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Abstract 

The aim of this study was to research how pedagogues work with communication and 

technique within language development for children with special needs. It covers children 

with language disorder and language delay as well as children having a different language 

than Swedish as their native language. 

The main questions used are:  

➢ What means of communication methods are the pedagogues using on their daily work 

with children with special needs and what methods are used in the preschool to 

support the children with the language development?  

➢ What obstacles and possibilities do the pedagogues identify when it comes to use of 

technical tools and what holdbacks are identified in the preschools when it comes to 

use of technical tools? 

The identified conclusions were that the sociocultural perspective became the focus of 

argument throughout the study as it can be used to connect communication and language 

development. The method to get answers to the questions was to perform four interviews in 

different preschools. The preschools were located within different counties close to a major 

city. The aim was initially to see how preschools work with technical tools and language 

development with children. This purpose was revisited as several preschools do not use 

technical tools as portable reading devices as we initially thought.  

The performed interviews were influenced by the model of Bornholm and knowledge of how 

this model can be used in the preschool support to support the language development for the 

children. 

Keywords: communication in preschool, language development, children with special needs, 

first language, learning tablet and social context.  

Nyckelord: modersmål, artefakt och social kontext. 

 

 

 



3 

 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning ................................................................................................................................. 5 

2. Bakgrund ................................................................................................................................ 5 

2.1 Bornholmsmodellen ......................................................................................................... 7 

3. Centrala begrepp och nyckelord ............................................................................................. 8 

4. Syfte och frågeställningar ....................................................................................................... 8 

5. Tidigare forskning .................................................................................................................. 8 

5.1 Hur kan man bedöma vilka barn som är i behov av särskilt stöd? ................................... 9 

5.2 Normalisering ................................................................................................................. 10 

5.3 Varför ska man läsa för barn på förskolan? ................................................................... 10 

5.4 Flerspråkiga barn, vilka är de? ....................................................................................... 12 

6. Teorianknytning ................................................................................................................... 13 

6.1 Sociokulturella perspektivet ........................................................................................... 13 

7 Material och metod ................................................................................................................ 15 

7.1 Undersökning / empiri .................................................................................................... 15 

7.2 Datainsamling ................................................................................................................. 17 

7.3 Urval ............................................................................................................................... 18 

7.4 Databearbetning.............................................................................................................. 18 

7.5 Arbetsfördelning ............................................................................................................. 19 

7.6 Etiska överväganden....................................................................................................... 20 

7.7 Metoddiskussion ............................................................................................................. 21 

8. Analys och resultatredovisning ............................................................................................ 22 

8.1 Förutsättningar och hinder.............................................................................................. 23 

8.2 Vad finns det för metoder man kan använda sig av i språkutveckling på förskolan med 

barnen? ................................................................................................................................. 26 

8.3 Högläsning som stimulans för språkutveckling ............................................................. 27 

8.4 Sociokulturella perspektivet i samspel med Bornholmsmodellen ................................. 30 



4 

 

9. Slutdiskussion ....................................................................................................................... 35 

9.1 Vidare forskning ............................................................................................................. 36 

10. Källhänvisning.................................................................................................................... 36 

11. Referenser ........................................................................................................................... 36 

12. Intervjuer ............................................................................................................................ 38 

13. Bilagor ................................................................................................................................ 38 

13.1 Intervjuguide för första förskolan................................................................................. 38 

13.2 Intervjuguide för förskolorna som var inriktade på Bornholmsmodellen .................... 39 

13.3 Begrepp ........................................................................................................................ 41 

13.3.1 AKK ...................................................................................................................... 41 

13.3.2 Kommunikation ..................................................................................................... 41 

13.3.3 Lärplatta / Surfplatta .............................................................................................. 42 

13.3.4 Normalisering ........................................................................................................ 42 

13.3.5 Sociala kontexter ................................................................................................... 42 

13.3.6 Sociokulturella perspektivet .................................................................................. 42 

13.3.7 Språkutveckling ..................................................................................................... 42 

13.3.8 TAKK .................................................................................................................... 42 

 



5 

 

 

1. Inledning 

Denna studie kommer att behandla språkutveckling och kommunikation för barn i förskolan. 

Dessutom beskriver den vad pedagoger använder sig av för metoder generellt för 

språkutveckling, samt undersöker vad pedagoger ser som hinder och fördelar i deras arbete 

inom verksamheten. 

Studien kommer också att undersöka hur man som pedagog i förskolan kan ge barnen stöd i 

sin språkutveckling. Idag har förskolan ett större ansvar att hjälpa de barn som har 

språkstörningar men även barn som inte har svenska som modersmål. Dagens samhälle är 

mera mångkulturellt och de barnen som kommer från andra kulturer kan behöva extra stöd i 

sin språkutveckling. Vi började fråga oss själva vad det finns för olika modeller och metoder 

för språkutveckling för barn i förskolan. 

