arbeta språkutvecklande med barnen. Därför anser jag att det är 

viktigt att gå vidare med denna undersökning för att se hur förskolor arbetar språkutvecklande 

med barnen och hur de hjälper barn som behöver extra stöd med sin språkutveckling. Gör 

förskoleavdelningarna i Sverige allt de kan för att arbeta språkutvecklande med barnen? Eller 

går det att göra något mer? Och i sådana fall vad? Dessa frågor kan en större undersökning ge 

svar på. En sådan undersökning skulle kunna höja kvalitén på Sveriges förskolors arbete med 

barns språkutveckling och därmed skulle det troligen bli färre antal barn som har problem 

med att kommunicera och göra sig förstådda. Det skulle då bli färre antal barn som blev 

missförstådda och därmed skulle det minska antalet konflikter ute i förskolorna.  
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Bilaga 1 
 
 
 
Information om enkät till examensarbete 
Denna enkät är helt anonym och kommer endast användas till mitt examensarbete. 
De som läser mitt examensarbete kommer inte få veta några namn eller på vilken 
förskola undersökningen har ägt rum. När jag är klar med min uppgift kommer jag 
att kasta den. Ni som deltar är ni fyra pedagoger som arbetar på avdelningen. Ert 
deltagande i undersökningen är helt frivillig. Ni har rätten att när som helst avbryta 
ert deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för er. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 
Syftet med enkäten är att ta reda på hur ni på avdelningen arbetar språkutvecklande 
med barnen och hur ni arbetar med barn som ni anser inte har en normal 
språkutveckling. Ni ska inte diskutera svaren med andra kollegor utan jag vill ha era 
egna åsikter för att min undersökning ska bli mest givande.  
Ansvarig för undersökningen: Marie Holmström telefon: 070-427 76 55 
E-post: mhm09001@student.mdh.se 
Handledare: Marie Evans e-post: marie.evans@mdh.se 
 
Eskilstuna 2012-03-03 
 
Marie Holmström 
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Bilaga 2 
 
 
Enkät om hur ni arbetar språkutvecklande med barnen på er 
avdelning 
 
Din bakgrund 
Din utbildning och även hur lång din utbildning var:  
 
Examens år: 
 
Hur länge du har arbetat som förskolelärare/barnskötare: 
 
Hur länge du har arbetat på denna avdelning: 
 
 

1. Hur har du fått din kunskap om vad som anses vara normal språkutveckling 

för barn i åldrarna 1-5 år (till exempel kurser, litteratur med mera)? 

 
 
 
 
 

 

2. Hur arbetar ni språkutvecklande med alla barnen på avdelningen? 

 
 
 
 

 
 

 

3. Finns det någon skillnad i språkstimulansen när det gäller ålder på barnen? 
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4. Vad används för metod/metoder på avdelningen som är språkutvecklande för 

barnen (till exempel Bornholmsmodellen)? 

 
 
 
 
 
 
5. Använder ni något speciellt material för att undersöka var barnen ligger på för 

nivå i sin språkutveckling (till exempel TRAS)? 

 
 

 
 

 

6. Om du och dina kollegor märker att ett barn inte har enligt er en normal 

språkutveckling vilka insatser gör ni då?  

 
 
 
 
 
 

7. Om du själv fick fria händer, vad skulle du då vilja förändra på avdelningen 

för att kunna arbeta mer språkutvecklande med barnen? 


