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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att belysa hur förskollärare kan arbeta för att alla barn ska kunna stödjas i 

sin språk- och kommunikationsutveckling i förskolan, samt vad som kan påverka förutsättningarna för 

detta. Genom studien vill vi belysa vilka strategier förskollärare använder sig av för att främja barns 

språkutveckling och hur de arbetar för att stödja de barn som är i behov av extra stöd. 

De metoder vi har använt oss av för att samla in vår data var kvalitativa metoder i form av 

observationer av och samtal med förskollärare på två olika förskolor. 

     Resultatet av studien visar att förskollärarna använde sig av flera strategier för att främja barns 

språkutveckling. Dock såg vi även brister i förskollärarnas arbetssätt såsom att de inte tog tillvara på 

tillfällen som gavs för att utifrån barnens intresse främja deras språk, att de inte inväntade barnens 

svar, att de ställde slutna frågor som inte utmanar barnens språk samt att de inte till fullo tog tillvara på 

språkfrämjande material. Trots detta kunde vi se att barnen fick möjligheter att utveckla sitt språk, 

framförallt tillsammans med andra. Förskollärarna hjälpte att tolka det barnen försökte uttrycka, 

upprepade det barnen sa, ställde frågor till barnen, använde leksaker som hjälpmedel för att göra 

lärandet lustfyllt, gav flera definitioner på nya ord, uppmuntrade barnen att tala med varandra och 

hålla igång samtal, anpassade sitt språk efter barnens ålder och nivå, utmanade barnen genom att 

använda ett svårare språk, rättade barnen vid felsägningar och läste böcker för dem. Vi kunde även se 

att förskollärarna använde sig av språkfrämjande material såsom språkutvecklande spel, praxisbilder, 

TAKK och bildstöd.  

     Slutsatsen vi kan dra från vår studie är att förskollärarna stödjer barnens språk i både den fria leken 

och i styrda aktiviteter som är delar av den vardagliga verksamheten i förskolan.  
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1. Inledning 
Vår studie syftar till att undersöka hur förskollärare arbetar för att stödja barns språk- och 

kommunikationsutveckling. Genom observationer av och samtal med förskollärare har vi 

undersökt vilka strategier förskollärare använder sig av för att främja alla barns språk. Detta 

oavsett var de befinner sig i sin språkliga utveckling, både vad gäller ålder och om det finns 

behov av särskilt stöd på grund av språksvårigheter. Forskning visar att förutsättningarna för 

detta ser olika ut i förskolor från kommun till kommun. Det vill säga att vissa förskolor har 

fler utbildade förskollärare, olika stora barngrupper, tillgång till specialpedagog och så vidare. 

Vilket innebär att alla förskollärare har olika förutsättningar för att kunna stödja alla barns 

lärande och utveckling (Björck-Åkesson, 2009). Forskning visar också att många 

förskollärare upplever att de saknar kompetenser kring barns språkutveckling och att de kan 

känna en frustration i att inte kunna tillgodose alla barns behov för att på så sätt kunna främja 

deras språk- och kommunikationsutveckling (Whorrall & Cabell, 2015; Daniel & McLeod, 

2017; Scarinci, Rose, Pee & Webb, 2015).  

 

Inom det sociokulturella perspektivet ses språket som grunden för att kunna förstå sin 

omvärld och att det är i interaktion med andra som man lär och utvecklas (Säljö, 2014). Detta 

perspektiv är sammanvävt med läroplanen för förskolan som lyfter språk och kommunikation 

som en viktig utvecklingspunkt för barnen (Skolverket, 2016). Vi har därför valt att lyfta det 

sociokulturella perspektivet som en viktig del i förskollärares arbete med att främja barns 

språkutveckling. Enligt läroplanen ska verksamheten sträva efter att varje barn: 

 
tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå 
sin omvärld. Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar 
och försöker förstå andras perspektiv. Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt 
sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 
kommunicera med andra. Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 
kommunikativa funktioner (Skolverket, 2016, s.10) 

 

Caroline Liberg (2010) menar att det inte räcker med att bara prata med barnen, utan det som 

har betydelse är hur den vuxne gör det. Gisela Håkansson (2014) anser att det är viktigt att ge 

barnen tid att tänka efter när de får en fråga eller deltar i ett socialt samspel. Förskollärarens 

uppgift är att hela tiden stötta och hjälpa barnen i språket (ibid). För att barn ska kunna lära 

sig, och utvecklas i sitt sätt att kommunicera med andra behöver de få möjlighet att uttrycka 

sig på flera olika sätt vilket har skrivits fram i läroplanen som en del av förskolans uppdrag 

(Skolverket, 2016). Det är även viktigt att förskolan som verksamhet erbjuder en optimal 
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språkstimulerande miljö för att främja barns erövrande av språket (Bjar & Liberg, 2010; 

Bruce, 2010). Förskollärare har ansvar för att se till att barnen utmanas och stimuleras i sin 

språk- och kommunikationsutveckling och att de upplever lärandet som lustfyllt och 

meningsfullt (Skolverket, 2016). Att läroplanen inte föreskriver på ett konkret sätt hur 

förskollärare ska arbeta för att främja alla barns språkutveckling, inklusive de barn som är i 

behov av särskilt språkligt stöd, innebär att förskollärare behöver ha mycket förkunskaper om 

dels barns språkutveckling men även om barn i behov av särskilt stöd. Detta för att de ska 

kunna hitta lämpliga strategier att arbete efter (Skolinspektionen, 2017).  

 

2. Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa hur förskollärare kan arbeta för att stödja barns språk- 

och kommunikationsutveckling i den vardagliga förskoleverksamheten och vad som kan 

påverka förutsättningarna för att detta ska innefatta alla barn, inklusive de barn som är i 

behov av särskilt språkligt stöd.  

 

2.1 Frågeställningar 

•   Vilka strategier använder sig förskollärare av för att främja alla barns 

språkutveckling? 

•   Hur stödjer förskollärare de barn som är i behov av särskilt stöd i sin språkutveckling? 

 

2.2 Uppsatsens disposition 

Studien är uppdelad i fem kapitel med tillhörande underrubriker. Dessa kapitel är bakgrund, 

tidigare forskning, metod, resultat och diskussion. Avslutningsvis redovisar vi våra referenser. 

I bakgrunden kopplar vi ihop det sociokulturella perspektivet med den svenska läroplanen. 

Tidigare forskning redovisar vad andra studier och vad tidigare forskning kommit fram till om 

barns språkutveckling och förskollärares inverkan på den. I metoden redovisas hur vi samlat 

in studiens empiri och varför vi har valt de metoder vi har valt. Vi beskriver även hur vi har 

bearbetat och analyserat materialet samt vilka etiska överväganden vi har tagit hänsyn till. I 

resultatet redovisar vi vårt observationsmaterial och de samtal vi hade med förskollärarna. 

Slutligen kopplar vi i diskussionen vårt resultat till tidigare forskning samt diskuterar fördelar 

och nackdelar med de valda metoderna.  
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3. Bakgrund 
Den svenska läroplanen för förskolan är sammanvävd med det sociokulturella perspektivet. 

Bakgrunden är uppdelad i tre delar. Först kommer en beskrivning av det sociokulturella 

perspektivet, följt av vad styrdokument för förskolan lyfter om barns språkutveckling. 

Slutligen ett stycke om barn i behov av särskilt stöd.  

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv  

Den sociokulturella traditionen grundar sig i Lev Vygotskijs arbeten om barns lärande, 

utveckling och språk. Vygotskij var en pedagog och filosof som var verksam i Ryssland i 

början av 1900-talet. Han hävdade att språk och kommunikation är grunden till att förstå och 

att kunna agera i vår omvärld. Inom det sociokulturella perspektivet ses språk och 

kommunikation som ett sätt att samverka med sin omgivning genom flera olika uttryckssätt 

såsom bild, skrift, tal, miner, gester med mera (Säljö, 2014). Barn utvecklar sitt språk genom 

att samspela med sin omgivning och Vygotskij ansåg att barn redan när de föds använder sitt 

eget språk för att kommunicera med andra. Det är i interaktionen med andra barn och vuxna 

som barn utvecklas i såväl språk och kommunikation som på andra områden (Lindö, 2009). 

Med hjälp av en eller flera mer kompetenta personer, som kan fungera som rollmodeller 

genom att visa och vägleda, kan barn lära sig nya saker och komma vidare i sin utveckling på 

ett sätt som de inte hade förmått på egen hand. Detta kallas den proximala utvecklingszonen 

(Lutz, 2013; Säljö, 2014). Rigmor Lindö (2009) menar att för pedagoger betyder detta att de 

måste förstå barnets potential till lärande. Det vill säga att när pedagogen sett vad barnen 

förstått eller inte förstått, kan denne utmana barnen inom den proximala utvecklingszonen för 

att på så sätt främja den fortsatta utvecklingen. Med pedagoger menar vi i denna studie all 

personal som arbetar i den pedagogiska verksamheten med barnen i förskolan, oavsett 

utbildning eller erfarenhet. 

 

3.2 Styrdokument för förskolan 
I läroplanen för förskolan lyfts språket fram som en viktig del för barns utveckling och 

identitetsskapande. Språket beskrivs vara grunden för allt lärande och det är av stor vikt att 

förskolan stimulerar varje barns språk- och kommunikationsutveckling. Det vill säga det 

verbala språket, men också förmågan att kunna uttrycka sig och kommunicera på andra sätt, 

samt att väcka intresse för den skriftspråkliga världen. Ett av läroplanens strävansmål är att 

”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp 
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samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 

kommunicera med andra” (Skolverket, 2016, s.10). Det är förskollärares ansvar att barns 

språkliga såväl som sociala utveckling främjas och att se till att varje barn får det stöd som 

behövs för att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas optimalt (Skolverket, 2016). I 

läroplanen för förskolan står det att: 

 
Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver 
mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 
förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt (Skolverket, 2016, s.5). 

 

Alla barn har enligt läroplanen för förskolan rätt att få det stöd de behöver för att kunna delta 

och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i verksamheten (Skolverket, 2016). Det står 

även i skollagen att barn vid behov, oavsett skäl, har rätt till särskilt stöd. Detta oberoende av 

om det är pedagoger, vårdnadshavare eller barnet själv som uttrycker att behovet finns (SFS 

2010:800).  

 
Skollagen föreskriver att utbildningen i förskolan ska, varhelst den anordnas, vara likvärdig. 
Normerna för likvärdigheten anges av de nationella målen, och förskolan ska arbeta för att nå 
dessa mål. Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska 
prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov. Detta 
innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser 
därför inte ska fördelas lika (Skolverket, 2016. s. 5). 

 

Enligt skollagen har de barn som är i behov av särskilt stöd rätt att få en plats i förskolan 

precis som alla andra barn. I första hand ska barnet få det stöd de behöver i barngruppen (SFS 

2010:800). Läroplanen för förskolan beskriver att verksamheten ska anpassas efter varje barns 

behov och att det är förskollärares ansvar att se till att varje barn i behov av särskilt stöd får 

det anpassat individuellt (Skolverket, 2016).  

3.3 Barn i behov av särskilt stöd  
Yngre barns språksvårigheter upptäcks ofta av Barnavårdscentralen som i sin tur kan skicka 

en remiss till professionella instanser som har specialkompetens inom området, till exempel 

en logoped. Barnet får då resurser, som är speciellt utformade för just de svårigheter barnet 

har. Barns språksvårigheter kan också uppmärksammas av förskollärare i förskolan som då 

kan ta hjälp av en specialpedagog för att kartlägga barnets behov av språkstöd och utforma en 

handlingsplan i syfte att föra barnets språkutveckling framåt. Genom att ha ett professionellt 

samarbete mellan olika instanser ökar således chanserna för barnet att få ett fullgott stöd för 
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att kunna hantera vardagen och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar (Björck-Åkesson, 

2014; Sandberg & Norling, 2014; Ottosson, 2014). Tidigare hette det barn med behov av 

särskilt stöd, men detta har ändrats till barn i behov av särskilt stöd för att förtydliga att alla 

barn har samma grundläggande behov men att vissa barn behöver extra stöd för att kunna 

utvecklas efter sina egna förutsättningar. Ändringen av begreppet minskar betoningen på att 

det enskilda barnet avviker, och ökar istället betoningen på miljöns betydelse för att kunna ge 

det stöd som behövs för att barnet ska få de bästa utvecklingsmöjligheterna (Sandberg & 

Norling, 2009). 