Bornholmsmodellen hamnade i fokus när vi kontaktade informanter för studien. Studien 

skulle visa vilken betydelse modellen fått för barnens språkutveckling på förskolan. Metoden 

TAKK dök också upp vid undersökning av metoder. Det är en välanvänd metod för 

språkutveckling när det kommer till barn i behov av särskilt stöd.  

Studien ska ge svar på hur tekniska redskap kan användas och även då i kombination med 

primärt Bornholmsmodellen men även delvis TAKK samt hur detta är stimulerande för 

barnens språkutveckling. 

2. Bakgrund 

Här ger vi en bakgrund till den litteratur som vi funnit som inte passar under tidigare 

forskning, men som har ett mer passande syfte att hamna under den här delen. Det kommer då 

handla mer om hur det tidigare har sett ut och vad som orsakat reviderade och nyare texter 

som vi funnit i litteraturen som handlar om synen på förskollärarens arbete. Vi beskriver hur 

den har varit och hur den är, dvs de styrdokument vi idag använder oss av i förskolan. 

En bok som Socialstyrelsen som skrevs på 70-talet som heter Invandrarbarn i förskolan 

(Socialstyrelsen, 1976). Den är skriven som ett stöd till personalen som arbetade inom 

barnomsorgen eftersom det kom flera barn med en annan etnicitet till barnomsorgen på 70-

talet. Boken utformades då som ett stöd för att kunna ge personalen ett stödjande material och 

hur de kunde arbeta med barnen med en annan etnicitet och deras språkutveckling. Den 
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beskrev även hur viktigt det var redan på 70-talet att kunna ge barnen en stöttning i sitt 

hemspråk så att barnen inte kom efter i sin språkliga utveckling.   

I boken Invandrarbarn i förskolan (Socialstyrelsen 1976, s. 21–31) finns det exempel på hur 

man som pedagog arbetade med flerspråkiga barn i förskolan på 70-talet och framåt. Det 

beskrivs vidare i boken hur viktigt det är att som pedagog på förskolan på den tiden att stötta 

barnets hemspråk och ge barnet möjlighet att utveckla sitt hemspråk parallellt med det 

svenska språket så att det inte uppkommer brister i barnets språkutveckling. Det som beskrivs 

i boken som Socialstyrelsen gav ut på 70-talet kan man då koppla ihop vissa delar som man 

kan finna i dagens läroplan. 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, [Ny, rev. utg.] 2016) går det att hitta att förskolan måste 

ha i åtanke att alla individer inom förskolan kan ha olika kulturella erfarenheter. Inom 

förskolan så måste alla pedagoger tänka på vilka sociokulturella skillnader det finns i 

barngruppen och alla barn ska få samma möjlighet i gruppen. Inget barn ska bli exkluderat ur 

en barngrupp, och då ser man att språket är en viktig del att arbeta med inom förskolan.  

Pedagogerna ska hjälpa barnen att utveckla sin egen individuella identitet (Lpfö 98, [Ny, rev. 

utg.] 2016, s. 6).  

Boken Invandrarbarn i förskolan (Socialstyrelsen, 1976, s. 36) har likheter med läroplanen. 

Det beskrivs att man som pedagog måste ha i åtanke om att barnen med mångkulturell 

bakgrund ska kunna ges möjlighet att få stimulans i sitt hemspråk på förskolan så att detta inte 

går förlorat, dvs. går hemspråket förlorat så brister kommunikationen. Det beskrivs vidare i 

boken Invandrarbarn i förskola att även barn till föräldrar som har brister i sitt modersmål 

kan göra att barnen får också ett bristande språk vilket leder till att de hamnar efter i sin 

språkutveckling (Socialstyrelsen, 1976, s. 36).  

Inga-Lill Jakobsson och Marianne Lundgren tar upp i sin bok Samverkan kring barn och unga 

i behov av särskilt stöd, att en del handlar till en stor del om ekonomin. Det finns inte 

tillräckligt med ekonomiska resurser för extra stöd, vilket då kan leda till att man kräver i 

större grad att det ska finnas en diagnos eller medicinsk bakgrund för att få stöd. 

Kommunikationen mellan olika instanser anges som hinder (Jacobsson & Lundgren 2013, s. 

86). 

Det centrala är att det är en diagnos som måste finnas för att få stöd för en förskola vilket 

innebär att man lägger det hela på individen istället för att som tidigare nämnts att man inte 

ser till miljön. Det skulle hjälpa mer om en förskola fick fler pedagoger så att de förslagsvis 
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kan dela upp barngruppen i mindre grupper för att få en lugnare miljö. Det är viktigt att 

anpassa förskolan så att man har bra lokaler som gör att man kan arbeta i grupper utan att 

störa varandra (Jakobsson & Lundgren 2013, s. 88–91). 

2.1 Bornholmsmodellen 

Bornholmsmodellen är en samling språkövningar som ska stimulera barns språkliga 

medvetenhet, som är viktigt för barnet att behärska för att barnen senare ska kunna utskilja 

ordets betydelse för att senare kunna lära sig att läsa och skriva.  

Själva Bornholmsmodellen uppkom efter studier som är gjorda på Bornholm i Danmark där 

man undersökte vilken betydelse språklekar har för barns språkutveckling. Detta har resulterat 

i flera samlingar av språklekar som finns ibland annat boken Före Bornholmsmodellen-

språklekar i förskolan. 

Boken Före Bornholmsmodellen- språklekar i förskolan beskriver man att många frågor som 

ställs handlar om barns språkutveckling samt att de ofta handlar om när och hur barn 

utvecklar vissa delar av sitt språk. 

Det finns en sorts normalisering av språkutveckling hos barn utefter ålder, men till skillnad 

från detta så utgår boken från ett annat perspektiv. Den ser språkutveckling som en 

kommunikation mellan människor, eftersom språket innefattar så många olika delar som 

exempelvis gester, ansiktsuttryck, tonfall och blickriktning. Språkutvecklingen styrs till stor 

del av miljön barnet befinner sig i (Sterner & Lundberg. 2010, s. 6). 

Boken Före Bornholmsmodellen- språklekar i förskolan (Sterner & Lundberg. 2010, s. 9) tar 

upp att barn som tidigt lär sig att tillsammans med andra rikta sin uppmärksamhet mot saker 

och mot t ex en förälder skapar bättre förutsättningar för fortsatt utveckling av 

kommunikation med andra. Det har exempelvis visat sig att barn som kan peka tidigt och följa 

sin mors blick har större ordförråd när de är ca 1 år gamla (Sterner & Lundberg. 2010, s. 9). 

Det är eftersom man anser, enligt Bornholmsmodellen, att utveckling av språk sker i samspel 

med andra som det är viktigt att stimulera språket så tidigt som möjligt, Detta kan ske genom 

bland annat högläsning för de allra minsta för att exempelvis bygga upp barnens ordförråd 

och uttal. Förutom högläsning handlar mycket om att benämna och förklara innebörd av ord 

och handlingar. Det är också det som är grunden till de språklekar som Bornholmsmodellen 

lutar sig mot (Sterner & Lundberg. 2010, s. 15). 
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3. Centrala begrepp och nyckelord 

Det finns en större begreppsförklaring under rubriken begrepp i bilagor. Under denna rubrik 

kommer några centrala begrepp som är återkommande i texten. De är: 

➢ Modersmål = Det språk som barnet föds in i och talar hemma. 

➢ Lärplattan = Artefakt som är skapad av människan men även tekniskt verktyg. 

➢ Social kontext = Olika miljöer och konstellationer av människor som spelar roll för hur 

en individ agerar och beter sig. 

Genom studien används även några nyckelord och de är: Kommunikation i förskolan, 

språkutveckling och barn i behov av särskilt stöd.  

4. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka olika metoder som pedagogerna på förskolan 

använder sig av för att hjälpa till med språkutveckling för barn i behov av särskilt stöd. Detta 

innefattar barn med språkstörning, språkförsening och barn som har annat modersmål än 

svenska. Det vi även ville undersöka var att ta reda på hur pedagogerna arbetar med 

kommunikation och teknik såsom elektroniska artefakter som lärplatta i språkutvecklingen på 

förskolan.   

Vi har utifrån vårt syfte formulerat ett antal frågeställningar som är följande: 

➢ Vad använder sig pedagogerna av för metoder för barn i behov av särskilt stöd i 

verksamheten samt på vilket sätt arbetar pedagogerna med metoderna för barns 

språkutveckling? 

➢ Vilka hinder och möjligheter identifierar pedagogerna när det kommer till användning 

av tekniska hjälpmedel och vilka hinder anser pedagogerna att det finns i förskolorna 

när det kommer till användning av tekniska hjälpmedel? 

5. Tidigare forskning 

I denna del kommer vi redovisa vilken tidigare forskning som vi valt att använda oss av till 

studien för att hitta en ingång till de teorier vi sedan väljer samt för att få en bredare bild kring 

vad dessa innebär. Detta har använts för att sedan kunna utarbeta vår intervjuguide som vi 

använde oss av när vi intervjuade våra informanter.  

Vi har valt att dela upp den tidigare forskningen i fyra områden som beskrivs i sektioner 

nedan. De är:  
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➢ Hur kan man bedöma vilka barn som är behov av särskilt stöd? 

➢ Normalisering. 

➢ Varför ska man högläsa för barn i förskolan? 

➢ Flerspråkiga barn, vilka är de? 

5.1 Hur kan man bedöma vilka barn som är i behov av särskilt stöd? 

Det finns idag diagnoser som direkt ger rätt till särskilt stöd, exempelvis Downs syndrom, 

medicinska funktionshinder som astma och psykosociala problem som sociala myndigheter 

identifierat (Sandberg. 2014, s. 45). Vidare nämner Sandberg att en del barn hamnar i 

gråzonen där de av familjen kan ses som sena i sin utveckling och ha problem med det sociala 

men inte får någon diagnos. Det står i dagens läroplan att alla barn har rätt stöd oavsett om 

diagnos finns eller inte (Sandberg. 2014, s. 45).  