Björck-Åkesson (2009) benämner barn som inte fått någon formell utredning eller någon 

identifierad diagnos, men som ändå behöver mer stöd än andra, för gråzonsbarn. Svårigheter 

som barn i gråzonen har kan bland annat innebära svårigheter i samspelet med andra, svårt att 

hantera konflikter och/eller har svårigheter med tal och språk (ibid). Ansvaret för 

gråzonsbarnens utveckling läggs på pedagogerna i förskolan, vilket innebär att de barnen får 

ett mer allmänt stöd utifrån de förutsättningar som finns. Det vill säga det stöd som 

pedagogerna i arbetslaget har möjlighet att ge (Björck-Åkesson, 2014; Sandberg & Norling, 

2014). Detta kräver ett gott samarbete i arbetslaget, att pedagogerna har ett liknande synsätt 

på hur de ska arbeta och att de kritiskt granskar sitt arbetssätt för att på bästa sätt kunna främja 

barnens språkutveckling (Sandberg & Norling, 2009). Det är också av stor vikt att samverkan 

mellan förskollärare och barnets vårdnadshavare fungerar bra, eftersom en dålig samverkan 

kan påverka barnets utveckling negativt (Ottosson, 2009). Förskolan ska samverka med 

vårdnadshavarna för att kunna ge barnen de bästa förutsättningarna för att kunna lära och 

utvecklas. Enligt läroplanen för förskolan ska även barnens vårdnadshavare ges möjlighet till 

inflytande och delaktighet för hur strävansmålen ska uppnås (Skolverket, 2016).  

 

Som tidigare nämnt har alla barn enligt förskolans läroplan rätt till att få det stöd de behöver 

för att utvecklas efter sina egna förutsättningar (Skolverket, 2016). Det kan anses vara en 

självklarhet för pedagoger att förhålla sig till detta krav eftersom det är en del av förskolans 

uppdrag, men bakomliggande faktorer som till exempel brist på pedagoger kan bidra till att 

det är svårt att förverkliga (Björck-Åkesson, 2014; Hjörne & Säljö, 2008; Lutz, 2013). Enligt 

Eva Björck-Åkesson (2009) är det flera kommuner som brister i detta uppdrag och därmed 

finns det barn som inte får det stöd de behöver. Kristian Lutz (2013) menar att pedagoger 

upplever att det inte finns tid att möta varje individs behov. Förskolors olika förutsättningar 

för hur mycket och vilket stöd som kan erbjudas kan vara beroende av till exempel 
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personaltäthet och storleken på barngruppen och därmed vara en avgörande faktor för om 

barn ska få det stöd de behöver eller inte (Hjörne & Säljö, 2008; Sandberg & Norling, 2014; 

Lillvist, 2014). Detta kan skapa en osäkerhet och frustration hos förskollärare då det inte finns 

någon generell mall som beskriver hur stödet ska vara utformat att tillämpa i arbetet med att 

stödja barnen (Björck-Åkesson, 2009). Emelie Kinge (2000) beskriver vikten av att se och 

förstå barns svårigheter i sitt sammanhang. Det är viktigt att göra systematiska observationer 

för att se vilka situationer som fungerar och vilka som inte fungerar. Genom att göra 

observationer kan pedagogerna få en större förståelse för barnen och deras beteende i olika 

situationer (ibid). Detta kan till exempel handla om att barn behöver hjälp med att verbalisera 

sina upplever för att öka sina emotionella, kognitiva och sociala förmågor (Lutz, 2013). 

 

4. Tidigare forskning om barns språkutveckling 
Detta kapitel är uppdelat i sex underrubriker. Första delen är en beskrivning om hur vår 

litteratursökning har gått till och vilka databaser vi har använt oss av samt vilka avgränsningar 

vi har gjort. Sedan beskriver vi barns språkutveckling och förskollärares inverkan på den. Den 

tredje underrubriken innehåller miljöns påverkan för barns språkutveckling. Sedan tar vi upp 

hur förskollärare kan utveckla barnens språk genom leken. Därefter följer en beskrivning av 

särskilt stöd för barn med språksvårigheter och slutligen samverkan med vårdnadshavare där 

vi redogör för viktiga faktorer för en bra samverkan.  

 

4.1 Litteratursökning 

Vi har sökt vetenskapliga artiklar via databaserna Eric Ebsco och SwePub. Där använde vi 

sökord som Early childhood education, language difficulties, language delays, language, 

preschool teacher, teacher, special needs, language development och strategies för att få fram 

artiklar. Vi har begränsat sökningarna genom att välja artiklar som är peer reviewed, 

academic journals, och inom tidsramen för åren 2008–2018.Vi har även sökt litteratur på 

Libris med sökorden förskola* och språk*. Mycket av den andra litteraturen vi har använt oss 

av är litteratur från tidigare kurser inom förskollärarprogrammet som vi ansåg var relevant för 

vår studie.  

 

4.2 Barns språkutveckling och förskollärares inverkan på den 

Håkansson (2014) skriver att det är vanligt att barn lär sig sina första ord vid ett års ålder och 

det är även tidpunkten då många barn börjar på förskolan. Detta innebär ofta att barnen inte 
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har hunnit utveckla sitt verbala språk så pass att personer, som till exempel förskollärare, som 

inte är välbekanta med barnen förstår vad de menar. Detta kan vara en utmaning för 

förskollärare som då får hjälpa barnen att hitta andra uttryckssätt att förmedla det de inte 

förmår att säga med ord. Även om barnen inte hunnit utveckla ett verbalt språk än så förstår 

de ofta mycket mer än de själva kan ge uttryck för. Det är därför viktigt att förskollärare 

tänker på att anpassa sitt språk till barnens nivå men att samtidigt utmana dem så att deras 

språk successivt utvecklas. Det vill säga att förskollärare befinner sig lite över den proximala 

utvecklingszonen (se 3.1), där barnen utvecklingsmässigt befinner sig och klarar av i samspel 

med andra (ibid). I forskning framkommer det att det är vanligt förekommande hos vuxna och 

även äldre barn att anpassa sitt språk i samtal med små barn. Detta brukar kallas barnanpassat 

tal eller barnanpassat register och innebär bland annat att den som talar höjer sitt tonläge, 

använder sig av kortare meningar med betoning på vissa ord, ställer frågor och utvecklar 

barnets meningar. Vilket anses ha en betydande roll för barns språkutveckling (Håkansson, 

2014; Lindö, 2009). 

 

Enligt Lindö (2009) är det viktigt att barn redan i förskoleåldern får hjälp med hur ord kan 

delas upp i mindre ljuddelar och, senare i utvecklingen, att olika ljud kan kopplas till olika 

bokstäver. Det är även viktigt att barn får hjälp med att förstå ords betydelse och att de lär sig 

att uppmärksamma böjelser och att dela upp ord i stavelser för att kunna sätta samman ord till 

meningar. Forskning visar ett samband mellan dessa kunskaper och barns senare läs- och 

skrivutveckling (ibid). Forskning inom språkutveckling visar att barn vid ungefär 3 års ålder 

brukar ha utvecklat grundläggande kunskaper för att behärska språket, det vill säga att de har 

utvecklat ett grundläggande ordförråd och fått en grundläggande förståelse för grammatik. I 

vilken takt barns språk utvecklas är dock högst individuellt och det finns ingen exakt ålder för 

när de utvecklar sitt språk (Strömqvist, 2010).  

I en studie gjord i Australien av Nerina Scarinici, Tanya Rose, Jerrine Pee och Kelie Webb 

(2015) framkommer det att många förskollärare känner att de inte har tillräckligt med 

kunskaper kring barns språkutveckling. I studien utbildas förskollärare i ett specifikt 

undervisningsprogram om barns språkutveckling, där de bland annat får lära sig allmänna 

strategier för att förbättra deras kommunikation med barnen. Utbildningsprogrammet syftar 

även till att förskollärarna ska få mer kunskap om hur barns språk utvecklas och strategier för 

att främja barns språkutveckling för att de ska känna sig trygga med att använda sina 

kunskaper i praktiken. Författarna skriver vidare att det är viktigt att förskollärare har kunskap 
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om språkutveckling för att kunna skapa miljöer som främjar språket. Resultatet av studien 

visade att kommunikationen mellan förskollärarna och barnen blev bättre när förskollärarna 

använde sig av de strategier de lärt sig genom undervisningsprogrammet (ibid). 

 

Jennifer Whorrall och Sonia Q. Cabell (2015) menar att genom att utgå från barns intresse kan 

förskollärare öppna upp för utvecklande konversationer genom att ställa öppna frågor och 

följdfrågor till barnen. Författarna beskriver dock att forskning visar att lärare missar de 

möjligheter som finns till att stödja barns språkutveckling under de icke styrda aktiviteterna 

och att förskollärare kan bli bättre på att ha utmanande samtal med enskilda barn eller i små 

grupper i den mer vardagliga verksamheten, såsom när barnen spelar spel eller under 

måltider. Detta eftersom författarna hävdar att barn är mer benägna att medverka i ett samtal i 

mindre grupper eller en mot en och att det därför är viktigt att lärare drar nytta av sådana 

vardagliga stunder för att utmana barnens språkfärdigheter. Vidare menar Whorall och Cabell 

att det är viktigt att förskollärare medvetet reflekterar över hur de talar med barnen för att 

främja deras språkutveckling, då forskning visar att lärare tenderar att ställa frågor som endast 

kräver ett-ords svar, som ja och nej. De skriver att barns språk skulle främjas mer om 

förskollärarna medvetet ställde frågor som kräver mer utförliga svar. I deras studie 

framkommer det även att forskning visar att lärare står för cirka 80 % av samtalen med barn 

och att läraren ställer frågor eller ger kommentarer på det barnen säger utan att få så mycket 

till gensvar från dem. Författarna menar att lärare bör utmana barnen i samtal genom att vara 

lyhörda för deras intressen, ställa frågor, upprepa det barnen sagt, använda svårare ord för att 

utöka deras ordförråd och hålla igång samtalen. Detta för att det främjar språkutvecklingen 

och även inverkar på deras framtida läskunskaper. Det är också viktigt att lärare när de 

introducerar nya ord förklarar dem på ett tydligt och bra sätt så att barnen kan relatera till dem 

och förstå vad de betyder för att sedan ska kunna använda de orden själva (ibid). 

 

4.3 Miljöns påverkan för barns språkutveckling 

Björck-Åkesson (2009) menar att förskolans miljö påverkar barnen på olika sätt och det är 

därför viktigt att förskollärare kan ändra miljön efter barnens behov. Detta kan förebygga att 

barn riskerar att få svårigheter i sin utveckling. Författaren hävdar att det är lättare att 

förebygga eventuella problem för barn som kan uppstå än att reparera skadan i efterhand. Den 

pedagogiska miljön ska därför anpassas efter det enskilda barnets behov, oavsett om behovet 

är tillfälligt eller varaktigt (ibid). 
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Den pedagogiska miljön ska främja alla barns språk, men speciellt viktigt är det för de barn 

som har kommit efter i sin språkutveckling (Bruce, 2010). Förskollärare ska skapa 

förutsättningar för att barn ska utveckla sitt språk genom att erbjuda en stimulerande miljö 

som utmanar barnen att vilja kommunicera med varandra och med pedagogerna (Lindö, 

2009). Thuresson (2013) menar att detta kan göras genom att anpassa förskolans material 

såsom böcker och leksaker efter barnens intressen och att förskollärare kan tänka på hur 

miljön är utformad. Till exempel att materialet är lättillgängligt för barnen att använda när de 

vill eller om de måste be en vuxen om hjälp, vilket kan bidra till att de istället väljer 

någonting annat (ibid). Lindö (2009) beskriver att förskolans miljö även bör erbjuda en 

rofylld plats där barnen kan lyssna på när pedagogerna läser böcker för dem, då lyssnandet ses 

som grunden för barns språkutveckling.  

Lindsay Dennis och Nancy Stockall (2014) beskriver hur pedagogerna i deras studie anpassar 

miljön på förskolan för barn med språksvårigheter, för att främja deras språk- och 

kommunikationsutveckling. De tar in föremål, såsom leksaker och böcker, i verksamheten 

som de sedan tidigare vet att barnen är intresserade av och som uppfyller det specifika barnets 

behov och uttryckta intressen. Som komplement till det förskollärarna redan vet tillfrågas 

även barnets vårdnadshavare om barnets intressen. Pedagogerna har alltså förändrat den 

fysiska miljön för att förbättra det specifika barnets möjlighet till social interaktion med sina 

kamrater. Författarna menar att pedagogerna kan utgå från barnens intressen och använda 

leken som ett hjälpmedel för att främja språket och genom att barnen får dela bokupplevelser 

tillsammans får de möjlighet att bygga och förbättra sina relationer, samtidigt som det stödjer 

deras kommunikationsutveckling (ibid). 

4.4 Språkutveckling i leken 

Carina Fast (2008) anser att det är viktigt att göra lärandet intressant för barn, då det är barns 

intressen som är drivkraften för vad de lär sig. Ett sätt att göra ett lärande intressant är just 

genom leken. Barbro Bruce (2010) menar att kommunikationen utgör grunden till det 

ömsesidiga samspelet i leken. Barnen utvecklar sitt språk både i lekens dialek, när barnen 

samspelar med andra, och i lekens monolek, när barnet leker med sig själv. Språk och lek är 

därför beroende av varandra för att barn ska utvecklas och det är av stor vikt att förskollärare 

förstår att lek och språk står i beroendeförhållande till varandra. Detta för att kunna skapa den 

mest optimala miljön i förskolan för att främja alla barns språkutveckling (ibid). 
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Lindö (2009) menar att språklekar kan göra att barn upplever ett meningsskapande. Detta kan 

till exempel innefatta olika former av lyssnandelekar där barnen få lyssna på olika ljud och 

försöka identifiera dem. Ett annat sätt att leka med språket kan vara att rimma, vilket många 

barn ser som lustfyllt. Rimmandet kan, förutom att barnen lär sig olika begrepp, även hjälpa 

dem att lära sig att fokusera på hur orden låter (ibid). Att återkommande ha samma aktiviteter 

och samtidigt dokumentera kan vara ett sätt för förskollärare att följa barns språkutveckling 

och kan utgöra en grund för hur det fortsatta arbetet med att främja språkutvecklingen ska 

fortgå (Lindö, 2009; Elfström Pettersson, 2014).  

 

Dennis och Stockall (2014) skriver att barn behöver få möjligheter att delta i sociala 

interaktioner som ett sätt att öva och förbättra sina sociala strategier och därmed sin 

språkutveckling. Författarna menar att förskoleåren är en viktig åldersperiod eftersom det är 

då barnen utvecklar många färdigheter som är nödvändiga. Pedagogerna i Dennis och 

Stockalls studie fokuserar på att bygga barns sociala kompetenser inom ramen för lek, vilket 

även bidrar till att öka deras kommunikativa färdigheter. När barn deltar i lek berikar de 

nämligen sin sociala kommunikation eftersom de använder olika konversationsmönster, samt 

lär sig att tillämpa språkregler. Vissa barn med språksvårigheter har emellertid svårigheter att 

integrera med andra. Dessa barn kan behöva direkta instruktioner från pedagoger för att dra 

nytta av lekmöjligheter och bygga upp deras sociala kompetens. Pedagogerna i studien hjälper 

barnen med språksvårigheter att främja deras språkutveckling i leken genom att starta och 

hålla igång en konversation med de andra barnen i barngruppen. Barnen får träna på många 

grundläggande ord och begrepp med leksaker som hjälpmedel för att göra lärandet lustfyllt. 

De tränar på olika begrepp samt lägesord såsom under, över, genom, bakom och bredvid, som 

hjälper till att bygga barnens språk. Pedagogerna tänker även på att ställa öppna frågor till 

barnen, och ger barnen tid att tänka efter vad de ska svara. Pedagogerna hjälper barnen med 

språksvårigheter att upprepa och fokusera på specifika ord i leken. Resultatet av 

förskollärarnas nya förhållningssätt blev positivt, speciellt för de barn som hade 

språksvårigheter. Pedagogerna tog tillvara på lekmöjligheterna som uppstod för att främja 

barnens språk (ibid).  

 

4.5 Särskilt stöd för barn med språksvårigheter  
I en intervjustudie gjord av Graham R. Daniel och Sharynne McLeod (2017) i en skola i 

Australien framkom det att barns språkstörningar ofta upptäcks på förskolan. Det kan därför 

tänkas vara av stor vikt att förskollärare har rätt kompetenser för att kunna upptäcka dessa 
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barn och för att kunna ge dem de bästa möjligheterna för att kunna utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar. Författarna menar att de flesta barn har en välutvecklad språklig 

kommunikation när de kommer upp i skolåldern, men att det finns vissa barn vars språk- och 

kommunikationsfärdigheter inte motsvarar sina kamraters nivå. De menar att detta kan 

påverka barnens självförtroende, sociala relationer och engagemang i skolverksamheten. 

Lärarna i studien upplevde frustration för att det inte fanns några speciella instanser, såsom 

specialpedagog, att tillgå och därmed själva står med hela ansvaret för det som de upplever att 

de inte har tillräckliga kompetenser för. Barnens vårdnadshavare menade att om barn ska få 

det stöd de är i behov av handlar mer om att ha tur och hur mycket man är villig att kämpa för 

sitt barn, än om barnets faktiska behov (ibid). 

 

Maria Mroz (2006) menar att det är viktigt för lärare som arbetar med barn i åldern tre till fem 

år att kunna identifiera de barn som är i behov av särskilt stöd i sin språkutveckling eftersom 

deras bristande språkkunskaper kan påverka såväl deras sociala som emotionella utveckling. 

Vidare menar Mroz att de är sannolikt att alla lärare någon gång i sitt yrke kommer möta barn 

i behov av särskilt stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling och att det därför är av 

stor vikt att de har kunskaper i vad som är normal respektive avvikande språkutveckling för 

att kunna identifiera och stödja dessa barn (ibid). Detta beskrivs även av Scarinci et al. (2015) 

som menar att det är viktigt att förskollärare kan använda sin kunskap om språkutveckling för 

att identifiera barn med potentiella språkproblem för att kunna vidta lämpliga åtgärder. 

 

Enligt Anette Sandberg och Martina Norling (2014) har forskning visat att pedagoger 

definierar ett barn i behov av särskilt stöd som ett barn som är svårt att hantera. Detta har 

däremot mer att göra med pedagogers barnsyn än barnets faktiska svårigheter (Brodin & 

Lindstrand, 2010). Enligt Malin Broberg, Birthe Hagström och Anders Broberg (2012) får 

tysta och tillbakadragna barn inte tillräcklig uppmärksamhet för att tiden oftast fördelas till de 

barn som tar mer plats, vilket kan bidra till att alla barn inte får det stöd som behövs för att 

deras språkutveckling ska främjas. Daniel och McLeod (2017) menar att det kan vara en 

utmaning för lärare att faktiskt se barn som behöver stöd när de drar sig undan istället för att 

delta, att det då är lätt att förbise dessa barnen. I vissa fall kan barnen bli frustrerade och ta ut 

det genom att till exempel bli aggressiva. Då är risken att förskollärarna istället fokuserar på 

barnets aggressioner istället för att se grundproblemet, att till exempel barnet inte kan göra sig 

förstådd. Det är därför viktigt att förskollärare är uppmärksamma och medvetna om hur de 

ska arbeta för att se och stödja varje individ (ibid).  
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4.6 Samverkan med vårdnadshavare 

Inga-Lill Jakobsson och Marianne Lundgren (2013) beskriver att samverkan mellan 

förskollärare och vårdnadshavare är en viktig del för barns lärande och utveckling. De menar 

att det är av stor vikt att ha en öppen och tydlig kommunikation där maktförhållandet är jämnt 

fördelat mellan de inblandade parterna (ibid). Detta för att hjälpa barnen att utvecklas efter 

sina egna förutsättningar (Björck-Åkesson, 2009). Det är även viktigt att verksamheten 

genomsyras av ett barnperspektiv där barnets bästa står i fokus och att vårdnadshavarna 

känner sig trygga och litar på förskolepersonalen och förskolans verksamhet. Ett sätt att skapa 

trygghet gentemot vårdnadshavare kan vara att ge de insyn i förskolans verksamhet 

(Jakobsson & Lundgren, 2013). Huvudansvaret för barnets omsorg och lärande ligger på 

vårdnadshavarna men pedagogerna har i uppdrag att delge vårdnadshavarna med information 

om barnets vardag i förskolan samt deras lärande och utveckling. Det är viktigt att 

vårdnadshavarna och pedagogerna respekterar varandras kompetensområden. För att 

samverkan ska fungera bör det finnas en lyhördhet från pedagogerna gentemot 

vårdnadshavarna (Ylvén & Wilder, 2009).  

 

Lisbeth Ottosson (2009) skriver att en dålig samverkan mellan pedagoger och vårdnadshavare 

påverkar barns utveckling negativt. Detta gäller framförallt de barn som på olika sätt är i 

behov av särskilt stöd, då det ofta är andra professionella som är inblandade. Några exempel 

på andra professionella i detta sammanhang kan vara talpedagog, logoped eller 

specialpedagog, där flera av dessa kan vara inblandade beroende på vilket stödbehov barnet 

anses behöva. Samverkan mellan förskollärare, vårdnadshavare och andra professionella blir 

ännu viktigare då antalet inblandade ökar. Det krävs planering, samordning och 

överenskommelser för att på bästa sätt kunna tillfredsställa barnets behov. Det är viktigt att 

komma ihåg att barnens vårdnadshavare för det mesta har den bästa förmågan att läsa sitt eget 

barns behov och signaler. Utvecklingssamtal är en del av samverkan mellan förskola och 

vårdnadshavare och det är bra om alla inblandade parter deltar i samtalet för att kunna gå 

igenom handlingsplaner eller åtgärdsprogram för barnet (ibid). 

 

5. Metod 
Vi har använt oss av kvalitativa metoder för att samla in vår data. Kvalitativ forskning syftar 

till att försöka förklara sambandet mellan fenomen och att förstå sig på människor på olika 

sätt. I kvalitativ forskning är det deltagarnas uppfattning som forskaren strävar efter att fånga 
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(Thomassen, 2007; Bryman, 2011). Studiens empiri består av observationer av förskollärare 

samt samtal med dem som komplement till observationerna. Metoden är indelad i urval, 

metodval, tillvägagångssätt, studiens trovärdighet, analysprocess och etiska aspekter.  

 

5.1 Urval 
Vi tog telefonkontakt med två förskolechefer, i två olika kommuner, där vi ville göra våra 

observationer och delgav dem information om att vi ville göra observationer på deras 

förskolor till vårt självständiga arbete. Vi fick godkännande från båda förskolecheferna och 

kontaktade därefter förskollärarna på avdelningarna där vi ville göra observationerna och 

frågade om deras samtycke. Vi valde att kontakta dessa två förskolor på grund av att vi sedan 

tidigare har kontakter i personalen då vi har arbetat och haft praktik där och ansåg att dessa 

skulle vara intressanta för vår studie. Vi har valt att kalla förskolorna för Förskola A och 

Förskola B i denna studie. Men eftersom att tanken inte är att jämföra förskolorna med 

varandra har vi endast redovisat vilken förskola det gäller under miljöns påverkan för barns 

språkutveckling (se 6.1).Vi valde att göra observationerna på en småbarnsavdelning och en 

storbarnsavdelning. Detta då vi ville täcka alla åldrar i förskolan, 1-6 år, eftersom vi anser att 

språket är lika viktigt oavsett ålder på barnen. Vi har valt att fokusera på att observera hur 

förskollärare arbetar för att främja barnens språk- och kommunikationsutveckling eftersom att 

de, i och med sin utbildning, förväntas ha kompetenser inom området. Sammanlagt är det fem 

förskollärare som har observerats. 