Nilholm beskriver och diskuterar i boken Barn och elever i svårigheter - en pedagogisk 

utmaning vems problemet är när ett barn avviker och behöver extra behov och pekar på att det 

finns en tradition av att se inlärningssvårigheter som barnets egna problem. Det är just barnet 

som det är fel på istället för att se till exempelvis miljöns kontext. Detta var grunden till 

undersökningen som gjordes i boken då pedagoger fick ta ställning till följande (Nilholm 

2014, s. 58–59): 

➢ Skolans mål är för svåra för dessa elever. 

➢ Dessa elever har individuella brister. 

➢ Skolan är dåligt anpassad för att hantera olikhet. 

➢ Dessa elever har brister i hemmiljön. 

➢ Vissa lärare har brister. 

➢ Vissa klasser fungerar dåligt.  

Pedagogerna har då fått bedöma vilken eller vilka av dessa faktorer som varit största 

anledningen till att barn har fått en diagnos eller har problem i sin utveckling. 

Undersökningen visade då att det fortfarande gjordes bedömningen att punkt nummer 2 är 

största anledningen vilket går i linje med den tradition som finns att det är individuellt.  

Vidare nämns också att de problem som finns skapade genom otillräcklighet av resurser oftast 

läggs på individen och de funktionsnedsättningar som finns. Idag måste ett barn eller en elev 
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ha en diagnos för att få resurser eller skrivas in i t ex särskolan. Det ska enligt skollagen inte 

behövas en diagnos för att få särskilt stöd enligt Nilholm (2014, s. 64). 

5.2 Normalisering 

Brusén & Hydén (2000) tar upp i sin bok Ett liv som andra - livsvillkor för personer med 

funktionshinder begreppet normalisering. Det begreppet har sin grund i den kritik som 

framfördes av hur dåliga livsvillkoren var för de handikappade och utvecklingsstörda som var 

på institution, och hur man ville sträva efter att ge dessa personer lika livsvillkor som alla 

andra. 

Det ansågs dock att möjligheterna var mycket små inom institutionerna att uppnå detta 

(Brusén & Hydén. 2000, s. 49). Det var speciellt svårt att få de sociala behoven tillgodosedda, 

som att träffa och umgås med andra människor vilken är en stor del av just normaliseringen 

eftersom institutionslivet var isolerat för individen (Brusén & Hydén. 2000, s. 50). 

Vad normalisering ska innebära har varit en långvarig diskussion och har gett upphov till två 

olika tolkningar. Dels den amerikanska tolkningen med Wolf Wolfenberger som företrädare 

och den skandinaviska tolkningen företrädd av Niels Erik Bank-Mikkelsen & Bengt Nirje I: 

(Brusén & Hydén, 2000, s. 50). Vidare skriver (Brusén & Hydén. 2000, s. 50) att den 

amerikanska tolkningen utgår ifrån att personer med handikapp kan tränas till vissa beteenden 

som anses normala, och på så sätt bli mer integrerade i samhället. Till skillnad mot den 

amerikanska tolkningen ser den skandinaviska tolkningen mer till omgivningen, såsom att 

man har tillgång till likvärdiga levnadsvillkor i form av boende, ekonomi, fritidsaktiviteter 

osv. vilket handikappreformen grundar sig på.  

Sverige utgår från levnadsvillkor när man gör en bedömning. Man tittar på hur villkoren ser ut 

för den generella befolkningen och strävar efter att samma villkor även ska gälla för 

funktionshindrade. Det innefattar både personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och med fysiska funktionshinder. Levnadsvillkoren för de 

funktionshindrade ställs mot befolkningsgenomsnittet för att ge en bedömning av 

normalisering (Brusén & Hydén. 2000, s. 50). Däremot väljer man att undvika att studera hur 

nöjda människor är eftersom det är så individuellt vad som gör en person nöjd med sin 

tillvaro. 

5.3 Varför ska man läsa för barn på förskolan? 

I boken Bornholmsmetoden - vägen till läsning tar man upp högläsningens betydelse och att 

det berikar ordförrådet. Barnen får samtidigt kontakt med skriftspråket och lär sig gradvis hur 
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berättelser är uppbyggda. Detta hjälper dem vidare i sin språkutveckling (Lundberg. 2007, s. 

15-16). Vidare går Lundberg in på fördelarna med att läsa högt i flera punkter exempelvis att 

barnen får möta nya ord samt det ökar barnens intresse för läsning när de får tillgång till en 

värld av spänning och äventyr men även kunskap och glädje (Lundberg. 2007, s. 17). 

Undersökningar visar enligt Lundberg att pedagogers sätt att läsa, exempelvis från början till 

slut utan avbrott inte har samma effekt som när en pedagog involverar barnet och samtalar 

mer kring boken vid högläsning (Lundberg. 2007, s. 15). 