 

Förskola A: 

Vid två av observationstillfällena var vi på en förskola med fyra avdelningar, två 

storbarnsavdelningar där barnen är mellan fyra till sex år och två småbarnsavdelningar där 

barnen är ett till tre år. Vår observation gjordes på en av småbarnsavdelningarna. Vi var där 

sammanlagt cirka fem timmar under två dagar. Vid första observationstillfället var det 11 barn 

närvarande på avdelningen och tre pedagoger som arbetade, varav två förskollärare och en 

barnskötare. Vid andra observationstillfället var det 13 barn närvarande och samma pedagoger 

som vid första tillfället.  

 

Förskola B:  

De andra två observationstillfällena var vi på en förskola med tre avdelningar uppdelat efter 

ålder. På en avdelning går de minsta barnen mellan ett till två år. På den andra avdelningen är 

det barn mellan två till fyra år och på den tredje är det barn mellan fyra till sex år. 
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Observationen gjordes på avdelningen med de äldsta barnen under sammanlagt cirka fem 

timmar. Första dagen var det 16 barn närvarande och på avdelningen arbetar tre förskollärare 

samt vid vissa tillfällen en resurspersonal, som alla var närvarande vid observationerna. Vid 

andra observationstillfället var det 15 barn närvarande och samma personal som vid första 

tillfället.  

 

5.2 Datainsamlingsmetoder  

Studiens empiri är baserat på observationer av och samtal med förskollärare från två olika 

förskolor. Sammanlagt har vi observerat i cirka 10 timmar under fyra olika 

observationstillfällen. Dock är det endast cirka nio timmar som ligger till grund för empirin i 

denna studie (se 7.2). Vi valde observation som metod för att vi ville se hur förskollärare 

arbetar med att stödja barns språk- och kommunikationsutveckling i praktiken. Genom att 

observera kunde vi titta på hur de faktiskt arbetar med detta. För att komplettera 

observationerna samtalade vi med några av förskollärarna mellan observationstillfällena samt 

ställde två korta frågor, med inriktning på barn i behov av språkligt stöd, när observationerna 

var klara (se 5.3). Vi valde att ställa frågorna efter observationstillfällena för att vi ville se hur 

de kommunicerade med alla barn, utan deras vetskap om att vi fokuserade lite extra på deras 

arbetssätt med barn i behov av särskilt språkligt stöd. Detta för att vi inte ville att 

förskollärarnas arbetssätt skulle påverkas av att de fick för mycket information om vad vi 

skulle observera. 

 

5.3 Tillvägagångssätt  

Under första och andra observationstillfället valde vi att observera tillsammans på båda 

förskolorna. Därefter delade vi upp oss så att en av oss observerade på förskola A och den 

andra på förskola B (se 5.4). Materialet vi använde oss av under observationerna var papper 

och penna. Vi försökte att vara så osynliga som möjligt för att verksamheterna inte skulle 

påverkas av att vi var där och observerade. Detta för att få så naturliga situationer som 

möjligt. Vi delade oftast upp oss i olika rum på avdelningen för att kunna samla in så mycket 

data som möjligt under vistelsen. Men vid några tillfällen observerade vi samma situationer 

för att sedan kunna jämföra våra anteckningar med varandra. Mellan observationerna fördes 

även samtal med några av förskollärarna om det vi observerat. Dessa samtal utgick från det vi 

observerat i miljön som var kopplat till språk, såsom praxisbilderna (se 5.4). Efter sista 

observationstillfället på vardera förskola valde vi att ställa två korta frågor till två av 

förskollärarna:  
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•   Finns det barn i gruppen som har språksvårigheter i någon form? 

•   Arbetar ni på något speciellt sätt med dessa barn?  

Delar av svaren redovisas i resultatet (se 6.5). 

 

Vid tre av de fyra observationstillfällena gjordes observationerna enbart inomhus på 

avdelningarna. Men vid ett av observationstillfällena valde pedagogerna att barngruppen 

skulle gå ut på gården en stund medan vi var där och observerade, vilket påverkade våra 

möjligheter att observera förskollärarnas arbetssätt (se 7.2). 

 

5.4 Studiens trovärdighet 

Alan Bryman (2011) skriver att för att säkerställa kvaliteten på undersökningen är det viktigt 

att tänka på tillförlitligheten och äktheten. Det innebär att resultaten som presenteras ska vara 

trovärdiga i andras ögon, att forskningen ska ha genomgått de regler som finns och att det 

inte är ens egna åsikter och tyckande som ligger till grund för resultatet utan deltagarnas. För 

att säkerställa kvaliteten på undersökningen är det viktigt att tänka på kriterierna reliabilitet 

som innebär undersökningens pålitlighet och validitet som innebär att man verkligen 

undersöker det som är tänkt att undersökas. Extern reliabilitet betyder tillförlitlighet, och mäts 

beroende på i vilken utsträckning undersökningen kan upprepas och få samma resultat. Det är 

svårt att uppfylla detta krav då det inte går att frysa en social miljö. För att uppnå intern 

reliabilitet kan flera personer vara med och göra observationerna och tillsammans tolka 

resultatet. Det är även viktigt att tänka på generaliserbarheten, som kan beskrivas som 

studiens allmängiltighet (ibid). Det går inte att säga att vår studies resultat är något som gäller 

för alla barn, förskollärare och förskolor då alla förskolor arbetar på olika sätt och 

förskollärarna har olika kompetenser och förutsättningar.  

 

För att öka reliabiliteten och validiteten i vår studie har vi valt att redovisa textutdrag från 

våra anteckningar från observationerna, dialoger mellan förskollärare och barn samt de samtal 

vi hade med förskollärarna. Det var också av den anledningen som vi delvis valde att göra 

observationerna tillsammans. Ytterligare en aspekt som ökar trovärdigheten i vår studie är att 

vårt resultat kan relateras till vad tidigare forskning kommit fram till. När vi observerade 

tillsammans kunde vi jämföra våra anteckningar och diskutera kring situationerna för att 

tillsammans tolka det vi sett. Vi valde att göra observationerna både enskilt och tillsammans, 

detta då vi såg både fördelar och nackdelar med de två alternativen. Fördelen med att vi 

observerade tillsammans var att det ökade reliabiliteten i tolkningarna av materialet. 
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Nackdelen skulle kunna vara att det lättare skulle kunna uppstå onaturliga situationer för 

barnen och förskollärarna när vi var två som var där och observerade. Fördelen med att 

observera enskilt var att vi sparade tid då båda kunde göra observationer samtidigt, fast på 

olika förskolor. Detta gav oss mer tid till att analysera materialet i efterhand. Nackdelen var 

att det är svårt att ensam uppfatta allt som sker och höra allt som sägs. 

 

5.5 Analysprocessen 

Efter varje observationstillfälle har vi skrivit över våra anteckningar till datorn samt diskuterat 

vad vi sett och ställt oss frågan: Vad har vi sett att förskollärarna gör för att främja barns 

språk? De situationer som vi valt att ha med i resultatet är de som tydligast visar 

förskollärarnas språkfrämjande strategier och hur de faktiskt arbetar med barns 

språkutveckling. Genom att svara på ovanstående fråga kunde vi urskilja olika strategier som 

förskollärarna använde sig av och på så sätt framkom de teman vi kommer att använda oss av 

i resultatet. Dessa teman redovisas nedan i tabell 1. Detta var för att lättare kunna strukturera 

upp och analysera det empiriska materialet. I resultatet har vi valt att visa pauser genom att 

göra … mellan situationerna, detta då det har hänt eller sagts något emellan.  

Under Språkfrämjande material (5.5.1) kommer vi ge beskrivningar av vad praxisbilder och 

TAKK är eftersom att dessa är en del av vårat resultat.  

 

Tabell 1. Teman 

 
 
Teman 
 

 
Definition  

 
Språkfrämjande miljö 

 
Beskrivning av inomhusmiljön på förskolorna kopplat till 
språkutveckling 

Språkutveckling i leken Hur förskolläraren främjar barnens språkutveckling i 
leken 

Språkutvecklande aktiviteter Hur förskolläraren främjar barnens språkutveckling i 
styrda aktiviteter såsom samling och spel  

Samverkan med vårdnadshavare 
 
 
Samtal med förskollärare  
 

Hur pedagogerna samverkar med vårdnadshavare 
 
 
Samtal med förskollärare kring språkfrämjande material 
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5.5.1 Språkfrämjande material 

Praxisbilder 

Praxismaterialet skapades som ett hjälpmedel för barn med svårigheter att viljemässigt styra 

munnen och dess artikulation. Syftet med praxismaterialet är att barnen ska lära sig de 

artikulatoriska rörelser som behövs för att prata så att barnen lär sig de viktiga språkljuden. 

Varje språkljud/praxisbild har en färgglad bild som representerar ljudet som ska göras. Till 

exempel S-ljudet har en orm på praxisbilden, detta då ormen väser och låter sss. Det finns 

även andra språkljud som inte är en bokstav på praxisbilderna, som till exempel tj-ljudet. 

Praxisbildernas funktion är alltså att lära sig hur bokstäverna låter när vi läser dem, inte vad 

bokstävernas namn är (Språkutvecklarna, 2014). Nedan visas en bild på hur praxisalfabetet 

ser ut.  
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TAKK (teckenstöd) 

TAKK står för för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation och är ett 

kommunikationssätt som används tillsammans med tal för att underlätta för barns 

språkförståelse. Ett tecken visas samtidigt som man säger ordet för att underlätta för barn med 

språksvårigheter. Eftersom det tar längre tid att teckna än att prata så saktas taltempot ner, 

vilket gör det lättare för barnet att följa med i konversationen. TAKK försenar inte 

språkutvecklingen, utan stärker språket och kan ses som ett hjälpmedel för att snabbare lära 

sig tala. Tecknet kompletterar det verbala språket (Teckenpärlor, 2018). Nedan presenteras 

några exempel med bilder av TAKK tecken. 

 

 

 
 

 

5.6 Etiska aspekter 

Det är viktigt att innan, under och efter en undersökning tänka på de etiska aspekter som 

behöver beaktas för att ingen medverkande ska ta skada. Något som är viktigt att komma ihåg 

är att etiken väger tyngre än vetenskapen (Löfhdal, 2014).   

 

5.6.1 Vetenskapsrådets anvisningar 

Under studiens gång har vi läst igenom Vetenskapsrådets (2017) anvisningar. Den viktigaste 

och mest centrala aspekten som Vetenskapsrådet skriver om är att ingen person som 
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medverkar i studien ska kränkas, utnyttjas eller ta skada i samband med sin medverkan, detta 

enligt individskyddskravet. 

 

Vid kontakt med förskolecheferna och förskollärarna berättade vi om vår studie och vad vi 

ville observera. Vetenskapsrådets (2017) informationskrav innebär att deltagarna ska få 

information om studien och om tillvägagångssättet innan de ger sitt samtycke. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna bestämmer om de vill medverka i studien eller inte. 

Förskollärarna fick även information om att de har rätt att avbryta sin medverkan om de 

önskar, utan att de behöver ge en anledning, detta enligt vetenskapsrådets anvisningar (ibid).  

 

Vi tog även hänsyn till identitetskravet som Vetenskapsrådet (2017) skriver om. Vilket menas 

att identiteten på personerna som medverkar inte får röjas. Löfhdal (2014) skriver att det är 

viktigt att värna om deltagarnas identitet genom att till exempel byta namn på personerna 

samt orten och inte skriva för detaljerade uppgifter som skulle kunna röja identiteten på en 

person. Detta är något vi har gjort för att värna om förskolan och deltagarnas identitet. Vi har 

valt att inte använda några namn alls utan benämner istället barnen i observationerna för barn 

1, 2 och så vidare för att visa hur många barn som var involverade. Det är olika barn i alla 

situationer förutom i situation 6.3.3 och 6.3.4, då dessa är från ett och samma 

observationstillfälle. Alla förskollärare har vi valt att benämna som Förskolläraren förutom i 

situationer där det är två stycken då de istället benämns som Förskollärare 1 och Förskollärare 

2. Anledningen till detta är att vi inte har för avsikt att jämföra förskollärarna med varandra 

och därför är det inte relevant att veta vilken förskollärare som medverkar i observationerna. 

Vetenskapsrådet (2017) skriver även om att det finns ett nyttjandekrav som innebär att det 

insamlade materialet man har endast får användas till undersökningen, vilket är något som vi 

kommer att följa.  

 

5.6.2 Etiska överväganden 

Vi valde att göra observationerna med hjälp av endast papper och penna. Ett bra hjälpmedel 

under observationerna hade varit att filma, men på grund av etiska överväganden valde vi bort 

detta. Vi tror att barn kan känna sig mer utsatta av att bli filmade än att bara bli observerade. 

Även om vi valde att observera förskollärare är barnen ändå med i observationerna. Detta 

kunde vi inte undvika eftersom att vi undersökte förskollärares arbetssätt gentemot barnen. 

När det kommer till etiska överväganden gällande barn är det väldigt viktigt att vara lyhörd 

inför barnens eventuella obehag till att bli observerade (Aubrey, David, Godfrey & 
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Thompson, 2000). Dessutom skulle det krävas ett samtycke från barnens vårdnadshavare för 

att vi skulle få filma de eftersom de är under 15 år (Löfdahl, 2014). Vi tror även att det lättare 

skulle kunna bli en onaturlig situation för både barnen och förskollärarna att ha en filmkamera 

framför sig.  

 

6. Resultat 
Resultatet är uppdelad i följande fem teman: Språkfrämjande miljö, språkutveckling i leken, 

språkutvecklande aktiviteter, samverkan med vårdnadshavare och samtal med förskollärare. 

Vi kommer börja med att sammanfatta vilka strategier vi har kunnat urskilja ur situationerna 

sedan redogör vi för de utvalda observationerna samt göra en tolkning av det vi har sett.  

 

6.1 Språkfrämjande miljö 

De strategier vi har kunnat urskilja att förskollärare använder sig av i följande situation är: 

Praxisbilder, läsning, TAKK och bildstöd. 

 

Förskola A:  

Det vi kunde se som språkfrämjande i miljön fanns i hallen vid barnens platser. Varje barn 

hade en skylt med sitt namn i text och bredvid fanns en bild med ett djur som började på 

samma bokstav som barnets förnamn. Det fanns även en bild som visade hur man tecknar 

första bokstaven i namnet på teckenspråk. Inne på avdelningen i huvudrummet fanns en liten 

läshörna. 

 

Förskola B:  

Vid alla dörrar satt olika skyltar uppe med en bild samt en bokstav. En förskollärare 

förklarade att det är praxisbilder som de använder för att öva olika språkljud (se 5.5.1). 

Avdelningen hade även en aktivitetstavla med bilder och namn på varje rum där barnen fick 

sätta upp ett kort på sig själva där de ville vara för stunden. Det fanns också ett schema över 

dagen i form av text och beskrivande bilder på olika aktiviteter: Frukost, lek, gå ut, lunch, lek, 

gå hem. Ett sådant schema fanns även i hallen med beskrivning för vilka kläder barnen 

behövde ta på sig när de skulle gå ut och leka. På avdelningen har de två platser i olika rum 

där barn och pedagoger kan läsa böcker tillsammans, varav en är i huvudrummet där barnen 

också kan pyssla, spela spel och måla. Den andra läshörnan finns i ett lekrum och är placerad 

i en kub som är utformad som en koja. 
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6.2 Språkutveckling i leken 

De strategier vi har kunnat urskilja att förskollärare använder sig av i följande situationer är: 

Begreppsförklaring, tolkning, ställer frågor, uppmuntrar till konversation, anpassat språk, 

rättning, leksaker som hjälpmedel och utmanar barnen. 

 
6.2.1 Lek vid bordet 

Under en observation framgick det att förskolläraren hjälpte barnen i ett till två års åldern att 

kommunicera med varandra i leken. I situationen var det fyra barn som satt vid ett lågt bord 

och lekte med matleksaker. Förskolläraren var med i leken och satt på golvet bredvid bordet. 

Förskolläraren använde sig av flera strategier för att främja barnens språkutveckling såsom att 

denne anpassade sitt språk efter barnens nivå, men samtidigt utmanade barnen genom att visa 

olika saker för dem och samtidigt benämnde dem vid namn såsom kniv och gaffel, samt 

förklarade vart de fanns genom att säga lägesord, till exempel under bordet. Förskolläraren 

hjälpte även barnen att förtydliga vad de ville ha och göra samt hjälpte dem att tolka deras 

språk när det var oklart för de andra barnen. Förskolläraren ställde även frågor till barnen 

medan de lekte så som: “Vad ska du göra med den? Vad är det här?”, samt uppmuntrade 

barnen att prata med varandra genom att be dem ställa frågor till varandra. Detta visas i 

situationen nedan: 

 
Ett barn börjar putta på ett annat barn i ett försök att sätta sig på samma plats där det andra barnet redan sitter. 

Förskolläraren: “Nej nu sitter Barn 1 där, du får sätta dig någon annanstans.”  

Barn 2 pekar på barn 3 och säger något som observatörerna inte uppfattar. 

Förskolläraren: “Barn 2 vill fråga dig något Barn 3.” 

Barn 2 pekar mot en kniv som ligger på golvet en bit ifrån. 

Förskolläraren till barn 3: “Barn 2 vill ha en kniv. Det ligger en under bordet. Nehe, det var en sked. Här har du 

en kniv.” (ger kniven till barn 2) 

Förskolläraren fortsätter att leka med barnen och ställer frågor till de under tiden de leker. 

 

6.2.2 Lek med djur 

I en annan situation lekte en förskollärare med fem barn runt ett lågt bord som de gjort om till 

en skog med flera djur i. Förskollärarens strategier i denna i situation var att uppmuntra 

barnen att prata och tänka själva genom att använda sig av leksaksdjuren som hjälpmedel för 

att göra lärandet lustfyllt. Förskolläraren rättade även barnen när de sa något som var fel, 

genom att visa olika djur och benämna dem med rätt namn, vilket visas nedan: 
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Förskolläraren går med en häst på bordet och säger: “Här kommer en häst smygandes, vad tror ni han vill?” 

Barnen kollar upp från sina djur och kollar nyfiket på hästen men säger ingenting. 

…  

Barn: “Vargen!” 

Förskolläraren: “Nej det är en räv, inte en varg. Här är vargen.”  

Förskolläraren håller upp en varg och visar barnet. Barnet tittar på förskolläraren men svarar inte utan leker 

vidare med djuren. 

 

På liknande sätt arbetade en annan förskollärare då denne satt med fem barn på golvet och 

lekte med leksaksdjur. Förskolläraren pratade om olika djur och förklarade att de heter olika 

beroende på om det är en hona, hane eller en unge. Förskolläraren gav flera definitioner av 

ord, både sådana som barnen själva använde sig av men även benämningar av djuren som kan 

ha varit nya för barnen. Detta kan vara en strategi för att främja barnens ordförråd och att att 

utmana de i deras språkliga utveckling. Att förskolläraren använde begrepp som barnen redan 

var bekanta med såsom grisbebisar i samband med den korrekta benämningen kultingar kan 

vara ett sätt att förtydliga för barnen och ge dem något att relatera till. 

 
Förskolläraren: “Vet ni vad bebisgrisar heter?” 

Förskolläraren tittar på barnen som svarar: ”Nej.” 

Förskolläraren: “De heter kultingar. Kultingar, grisbarn, grisbebisar.” 

Förskolläraren: “Vet ni vad pappakon heter?”  

Barnen skakar på huvudet. 

Förskolläraren: “Tjur. Det ser man här på hornen, att det är en tjur. Pappakon.” 

Ett barn håller upp en bock och förskolläraren börjar att sjunga: “Lilla bocken Bruse…” 

  

6.3 Språkutvecklande aktiviteter 

De strategier vi har kunnat urskilja att förskollärare använder sig av i följande situationer är: 

Ställer frågor, upprepning, tolkning, TAKK och bildstöd, läsning, språkutvecklande spel, 

anpassat språk och utmanar barnen. 

 

6.3.1 Samling 

Under ett observationstillfälle var det samling med barnen på småbarnsavdelningen. En av 

förskollärarna höll i samlingen men lät barnen ta plats och komma till tals, vilket kan tänkas 

vara för att uppmuntrar barnen att kommunicera. Förskolläraren använde sig av bilder som 

stöd för vad denne pratade om, vilket kan tänkas vara för att göra det tydligare för barnen och 
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kunna ha något att relatera till. Förskolläraren ställde frågor som var riktade till hela 

barngruppen, där alla fick möjlighet att svara, ofta med resultat att alla barn svarade samtidigt. 

Förskolläraren upprepade även det barnen sagt och lade till information vilket kan tänkas vara 

i syfte att utmana barnens språk. Förskolläraren ställde även följdfrågor, samt tolkade och 

förtydligade vad det var barnen menade. Detta kan tänkas vara strategier i syfte att hålla igång 

samtalet och föra det framåt. Vi kunde även se att förskolläraren anpassade den språkliga 

nivån till barnens.  

 
Förskolläraren: “Är det någon som vet vilken dag det är idag?”  

Barn 1: “Måndag!” 

Förskolläraren: “Ja det är måndag, veckans första dag.”  

…  

 

De samtalar vidare om vilken månad det är och förskolläraren pekar på en bild som representerar april månad. 

Barn 1: “Jag fyller år i april.” 

Förskolläraren: “Ja, du fyller år i april, och Barn 2 och Barn 3 fyller år i april.” 

De pratar vidare om när barnen och pedagogerna fyller år. 

Barn 4: “Ej!” 

Barnet pekar på en annan månadsbild.  

Förskolläraren: “Älg, ja det är en älg på din månad, september. Det har du rätt i!” 

… 

 

Förskolläraren tar fram ett troll som de kallar för Olle Bolle. Förskolläraren konstaterar att trollet är naket och 

behöver kläder på sig.  

Förskolläraren: “Vad skulle Olle Bolle behöva för kläder?” 

Barnen svarar rakt ut i munnen på varandra och kommer med förslag såsom kalsonger, byxor och tröja. 

Förskolläraren: “Varför ska Olle Bolle ha kalsonger och inte trosor?” 

Barn 1: “Pappa har kalsonger.” 

Förskolläraren: “Har pappa kalsonger, det var ju bra.”  

Förskolläraren vänder sig till hela barngruppen igen. 

Förskolläraren: “Är Olle Bolle en han eller hon?” 

Barn 2: “Olle Bolle.” 

Förskolläraren: “Olle Bolle är Olle Bolle?! Det var ju bra svarat.” 

 

I slutet av samlingen åt barnen frukt och pedagogerna visade TAKK tecknet för frukten de åt 

(se 5.5.1). En av förskollärarna berättade om två nyinlärda tecken på teckenspråk och visade 

dessa för gruppen vilket gjorde att pedagogerna började prata om skillnaden mellan TAKK 
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och teckenspråk. Detta kan tyda på att det finns ett intresse och engagemang hos pedagogerna 

att lära sig att kommunicera med barnen på fler sätt än verbalt.  

 

6.3.2 Högläsning 

Under en observation läste en förskollärare för ett barn. De satte sig i soffan och barnet fick 

själv välja vilken bok de skulle läsa. Under tiden de läste boken ställde förskolläraren frågor 

till barnet.  

 
Förskolläraren: “Nu får vi se vad boken handlar om.” 

Förskolläraren börjar läsa ur boken för barnet. Boken handlar om tandtroll. Förskolläraren ställer frågor till 

barnet under tiden de läser boken. 

Förskolläraren: “Borstar du tänderna själv?” 

Barnet nickar på huvudet. 

Förskolläraren: “Borstar du tänderna varje morgon och kväll?” 

Barnet nickar på huvudet. 

 

Att förskolläraren ställde frågor under tiden de läste boken kan tolkas som att denne ville 

engagera barnet i boken och se om barnet förstod innehållet samt att barnet skulle få träna på 

sitt språk. Dock ställde förskolläraren enbart slutna frågor som barnet inte behövde svara mer 

än ja eller nej på, eller som i detta fall att enbart nicka på huvudet. De slutna frågorna 

utmanade på så vis inte barnet och förde heller inte samtalet framåt.   

 

6.3.3 My little pony 

Under ett observationstillfälle satt en förskollärare vid ett bord tillsammans med tre barn som 

målade.  