Wedin (2012, s. 110) skriver även i boken Språkande i förskolan och grundskolans tidigare 

år hur viktigt det är att låta barnen få varva ner från dagen då barnen ofta befinner sig i en 

omgivning där stress förekommer. Då kan läsningen med en vuxen vara ett sätt att varva ner 

för barnet och ge en stunds avkoppling från verkligheten. I stunden med läsningen så kan då 

barnen få utlopp för frågor och funderingar men även så stimuleras barnens fantasi när de 

lyssnar på sagan som berättas (Wedin, 2012, s. 110). 

Wedin beskriver vidare i boken Språkande i förskolans och grundskolans tidigare år om hur 

viktigt läsningen är för barnen och att man börjar från när de är små och sedan fortsätter att 

läsa högt för dem tills de är i tonåren. Wedin påpekar också vikten av läsningen i förskolan 

för barnen och hur betydelsefull den kan bli för barnens språkutveckling både i tal och skrift 

(Wedin. 2012, s. 110). 

Det man kan läsa i kapitel fyra i boken Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga 

förskolan (Sandvik & Spurkland. 2011, s. 66–83) hur pedagogerna på förskolan kan arbeta 

med barnens språkutveckling med hjälp av att ha högläsning. Pedagoger bör tänka på att 

böckerna är anpassade efter gruppen på avdelningen som man ska läsa för, så att intresset 

finns hos barnen att lyssna och reflektera kring böckerna under tiden man läser. Finns inte 

intresset så vill barnen inte lyssna på böckerna. När en pedagog ska välja böcker så kan 

pedagogen exempelvis ta tillvara på barnens intresse genom valet av böcker som finns 

tillgängliga för barnet. Vidare beskriver Sandvik & Sprukland (2011, s. 66–72) att förskolan 

måste se över hur man använder barnboken för att hjälpa barnen i deras språkutveckling.  

Allt med läsningen måste man se över på förskolan så att det passar barnen, och att det är 

stimulerande för alla barn (Sandvik & Spurkland. 2011, s. 66–72) beskriver också att 

förskolan måste se över hur man använder barnboken för att hjälpa barnen med att utveckla 

sin språkliga utveckling. 
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 5.4 Flerspråkiga barn, vilka är de? 

Dagens förskola är idag mer mångkulturell och det finns även idag inskrivet i Läroplanen för 

förskolan som pedagoger i förskolan har att förhålla sig till. 

Barn som är flerspråkiga behöver lite extra stöttning i sin språkutveckling eftersom barnen 

behöver kunna modersmålet bra och fortsätta utveckla detta. Det kan annars bli svårt för 

barnet att fortsätta kommunicera med språket med sin familj och vänner på modersmålet. Det 

behövs, förutom barnets första språk, även stöttning i barnets andra språk och det kan 

pedagogerna hjälpa barnet med. 

Ytterhus beskriver två olika sätt som barn med annat modersmål hanterar situationer när 

språket inte riktigt räcker till. Ett av sätten som nämns är att barnet är mer framåt och prövar 

sig fram genom att exempelvis härma språket med risken att bli till utskrattad och till åtlöje, I 

ett exempel från Ytterhus har vi Mahn som är fem år som härmar och säger att han är en baby 

och de andra barnen skrattar eftersom det inte är socialt accepterat att man vill vara barnslig 

och liten (Ytterhus. 2003, s. 162). 

Ytterhus beskriver att det andra sättet att ta sig an svåra språkliga situationer är att barnet mer 

observerar och är tyst under en längre period men succesivt börjar kommunicera och bygga 

upp sin sociala kompetens (Ytterhus. 2003, s. 163). Det finns också, enligt Ytterhus, ett tredje 

sätt att bemästra språkliga hinder som har att göra med hur barn i grupp med flera som är 

flerspråkiga men delar dessa språk. De barnen ¨räddar¨ varandra i svåra situationer genom att 

den med mer kompetens stödjer och förklarar på modersmålet exempelvis för det barnet som 

är på väg att utrycka sig fel.  

Sandvik & Spurkland (2011, s. 51–54) beskriver att det ofta kan vara så att det inte finns 

någon av förskolans personal som pratar barnets modersmål. Då kan man behöva stötta upp 

med det svenska språket som blir barnets andra språk. Föräldrarna kan då hemifrån ge 

stöttning av språkutvecklingen på båda språken genom att läsa böcker eller berätta vad saker 

heter på både modersmålet och de majoritetsspråk som talas exempelvis på förskolan. På 

förskolan kan man genom att läsa böcker för barnen på modersmålet och majoritetsspråket 

hjälpa barnen i sin språkutveckling på förskolan (Sandvik & Spurkland. 2011, s. 51–54). 