 
Ett av barnen (barn 1) pratar om My little pony med förskolläraren. Barnet söker förskollärarens uppmärksamhet 

och vill få igång ett samtal. Förskolläraren svarar på barnets frågor men riktar samtidigt uppmärksamheten åt ett 

annat barn (barn 2) vid bordet och frågar denne hur det går (med teckningen) men inväntar inte svaret utan går 

istället därifrån och börjar leta efter något (som sedan visade sig vara en tärning). Barn 1 följer efter 

förskolläraren och fortsätter prata om My little pony men denne ignorerar barn 1 försök till att ha en 

konversation och går fram till ett barn (barn 3) som sitter ensam vid ett annat bord och målar och frågar om 

denne också gillar My little pony. Barnet mumlar något till svar som förskolläraren inte kommenterar utan 

fortsätter istället att leta efter tärningen. Förskolläraren frågar då barn 1 om denne vet vart tärningen är:  

Förskolläraren: “Du brukar ju veta vart tärningarna är.” 
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Barn 1 svarar inte utan fortsätter prata om My little pony. Förskolläraren svarar då barnet med korta svar såsom 

“jaha” eller “mm” samtidigt som denne letar vidare efter tärningen. När förskolläraren tillslut hittar tärningen 

riktas uppmärksamheten till de tre barnen som sitter och målar vid bordet (Barn 1 har återigen satt sig där). 

 

Förskolläraren ignorerade mer eller mindre barn 1 försök till att inleda en konversation om 

något som denne hade ett uppenbart intresse för. Förskolläraren var fokuserad på att hitta 

tärningen för att kunna spela ett spel (se 6.3.4), som var i ett språkfrämjande syfte. Detta 

gjorde dock att förskolläraren inte tog tillvara på barnets initiativ och intresse för att inleda ett 

samtal som kan antas hade varit meningsskapande för barnet. Förskolläraren ställde frågor till 

två andra barn under tiden som barn 1 pratade och fortsatte samtidigt att leta efter tärningen, 

men inväntade inte barnens svar eller gjorde ytterligare försök till att få respons från barnen, 

vilket kan ses som ett ignorerande av även dessa barn.  

 

6.3.4 Språkutvecklande spel 

Situationen som följer är en fortsättning på ovanstående situation (6.3.3): 
Förskollärare 1: “Ska vi spela det här spelet som Barn 2 hade med sig? Det blir väl roligt? Här är den 

(tärningen). Nu kan vi spela. Vilken färg vill ni ha?” 

Barn 2: “Får jag börja?” 

Förskollärare 1: “Ja, det kan du göra. Nu får du berätta för kompisarna hur man ska göra. Vad är det för ljud?” 

Förskolläraren gör språkljudet för bokstaven D. 

De börjar spela spelet som går ut på att för varje steg säga ordet som bilden visar som alla börjar på språkljudet 

D. Barn 1 börjar spela och förskolläraren säger alla ord tillsammans med barnet som enbart fyller i slutet av 

orden. (För att visa ett exempel: Ordet dusch - Förskolläraren säger hela ordet medan barnet enbart fyller i slutet 

- usch. Barnet missar alltså språkljudet D som är själva poängen med spelet). Förskolläraren kommenterar inte 

detta. När det är barn 1 tur hjälper inte förskolläraren till att säga orden samtidigt, men upprepar varje ord efteråt.  

Ett barn (barn 4) kommer fram till bordet och frågar vad de gör. Förskolläraren säger språkljudet D upprepade 

gånger. 

Förskollärare 1: “För att säga D behöver man ha tungan bakom tänderna.” 

Förskolläraren visar hur och säger språkljudet. Barn 4 tittar på förskolläraren och gör likadant. 

Förskollärare 1: “Det är Barn 2 som har haft med sig spelet.” 

Andra gången det är Barn 2 tur låter förskolläraren denne säga orden själv och upprepar därefter orden och 

bekräftar att det var korrekt: “Ja, precis!” 

Ytterligare ett barn (barn 5) kommer till bordet och undrar vad de gör. 

Förskollärare 1: “Det är ett spel som Barn 2 har haft med sig. Man övar på D ljudet” 

Förskolläraren säger Språkljudet D. 

Förskollärare 1: “Det är de här med kranen.”  

Förskolläraren visar praxisbilden för språkljudet D som är en kran (se 5.5.1).  

Förskollärare 1: “Vi kommer ju bli proffs på de här ljuden.” 
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… 

 

Förskollärare 1: “Nu kom du också i mål. Nu kom alla i mål. Nu har vi övat massor på D.”  

Förskolläraren säger språkljudet och frågar därefter om Barn 4 och Barn 5 vill spela spelet. 

Barn 2: “Jag vill inte.” 

Barn 5: “Vill du spela med mig?” 

Förskollärare 1: “Då får du vänta lite för nu ska jag gå och prata med Förskollärare 2 lite”. Förskolläraren vänder 

sig till Barn 5. 

Förskollärare 1: “Du kanske också har ett sånt här spel hemma som du har fått från din logoped? För ni har ju 

samma… (Avbryter sig själv i meningen) ... Har du sånt här spel hemma? Det är ju D ljudet.” Förskolläraren 

säger språkljudet D. 

Barn 5: “Mm” (Nickar) 

Förskollärare 1: “Ni kanske har samma logoped. Vad heter din logoped Barn 2?” 

Barn 2 berättar vad logopeden heter och förskolläraren frågar Barn 5 om dennes heter samma sak. Barn 5 svarar 

inte och Förskollärare 1 går iväg och pratar med Förskollärare 2. 

 

Förskolläraren påpekade i slutet av spelet att de hade övat mycket på språkljudet D, vilket kan 

tolkas vara enbart ett konstaterande från dennes sida, som en uppmuntran till barnen att de var 

duktiga eller som en avcheckning på något som var tvunget att göras. Under punkt 6.4 

redovisas ett samtal mellan två förskollärare som tyder på att det är det sistnämnda som 

överensstämmer med förskollärarens tankar. Förskolläraren upprepade det barnen sa och 

bekräftade därmed att det var rätt och stöttade barnen genom att säga orden tillsammans med 

dem. Denne bjöd även in barnen som iakttog spelandet att delta genom att förklara vad de 

gjorde, visa en bild och tydligt visa hur tungan ska placeras i munnen för att få fram 

språkljudet, samt genom att fråga om de också ville spela. Detta kan ses som strategier för att 

främja barnens språkliga utveckling. Dock avvisade förskolläraren barn 5 när denne tydligt 

ville spela genom att istället samtala med en annan förskollärare. Förskolläraren pratade även 

med barnen om spelet och vem som hade haft det med sig (barn 2) och berättade att denne fått 

det av sin logoped samt jämförde med barn 5 som har samma slags språksvårighet. Detta var 

förskolläraren på väg att nämna innan denne avbröt sig själv mitt i meningen.  

 

6.4 Samverkan med vårdnadshavare 

Den strategi vi har kunnat urskilja att förskollärare använder sig av i följande situation: 

Språkutvecklande spel. 
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Vid ett av observationstillfällena samtalar två förskollärare med varandra om ett spel som 

barn 2 (Samma barn som i situation 6.3.4) vårdnadshavare haft med sig. Det framkom under 

samtalet att spelets syfte är att öva på språkljudet D. Förskollärarna pratade tyst, nästan 

viskande, till varandra vilket kan tolkas som att det var ett samtal som enbart var för deras 

öron. Men det framgick att de ansåg att spelet var något som behövdes spelas så snart som 

möjligt. 

 
Förskollärare: “Vi får försöka göra det under dagen.” 

 

Under en lämning, dagen efter ovanstående observation, pratade ovannämnda vårdnadshavare 

med en av förskollärarna om spelet: 

 
Vårdnadshavaren: “Spelade ni spelet igår?” 

Förskolläraren: “Neeej, det gjorde vi inte. (Förskolläraren ser obekväm ut) Men vi får se om vi kanske kan göra 

det under dagen. Du kanske får hjälpa oss med det lite då Barn 2. Du har ju spelat det förut.” 

Barn 2 svarar inte. 

Förskolläraren: “Nehe, vill du inte lyssna på det örat.” 

 

Detta kan tolkas som att förskolläraren upplevde att det var en jobbig situation att behöva 

förklara för vårdnadshavaren att de inte spelat spelet. 

 

Senare under dagen, efter speltillfället (se 6.3.4) samtalar två förskollärare om spelet. Även 

detta samtal hölls tyst och diskret: 

 
Förskollärare 1: “Spelade ni spelet?” 

Förskollärare 2: “Ja med Barn 1, Barn 2 och Barn 3.” 

Förskollärarna samtalar vidare om spelet men pratar så tyst att det inte går att uppfatta allt de säger. 

…  

Förskollärare 1: “Ja men vi är ju i uppstarten.” 

Förskollärare 2: “Ja, nu har vi gjort det i alla fall.” 

 

Kommentaren från Förskollärare 2 kan tolkas som att spelet var något som de var tvungna att 

göra för att tillfredsställa vårdnadshavaren och i och med att de spelade spelet denna dag 

kunde det bockas på listan. 
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6.5 Samtal med förskollärare  

De strategier vi har kunnat urskilja att förskollärare använder sig av i följande situationer är: 

Praxisbilder, TAKK och bildstöd. 

 

I ett samtal med en av förskollärarna framkom det att de arbetar mycket med praxisalfabetet 

(se 5.5.1). Denne förklarade att de bland annat valt att sätta praxisbilder med olika språkljud 

vid varje dörr för att få in övningen på ett mer naturligt och lustfyllt sätt. Förskolläraren 

visade att de just denna dag hade fått nya praxisbilder av en vårdnadshavare, som i sin tur har 

fått det från barnets logoped, för språkljuden D och G samt spel till dessa som går ut på att 

öva på dessa språkljud (se 6.3.4). Förskolläraren förklarade att om de arbetar med språkljuden 

i till exempel en samling är risken större att barnen inte vill delta. Detta eftersom de kan 

känna att de måste prestera något och risken finns att de känner sig utpekade om de inte kan. 

Vidare berättade förskolläraren att barnen går i ett led när de går till matsalen, vilket de gör tre 

gånger varje dag, och får då upprepade gånger i kör säga språkljuden när de passar dörrar med 

praxisbilder på. På vägen går de igenom tre dörrar, så de övar på tre språkljud i taget. Dessa 

bilder byts ut kontinuerligt. Praxisbilder sitter också uppe vid andra dörrar på avdelningen, 

men det framgick inte när dessa används. Förskolläraren berättade att de enbart arbetar med 

språkutveckling i grupp för att inget barn ska behöva känna sig utpekad samt att det då är 

lättare att identifiera barn som har språksvårigheter. Förskolläraren ansåg att alla barn gynnas 

av deras språkfrämjande aktiviteter oavsett om de har språksvårigheter eller inte. 

Förskollärarens förklaring för hur de använder praxisbilderna kan tolkas som att 

förskollärarna är måna om att lärandet ska vara lustfyllt och meningsskapande för barnen.  

 

Genom samtal med förskollärarna framgick det att de på båda förskolorna kommunicerar med 

barnen på andra sätt än enbart verbalt språk. Förutom praxisbilder så använder de sig av 

TAKK och bildstöd (se 5.5.1) för att kunna kommunicera med barnen som en komplettering 

till det verbala språket. En av förskollärarna berättade att de har arbetat länge med just 

teckenstöd. Förskolläraren uttryckte att teckenstöd är ett bra sätt att arbeta på med de yngre 

barnen då alla inte hunnit lära sig att prata än. Vidare berättade förskolläraren att ett av barnen 

på dennes avdelning har döva vårdnadshavare och teckenstöd är ett hjälpmedel som har 

underlättat kommunikationen med just det barnet och dennes vårdnadshavare. Förskolläraren 

berättade att de har planerat att placera barnet i en barngrupp med barn som har kommit långt 

i sin språkutveckling när det är dags för det barnet att byta till storbarnsavdelningen.  
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Förskolläraren: “Där tänker vi att vi måste placera honom med språkstarka barn för att att han ska få den 

utmaningen när han byter grupp. När han började använde vi oss av teckenstöd, då fick vi tänka oss för eftersom 

han bor i en tyst miljö. Vi försöker identifiera när det blir ett problem och vad vi kan göra åt det”.  