Sandvik & Spurkland (2011, s. 38) menar på att personalen på en förskola måste tänka på att 

det finns många barn på förskolan som innehar erfarenheter av mångkulturalitet och att man 
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måste se alla barn oavsett vilken kulturell bakgrund barnen har. Författarna menar vidare att 

det kan finnas barn på förskolan som kan språket som talas på förskolan, men att de barnen 

kanske inte vågar prata språket för att de är rädda för att utrycka sig på felaktigt sätt. Sandvik 

& Sprukland (2011, s. 38) beskriver vidare att enligt Vygotskiljs teorier så kan barnen få 

stöttning av språket av en vuxen eller ett annat barn för att våga utrycka sig. Det kan 

exempelvis vara att man spelar ett spel eller för ett samtal med barnet som behöver stöttas lite 

för att barnen ska våga använda sin kompetens i språket (Sandvik & Spurkland. 2011, s. 38). 

Detta kan dessutom kopplas till begreppet mediering som Smidt förklarar i boken Vygotskij 

och de små och yngre barns lärande. Mediering handlar om att man med olika 

kommunikationsmedel som exempelvis symboler, förstärker och ger med tydlighet (Smidt. 

2011, s. 43). Det kan exempelvis vara vid presentation av dagens schema. Det som sägs finns 

även som bilder såsom utflykt till skog visad med kanske med ryggsäck och träd, lunch med 

tallrik etc. 

När ett barn föds så hamnar det automatiskt i sin familjs kultur. Då börjar barnet lära sig 

kulturen i sin egen familj och det språk som talas i hemmet. Vartefter barnet blir äldre så 

utökas också cirkeln av personer och miljöer som barnet vistas i, t ex. förskolan och 

pedagogerna som styr verksamheten. Den sociala kontexten utvecklas gradvis med barnet 

(Säljö. 2000, s. 38). 

6. Teorianknytning 

Den teori vi funnit vara mest relevant för studien är: Det sociokulturella perspektivet. 

Anledningen till att just denna teori är relevant är för att den behandlar ämnen som rör barns 

utveckling både språkligt och utveckling generellt. Detta berör syftet för studien som är att se 

vilka metoder som används för barn i behov av särskilt stöd. Denna del innehåller en 

redogörelse för vad detta innebär. 

6.1 Sociokulturella perspektivet 

Vi har valt att utgå från det sociokulturella perspektivet när det gäller att undersöka 

kommunikation och språket hos barn. Inom det sociokulturella perspektivet så ser man hur 

språkfärdigheter av olika slag och kommunikation är något av en social karaktär, Det innebär 

att både den som är sändare och mottagare måste kommunicera och dela social kontext med 

varandra för att förstå vad som ska förmedlas. 
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I boken Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan (Sandvik & Spurkland, 

2011 s. 38) så kan man läsa om Vygotskijs teorier där författarna förklarar kortfattat om hur 

man kan använda hans teorier i arbetet på förskolan med barnen. Sandvik & Spurkland (2011) 

beskriver vidare att Vygotskij var intresserad av hur det sociala samspelet men även hur 

sociala interaktioner kunde vara mellan människor i olika kontext och om hur lärandet kunde 

ske mellan individerna. Vygotskilj ansåg att det fanns olika utvecklingszoner i lärandet hos 

individen och att det kan behövas stöttning i denna zon av någon som kan ämnet bättre, 

oavsett om det är en vuxen eller barn som är den kompetenta (Sandvik & Spurkland, 2011 s. 

38).  

Utvecklingszonen för barnen omfattar utveckling av kunskaper som exempelvis språk och 

matematik men också för social utveckling. De kan skilja sig utifrån vilken miljö och kontext 

som barnet befinner sig i samt vad som krävs av just den kontexten (Tharp & Gallimore. 1998 

I: Sandvik & Spurkland. 2011). 

Sandvik & Spurkland (2011, s. 38) menar att läroprocessen kan också ses som en 

byggnadsställning där läraren genom sin vägledning stöttar barnet att utvecklas. Detta kan ske 

genom att del för del stötta upp vartefter barnet behärskar någonting nytt och efter sin egen 

förmåga vilket är närmaste utvecklingszonen enligt Vygotskijs teorier. Därefter behöver man 

inte ge stöttning när barnet kan det man eftersträvat (Sandvik & Spurkland, 2011, s. 38). 

Säljö beskriver även det sociokulturella perspektivet från ett individperspektiv där individen 

är en del av en större social kontext. Individen är en del i ett större sammanhang och hur en 

kultur tillhör en större gruppkonstellation, men även om hur kultur hör hemma hos individen 

(Säljö. 2000, s. 18). 

Säljö beskriver vidare att det är via kommunikationen mellan individer som lärandet sker, och 

att en person med mera kunskaper lär till en som har mindre kunskaper. Detta sker via 

kommunikativa processer (Säljö. 2000, s. 37). Det som Säljö beskriver kan man koppla till 

Vygotskijs teorier om inom det sociokulturella perspektivet. 