 

Förskolläraren berättade att oavsett om det finns barn som är i behov av särskilt språkligt stöd 

eller inte, så använder de sig av teckenstöd i verksamheten för att främja barnens 

språkutveckling. Detta kan förstås som att även om fokus är på att arbeta med barns språk i 

barngruppen så anpassas stödet även efter individen. 

 

6.6 Sammanfattning av resultatet  

Nedan presenteras en tabell av de strategier som förskollärarna använde sig av i våra 
observationer samt en kort beskrivning av dem. 
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Tabell 2. Förskollärares strategier för att främja barnens språkutveckling 
 
Förskollärares strategier 

 
Förklaring av strategierna 

 
Rättning 

 
Förskolläraren rättar barnen om de säger något 
som är fel genom att ge rätt benämning 

 
Upprepning 

 
Förskolläraren upprepar och bekräftar det barnen 
säger 

 
Begreppsförklaring  

 
Förskolläraren förklarar begrepp och ger flera 
definitioner av samma ord 

 
Anpassat språk  

 
Förskolläraren anpassar längden på meningarna 
och ordvalen efter barnens ålder och språkliga 
nivå 

 
Uppmuntrar till konversation  

 
Förskolläraren uppmuntrar barnen att prata och 
kommunicera med sina kamrater 

 
Läsning 

 
Förskolläraren läser böcker för barnen och ställer 
frågor om innehållet  

 
Tolkning 
 
 
Ställer frågor 
 
 

 
Förskolläraren hjälper barnen att tolka och sätta 
ord på det de försöker förmedla 
 
Förskolläraren ställer frågor till barnen för att 
utmana deras språk 

Utmanar 
 
 
 
Leksaker som hjälpmedel 
 
 
 
Praxisbilder 

Förskolläraren utmanar barnen genom att 
använda ett svårare språk, t.ex. använder, för 
barnen, nya begrepp 
  
Förskolläraren använder sig av leksaker som 
hjälpmedel för att lustfyllt sätt förklara begrepp 
och hålla igång en konversation 
 
Förskolläraren använder sig av praxisbilder som 
hjälpmedel för att träna på olika språkljud 

 
TAKK och bildstöd 
 
 
Språkutvecklande spel 

 
Förskolläraren använder sig av tecken och bilder 
för att ge stöd och stimulans i kommunikationen 
 
Förskolläraren använder sig av spel som vars 
syfte är att träna på språkljud 
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7. Diskussion 
Diskussionen är uppdelad i tre underrubriker. Först kommer en resultatdiskussion där våra 

observationer kopplas till tidigare forskning, sedan en metoddiskussion där vi nämner för- och 

nackdelar med de valda metoderna. Avslutningsvis presenterar vi de slutsatser vi kommit 

fram till.  

 

7.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att belysa hur förskollärare kan arbeta för att stödja barns språk- och 

kommunikationsutveckling i den vardagliga förskoleverksamheten och vad som kan påverka 

förutsättningarna för att detta ska innefatta alla barn.  

 

Förskollärarna i vår studie använde sig av flera strategier för att främja barnens språk- och 

kommunikationsutveckling. Av våra observationer framkom det att förskollärarna anpassade 

sitt språk genom att variera längden på meningarna och svårigheten på orden, beroende på 

barnens ålder och språkliga nivå. Detta anser Håkansson (2014) är viktigt för att barn ska 

kunna utveckla sitt språk successivt. För att anpassa språket kan förskolläraren höja sitt 

tonläge, använda sig av kortare meningar med betoning på vissa ord och anpassa svårigheten 

på orden efter barnens språkliga nivå (Håkansson, 2014; Lindö, 2009; Whorall & Cabell, 

2015). Genom observationerna framgick det även att förskollärarna gav flera definitioner på 

nya ord för att barnen skulle förstå nya ords betydelse. Enligt forskning är detta av stor vikt 

för att barn ska få ett bredare ordförråd och på så sätt utveckla sitt språk (Lindö, 2009; 

Whorall & Cabell, 2015). Whorall och Cabell (2015) menar att förskollärare kan utmana 

barnen i samtal genom att ställa öppna frågor, upprepa det barnen sagt samt se till att hålla 

igång och föra samtalet vidare. Det är med andra ord viktigt att förskollärare tänker på hur de 

pratar med barnet (Liberg, 2010). Enligt Håkansson (2014) är det av stor vikt att förskollärare 

hjälper barnen att hitta alternativa uttryckssätt om de inte har förmåga att uttrycka sig verbalt, 

samt att ge barnen tid till att tänka efter innan de svarar på frågor. Vilket det under våra 

observationer framkom att förskollärarna gör genom att använda sig av till exempel TAKK 

som en strategi för att tydliggöra för barnen. Vi kunde vid ett flertal tillfällen även se att 

förskollärarna hjälpte barnen att sätta ord på det de försökte uttrycka med sitt kroppsspråk. 

Däremot gav förskollärarna inte barnen tid att tänka efter innan de svarade på frågorna. Ett 

exempel på detta är i situationen 6.3.3 då förskolläraren ställde frågor till barnen men inte 

inväntade något svar utan letade vidare efter tärningen.  
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Som tidigare nämnts visar forskning att lärare står för cirka 80% av samtalen med barn och att 

lärare ställer frågor eller ger kommentarer på det barnen säger utan att få så mycket gensvar 

från barnen (Whorrall & Cabell, 2015). Detta var delvis något vi kunde se under 

observationerna. Ett exempel är situationen högläsning (6.3.2) där förskolläraren ställde 

frågor till barnet under tiden de läste boken. Denne ställde dock endast slutna frågor där 

barnet enbart behövde svara ja eller nej, vilket inte utmanar barnet i sin språkutveckling. I just 

detta fall resulterade det i att förskolläraren inte fick fram några ord alls från barnet eftersom 

denne istället svarade på frågorna genom att nicka på huvudet. Förskolläraren kunde istället 

ha ställt öppna frågor så att barnet behövde tänka efter och svara med ett utförligare svar och 

därmed utmanas i sin språkutveckling. 

 

Under samtal med förskollärarna framkom det att de enbart arbetar med språkutveckling i 

barngruppen och inte med enskilda barn, vilket vi även kunde se under våra observationer. 

Detta beskrevs vara för att det är lättare att identifiera barn som har språksvårigheter i en 

grupp med barn som har kommit olika långt i sin språkutveckling och i syfte att inget barn ska 

känna sig utpekad och som mindre kompetent. Under ett observationstillfälle (se 6.3.4) avbröt 

sig en förskollärare mitt i en mening, då denne var på väg att prata om barnens 

språksvårigheter. Detta kan tänkas bero på att förskolläraren insåg att det skulle vara ett 

utpekande av barnen att benämna varför de behövde spela spelet. Samtidigt kan det ses som 

ett utpekande i sig att förskolläraren pratade med barnen om att de har kontakt med en 

logoped. Barnen i situationen svarade kort på förskollärarens frågor men visade inget intresse 

av att fortsätta samtalet, vilket kan tolkas som att barnen inte kände sig helt bekväma i 

situationen. Det kan därför tänkas vara av stor vikt att förskollärare kritiskt granskar sitt 

arbetssätt, genom att till exempel observera varandra, för att just förhindra att sådana 

situationer uppstår som gör att barnen kan känna sig utpekade som avvikande (Sandberg & 

Norling, 2009; Kinge, 2000). Detta eftersom risken finns att det kan påverka barnets 

självförtroende och deras sociala relationer negativt (Daniel & McLeod, 2017). 

 

Enligt Mroz (2006) är det sannolikt att alla förskollärare någon gång kommer att möta barn i 

behov av särskilt stöd i sitt yrke och att det därför är viktigt att de har kunskaper om hur de 

kan stötta barn med olika svårigheter. Sandberg och Norling (2014) menar att pedagogers 

definition av barn i behov av särskilt stöd är barn som är svårhanterliga. Om det är 

pedagogernas syn på barn som definierar att ett barn är i behov av särskilt stöd är det relevant 
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att ställa frågan vad som händer med de barn som anses lätta att hantera, de som är tysta och 

tillbakadragna? Enligt Broberg, Hagström och Broberg (2012) får de tysta och tillbakadragna 

barnen inte tillräckligt mycket uppmärksamhet, då pedagogernas tid fördelas mer till de barn 

som tar mer plats. Detta skulle kunna leda till att de tysta och tillbakadragna barnen inte får 

det stöd de behöver för att utvecklas då det tyvärr är lätt att förbise dessa barn (ibid). 

Förskollärarnas utmaning är att kunna se alla barn, även de barn som drar sig undan eller som 

inte säger så mycket, för att kunna ge det stöd de behöver för att utvecklas (Daniel & 

McLeod, 2017). I vårt resultat går det att urskilja ett flertal situationer där barnen inte ger 

någon direkt respons på det förskolläraren säger eller frågar. Detta kan tolkas som att barnen 

inte finner det förskolläraren pratar om intressant, att barnet faktiskt inte förstår innehållet i 

det som sägs, eller att barnen är blyga och tillbakadragna och inte vågar svara av rädsla att 

säga fel. Detta kan kopplas till barn i gråzonen (se 4.5) som kan ha svårigheter med tal- 

och/eller språkförståelse eller att samspela med andra (Björck-Åkesson, 2009). Det gäller att 

förskollärare kan förstå varför ett barn gör eller är på ett visst sätt i olika situationer, till 

exempel att se bakgrunden till varför ett barn är tyst och tillbakadraget, vilket skulle kunna 

bero på att barnet har svårigheter att både förstå och/eller att göra sig förstådd. Det vill säga 

att förskollärare behöver förstå barns svårigheter i sitt sammanhang för att veta vilka åtgärder 

som ska göras, vilket Kinge (2000) menar är av stor vikt. Pedagoger kan göra observationer 

för att kartlägga vilka situationer som barnet har svårigheter i, för att på så sätt kunna hjälpa 

och stötta barnet (ibid). Om barnet inte visar vilja att kommunicera med andra är det 

förskollärarens ansvar att hitta sätt som får barnet intresserad av att samspela med sin 

omgivning, vilket det sociokulturella perspektivet lägger stor vikt vid (se 3.1) (Lutz, 2013; 

Säljö, 2014; Lindö, 2009).  

 

I flera av observationerna som redovisas i resultatet (se 6.2.1 och 6.2.2) framkom det att 

förskollärarna använde sig av leksaker som hjälpmedel som en strategi för att göra lärandet 

lustfyllt. Med leksakerna kunde förskollärarna uppmuntra barnen att prata och därmed träna 

på sitt språk samt bjuda in barn i leken. De kunde bland annat träna på olika begrepp och 

grundläggande ord med barnen på ett lustfyllt sätt. Förskollärarna använde även lägesord för 

att beskriva vart leksakerna låg. Detta i likhet med vad som framkom i Dennis och Stockalls 

(2014) studie där pedagogerna använde sig av just leksaker som hjälpmedel för att lära barnen 

olika begrepp och lägesord för att utmana och främja barnens språkutveckling.  
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Inomhusmiljön på förskolorna var till viss del utformad på ett sätt som kunde hjälpa barnen 

framåt i sin språkutveckling, till exempel med hjälp av praxisbilder. Det fanns även bildstöd 

som kan hjälpa dem att kommunicera med både pedagoger och kamrater om deras verbala 

språk inte räcker till. Förskollärarna i vår studie ansåg att alla barn gynnas av språkfrämjande 

material såsom praxisbilder och bildstöd och att det därför är viktigt att alla får ta del av det 

oavsett behov av särskilt stöd eller inte. Att förskollärarna i vår studie inte ansåg att det var 

relevant att arbeta med enskilda barn kan anses vara problematiskt, då forskning visar att barn 

är mer benägna att föra ett samtal med enbart en eller få personer samtidigt (Whorall & 

Cabell, 2015), Forskning visar även att förskollärare inte tar tillvara på vardagliga samtal med 

enskilda barn eller i mindre grupper trots att detta kan vara bra tillfällen att utmana barnens 

språk (ibid). Ett exempel i vår studie på ett sådant tillfälle var när ett barn visade intresse att 

prata om My little pony men förskolläraren mer eller mindre ignorerade barnets försök till en 

konversation. Detta går emot förskolans uppdrag som säger att förskollärare ska utgå från 

barnens intressen för att göra lärandet lustfyllt och meningsskapande (Skolverket, 2016). 

Whorall och Cabell (2015) menar att genom att utgå från barns intressen kan förskollärare 

skapa förutsättningar för utvecklande samtal som främjar barnens språk. Det är även viktigt 

att förskolans material, såsom böcker, anpassas efter barnens intressen (Thuresson, 2013). 

Lindö (2009) menar att förskolan även ska erbjuda en miljö där barnen kan sitta i lugn och ro 

och läsa eller lyssna på böcker. I våra observationer av inomhusmiljön kunde vi se att båda 

förskolorna hade platser där barnen hade möjlighet att läsa eller lyssna på när pedagogerna 

läser för dem. Vilket Lindö menar är viktigt för barnen då lyssnandet ses som grunden för 

barns språkutveckling.  

 

Björck-Åkesson (2009) hävdar att genom att ändra förskolemiljön kan förskollärare 

förebygga att barn riskerar att få eventuella svårigheter. Författaren menar att miljön ska 

anpassas efter enskilda barns behov, oavsett om behovet är tillfälligt eller varaktigt (ibid). 

Sandberg och Norling (2009) menar att det inte är barnen som ska anpassa sig till 

verksamheten, utan förskollärare som ska anpassa verksamheten efter barnens behov och 

intressen för att skapa en så lärande och utvecklande miljö som möjligt som främjar barnens 

språk (ibid). Frågan är då hur pedagoger kan anpassa en pedagogisk miljö efter 15-20 barns 

olika behov? Eftersom att barn har olika behov och förutsättningar och därmed behöver olika 

anpassningar av miljön, kan dessa anpassningar tänkas krocka med varandra. Men genom att 

fokusera på miljöns betydelse för barns utveckling, istället för barns svårigheter, minskar 
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betoningen på att det är barnet som avviker från det normala och minskar risken för att barnet 

känner sig utpekad som mindre kompetent enligt Sandberg och Norling (2009). Att barnen 

inte ska känna sig utpekade eller mindre kompetenta var något som förskollärarna i vår studie 

ansåg vara viktigt och det var även därför de valde att fokusera på att arbeta med språket i 

grupp och inte individuellt. Däremot står det i förskolans läroplan att barn har rätt att få stöd 

som är individuellt anpassat efter deras egna förutsättningar och vilket behov de har 

(Skolverket, 2016). Även om förskollärarna uttryckte att de enbart arbetade med barnen i 

grupp kunde vi urskilja att de gör vissa individuella anpassningar. I ett samtal med en 

förskollärare framkom det att det fanns ett barn i barngruppen med döva vårdnadshavare (se 

6.5). När de ska byta barngrupper planerar de att placera barnet i en barngrupp tillsammans 

med flera barn som anses ha kommit långt i sin språkutveckling för att det specifika barnet 

ska få möjligheter att utmanas i sin språkliga utveckling. Detta kan kopplas till den proximala 

utvecklingszonen inom det sociokulturella perspektivet (se 3.1) där de språkstarka barnen blir 

de mer kompetenta i situationen och kan ses som rollmodeller till barnet med döva 

vårdnadshavare. Barnet kan med hjälp av de språkstarka barnen utveckla sitt egna språkande 

genom att vara delaktig i sociala sammanhang, höra hur andra pratar och kunna ta efter 

språkliga regler och därmed få bättre språkliga färdigheter (Lindö, 2009; Lutz, 2013; Säljö, 

2014). 

 

En viktig del i förskollärares uppdrag är samverkan med barnens vårdnadshavare. Läroplanen 

för förskolan beskriver tydligt att samverkan ska genomsyras av lyhördhet och förståelse med 

fokus på barns bästa (Skolverket, 2016). Förskollärare ska ansvara för att vårdnadshavarna 

blir delaktiga och får insyn i den pedagogiska verksamheten. Detta för att på bästa sätt kunna 

samarbeta kring barnens lärande och utveckling (Skolverket, 2016; Jakobsson & Lundgren, 

2013; Ylvén & Wilder, 2009; Björck-Åkesson, 2009). Under ett observationstillfälle hade en 

vårdnadshavare med sig ett språkfrämjande spel, vars syfte var att öva på språkljud, som 

dennes barn fått av sin logoped. Vårdnadshavaren ville att förskollärarna skulle spela spelet 

med barnet som behöver extra stöd i sin språkutveckling. En förskollärare tog emot spelet och 

förklarade att de skulle försöka spela det under dagen, vilket de inte gjorde. Efter att 

vårdnadshavaren dagen därpå frågade om de hade spelat spelet såg förskolläraren obekväm ut 

och var därefter väldigt angelägen om att så fort som möjligt komma igång med spelet. Under 

spelets gång använde sig förskolläraren av många strategier som kan vara språkfrämjande, 

såsom att upprepa det barnen säger, tydligt visa hur tungan ska placeras i munnen för att få 

fram språkljudet samt föra en dialog med barnen. Däremot uttryckte sig förskolläraren, under 
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ett samtal med en annan förskollärare (se 6.4), på ett sätt som kan ses som att spelet upplevdes 

som något påtvingat för att tillfredsställa vårdnadshavaren. Förskolläraren uttryckte att spelet 

var något som skulle försöka hinnas med, vilket kan tyda på att denne upplevde detta som 

tidskrävande. Enligt Lutz (2013) upplever pedagoger att det inte finns tid att tillgodose alla 

barns individuella behov av stöd. Förskollärarna i vår studie var tydliga med att de enbart 

arbetar med språkutveckling med barngruppen och inte individuellt. Detta då de menar att alla 

barn har nytta av de språkfrämjande material de använder sig av. Genom att involvera hela 

barngruppen i spelet skulle det förutom att gynna alla barns språkutveckling även kunna ta 

bort pressen av att behöva tillfredsställa enskilda vårdnadshavare, som tillför material i syfte 

att gynna enbart ett barns språkutveckling. Detta då spelet inte behöver ta tid från den 

ordinarie verksamheten utan istället kan göras som en del av den pedagogiska planeringen. På 

så sätt kan vårdnadshavare göras delaktiga och få inflytande över hur strävansmålen ska 

uppfyllas, som de enligt läroplanen har rätt till (Skolverket, 2016). Enligt Daniel och McLeod 

(2017) upplever vårdnadshavare att stödet deras barn får är beroende av hur mycket de som 

vårdnadshavare är villiga att kämpa för rätten till stödet. Om vårdnadshavaren i vår 

observation inte hade varit lika angelägen om att förskollärarna skulle spela spelet med 

dennes barn, kan det var rimligt att anta att förskollärarna inte hade prioriterat detta, då spelet 

inte ingår i deras ordinarie pedagogiska planering. Vårdnadshavarnas vilja att kämpa för sitt 

barns rätt till stöd ska inte vara det som avgör om barnet faktiskt får det stöd denne behöver. 

Detta eftersom läroplanen tydligt beskriver att verksamheten ska anpassas efter varje barns 

behov och att förskollärare ska ansvara för att alla barn får det individuella stöd de behöver 

(Skolverket, 2016).  

 

7.2 Metoddiskussion 

Den huvudsakliga metoden vi använde oss av i vår studie var observationer. Vi valde 

observation som metod för att vi ville se det faktiska arbetet som förskollärare gjorde för att 

främja alla barns språkutveckling i den vardagliga verksamheten. Från början hade vi tänkt att 

vi även skulle göra intervjuer med förskollärarna men på grund av tidsbrist valde vi att 

prioritera bort det. Istället komplettera observationerna med korta samtal med och frågor till 

förskollärarna. Vi tyckte att det var en bra metod för att besvara vårt syfte och 

frågeställningar. Dock känner vi att vi genom intervjuer hade kunnat få mer information om 

varför förskollärarna använde sig av de strategier vi kunde urskilja. Detta då vi hade kunnat 

ställa mer frågor om det vi observerade och få större inblick och förståelse för deras arbetssätt 

och tankar kring det.  
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Den informationen förskollärarna fick innan observationerna var att vi skulle observera hur 

förskollärare främjar barns språk och kommunikation i den vardagliga verksamheten, utan att 

delge information om att vi hade extra fokus på barn med språksvårigheter. Detta för att vi 

inte ville att förskollärarnas arbetssätt skulle ändras från hur de arbetar i vanliga fall. Vi tror 

dock att förskollärarnas arbetssätt med barnen ändå ändrades lite i och med att de visste att vi 

observerade hur de pratade med barnen. På så sätt att de pratade på ett mer medvetet sätt med 

dem när vi var där och gjorde våra observationer.  

 

Vid ett av observationstillfällena var barngruppen utomhus på förskolegården. Detta visade 

sig vara problematiskt för oss som observatörer eftersom att det var svårt att höra samtalen 

mellan barnen och förskollärarna utomhus då alla avdelningar på förskolan var ute på samma 

gård vid tillfället och därav blev det en hög ljudnivå. På grund av omständigheterna blev det 

inga användbara observationer vid det observationstillfället.  

 

Att vi har varit på de observerade förskolorna innan finns det både för- och nackdelar med. 

Fördelen är att både barn och personal förmodligen känner sig mer bekväma i situationen då 

vi inte är några främlingar. Nackdelen kan vara att vi redan innan hade en bild av det vi skulle 

observera och att risken då blir att vi omedvetet lägger in de erfarenheterna i resultatet. En 

annan nackdel var att eftersom barnen kände igen oss sedan tidigare så kom flera av de fram 

och ville prata eller visa något, dock upplevde vi inte att detta var något som påverkade vår 

studie. 
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7.3 Slutsatser 

Vi kunde urskilja flera strategier som förskollärarna använde sig av i den vardagliga 

verksamheten för att främja barnens språkutveckling. Dessa strategier var att förskollärarna 

rättade barnen vid felsägningar, upprepade det barnen sa, använde sig av leksaker som 

hjälpmedel, gav flera definitioner på ett ord, anpassade sitt språk efter barnens ålder och nivå 

men samtidigt utmanade barnen genom att använda ett svårare språk. De uppmuntrade även 

barnen att prata med varandra, läste böcker för dem, tolkade det barnen sa och ställde frågor. 

Vi kunde även se att förskollärarna använde sig av språkfrämjande material såsom 

språkutvecklande spel, praxisbilder, TAKK och bildstöd för att stödja barnen i språket. 

Förskollärarna använde sig av dessa strategier i både den fria leken och i styrda aktiviteter. Vi 

kunde se att barnen fick möjlighet att utveckla sitt språk tillsammans med andra, som ett 

sociokulturellt perspektiv förespråkar. Det vi kunde se i observationerna var att förskollärarna 

arbetar med grupper av barn och inte så mycket med enskilda barn, vilket innebär att barnen 

kan lära sig mycket i samspel med andra. Det vill säga att både pedagoger och andra barn kan 

ses som “den mer kompetenta” och kan hjälpa barnet att utvecklas, det som inom det 

sociokulturella perspektivet kallas den proximala utvecklingszonen. 

 

Vår studie skulle kunna användas av blivande och yrkesverksamma pedagoger. Genom 

studien kan pedagoger få kunskap om barns språkutveckling och hur de på olika sätt kan 

främja barns språkutveckling i den vardagliga verksamheten med hjälp av olika strategier. 

Detta är viktigt eftersom att det ingår i förskolans uppdrag men också för att språket anses 

vara grunden för allt lärande och har stor betydelse för barns förmåga att kunna utvecklas som 

individer och förstå och agera i sin omvärld. Vidare studier som skulle vara relevanta inom 

forskningsområdet kan vara att undersöka olika faktorer, såsom resursfördelning, storlek på 

barngrupper, förskollärares kompetenser inom barns språkutveckling samt tillgång till 

samarbete med professionella instanser, som kan påverka förskollärares möjligheter till att 

kunna ge alla barn det stöd de behöver för att utvecklas optimalt. 

 

 

 

Vi vill avsluta vårat självständiga arbete med att tacka vår handledare Josefine Karlsson som 

stöttat och hjälpt oss under studiens gång. Vi är tacksamma för all feedback som fört arbetet 
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