För att förstå vad som händer behöver man veta att all kommunikation sker i en social 

kontext. Det är dessa kontexter som är viktiga för vår förståelse av språkutveckling. Vi 

kommunicerar ständigt med vår omgivning på olika sätt och behöver då kunna läsa av andra 

människor. Det inkluderar både kroppsspråk och i tal för att förstå vad den andra personen 

menar. Vi kommunicerar även olika beroende på vilken kontext vi befinner oss i. (Sandvik & 

Spurkland. 2011, s. 44). 
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Barnen behöver stöttning i utvecklingen av sociala kunskaper av exempelvis pedagoger och 

vuxna runtomkring för att kunna delta i olika sociala kontexter. Det är via sociala kontexter 

som barnet lär sig språket och därför är det viktigt att barnen får stöttning i att lära sig olika 

sociala kontexter och koder i de aktiviteterna (Sandvik & Spurkland. 2011, s. 42). 

7 Material och metod 

7.1 Undersökning / empiri 

För vår undersökning, som är en kvalitativ studie, har vi valt att genomföra intervjuer med 

pedagoger som arbetar med barn som är i behov av särskilt stöd i sin språkliga utveckling. 

Dock fick vi ingen möjlighet att genomföra observationer av pedagogernas arbete med 

metoderna. Vi frågade om det fanns möjlighet men samtliga avböjde bland annat på grund av 

tidsbrist. Intervjuer kunde genomföras med tre förskollärare och en barnskötare. 

Informanterna Yrke Arbetserfarenhet 

Pedagog 1 Förskollärare 6,5 år 

Pedagog 2 Barnskötare 9 år 

Pedagog 3 Förskollärare 3 år 

Pedagog 4 Förskollärare 14 år 

 

Fördelarna med kvalitativa studier är att man får möjlighet att vara mer ute på fältet och 

arbeta för att samla in material, observera och dessutom få direkt kontakt med exempelvis 

pedagoger. Vi bedömde att detta var att föredra jämfört med kvantitativa metoder. Patel & 

Davidsson menar att med kvantitativa metoder så ägnar man sig mer åt att skicka ut enkäter 

och få ett så stort material som möjligt, men ingen direktkontakt med informanterna (Patel & 

Davidsson, 2015, s. 81–83).  

Vidare skriver Patel & Davidsson också att det inom kvalitativa studier ges möjlighet att 

använda sig av olika metoder. Det finns ingen direkt fast metod men det finns vissa ramar 

man måste hålla sig inom, vilket gör att denna sorts studie lämpar sig för vårt syfte då vi kan 

anpassa våra metoder till de frågeställningar vi hade. Vi ville möta pedagoger och få deras 

upplevelse av hur det är att arbeta i förskolan med olika metoder och artefakter. 

Vi har valt just intervjuer som dessutom är semistrukturella. Det innebär att man exempelvis 

har ett frågeformulär som grund men är öppen för att andra frågor som kan dyka upp under 

intervjun beroende på vad man får för svar. Därför kände vi att denna intervjumetod var ett 
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bra sätt för att få reda på hur pedagogerna tänker kring arbetet med teknik och som är kopplat 

till frågeställningarna. Vi ville få reda på vilka hinder som finns och hur man kan komma 

vidare. Hade vi valt exempelvis enkäter så skulle de inte gett svar hur pedagogerna tänker och 

hur de ser på exempelvis språkutveckling ur deras perspektiv. 

Under tiden vi utformade intervjuguiden så började vi undersöka vilka förskolor som skulle 

kontaktas. Vi fick skicka ut mailet i två omgångar. Den andra gången fick vi göra lite 

justeringar för att få ett bättre resultat för att komma i kontakt med förskolor till studien. 

Vi kontaktade sammanlagt 27 olika förskolor för intervjuerna men vi upptäckte under tiden att 

våra frågor till förskolorna inte var optimala. Vi bestämde oss för att revidera dem genom att 

bland annat ta bort ord som lärplatta och teknik.  

När vi sökte efter förskolor så var vi specifika genom att välja förskolor som satsade på 

språket. Därefter skapade vi ett frågeformulär som vi initialt mailade ut till 20 förskolor.  

Vi omformulerade vårt första mail, som innehöll tekniska hjälpmedel som lärplatta, till att 

fokusera vi mer på utveckling av barns språk. Det var lättare att få kontakt med förskolor för 

intervju kring språkutvecklingen när vi skickade ut förfrågan med nya formuleringen och vi 

fick då till intervjuer med fyra pedagoger på olika förskolor.  

Ändringen gjorde att vi även fick kontakt med förskolor som aktivt använde sig av 

Bornholmsmodellen. En av förskolorna berättade i mailet vi fick tillbaka att de arbetade med 

Bornholmsmodellen. De undrade om vi var intresserade av att komma. Vi var givetvis 

nyfikna på hur förskolorna arbetade med denna modell, vilket i sin tur ledde oss in på denna 

modell som stöd för barns språkutveckling. Senare visade det sig att alla förskolorna använt 

sig av Bornholmsmodellen i olika utsträckningar. 

Innan intervjuerna genomfördes diskuterade vi hur vi skulle lägga upp själva intervjun. Vi 

kom fram till att en ska ställa frågorna och lyssna. Den andra personen ska även den lyssna 

men även ta utförligare anteckningar. Detta fungerade bra även i praktiken och vi höll oss till 

denna metod.  

De anteckningar vi tog kompletterades med inspelningar. Då kunde den som lyssnade och tog 

anteckningar koncentrera sig på just att få ner så mycket som möjligt av det som sades under 

intervjun. Personen som tog anteckningar behövde inte tänka på att föra samtalet vidare på 

samma sätt även om den personen inflikade med frågor under intervjuns gång.  
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Samtidigt kunde den som ställde frågor koncentrera sig mer på att få en bra dialog med 

pedagogen som intervjuades och föra samtalet vidare. Anteckningarna denna person tog var 

mera lite stödord och det blev ett bättre samtal. 

Vi frågade den person som skulle intervjuas om det var okey att spela in samtalet innan vi 

startade och i samtliga fall fick vi ett godkännande. Detta hjälpte oss när vi skulle transkribera 

materialet. 

7.2 Datainsamling 

Vi har förutom intervjuer letat efter litteratur på Södertörns högskola samt på andra bibliotek i 

Stockholm. Vi har använt oss av Södertörn biblioteks egen databas för att söka efter litteratur 

och texter med hjälp av nyckelord som t ex kommunikation, kommunikation i förskola, 

språkutveckling, barn i behov av särskilt stöd samt även engelska nyckelord som 

communication in preschool, language development och Children with special needs. 

Vi har dessutom besökt olika bibliotek där vi har sökt relevant litteratur men då har vi letat 

efter böcker och inte elektroniska resurser. Bibliotek och böcker har vi främst förlitat oss på 

för att få mer kunskap om språkutveckling samt Bornholmsmodellen men även vilken 

forskning som gjorts inom de områdena tidigare. 

Vi har även fokuserat på att hitta relevant litteratur om barn i behov av särskilt stöd, och hur 

man som pedagog bemöter dessa barn. Utefter arbetets gång så har vi letat upp böcker 

succesivt då vi mer har kunnat rikta in oss på ett område och då kunnat specificera och 

begränsa oss till litteratur kring exempelvis Bornholmsmodellen. 

Vi gjorde också ett studiebesök på STOCKK (Stockholm center för kommunikativ och 

kognitiv stöd).  

Besöket på STOCKK gjordes för att ta reda på vad det finns för olika hjälpmedel till personer 

som är i behov av särskilt stöd. Vid studiebesöket så hittade vi broschyrer med information 

om exempelvis bra appar som stimulerar språkutvecklingen till lärplattor. Vi fick även reda på 

att de arbetar med att hjälpa förskolor att utvecklas så att barnen som är i behov av extra stöd i 

språkutvecklingen kan få den hjälp som de behöver. 

Vi fick också mer information om vad det finns för material för metoden TAKK, exempelvis 

kartor med bilder för bildstöd vid exempelvis påklädning. De hade utformat rum som 

exempelvis badrum där man kunde se exempelvis bilder på tandborste, tandkräm och stödord 

som att först borstar du tänderna och därefter borstar du håret osv. Sedan fanns det appar som 
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man kunde ställa in dessa bilder i och sätta timer på hur länge exempelvis du har för att äta 

frukost.  

Dock hittade vi ingen direkt fakta kring barn i behov särskilt stöd men det var intressant för 

oss för att få se vad det finns för stöd i form av olika appar och icke elektroniska hjälpmedel 

som kartor med bilder vilket gör att besöket är värt att ta upp och nämna i arbetet.  

Av materialet som vi hittade i litteraturen kunde vi börja skapa frågor inför intervjuer. Dessa 

användes sedan till att skapa en intervjuguide. Det blev till slut två olika guider med 

intervjufrågor så att det skulle stämma bra med de fyra olika förskolorna som vi kom i kontakt 

med. Anledningen till att det blev två olika guider var att en av de fyra förskolorna inte 

arbetar med helt med Bornholmsmodellen utan vissa delar av den medan de andra tre 

förskolorna följde Bornholmsmodellen för arbetet med barnens språkutveckling på 

förskolenivå. Varför vi valde att arbeta med två olika guider var att vi på så sätt kunde få en 

större variation på svaren än om vi bara skulle använt oss av en guide i studien. 

7.3 Urval 

När vi gjorde första urvalet riktade vi in oss på språkförskolor för att det var där vi kände att 

vi kunde få mest relevant information från pedagoger och logopeder inom länet och 

kranskommuner.   

I och med att vi efter att ha kontaktat flera olika förskolor och inte fått någon bra kontakt från 

ett stort antal av dem, så valde vi att tänka om och utvidga vårt område till att inte specificera 

oss för just språkförskolor. Då fick vi bättre kontakt och vi fick till fyra intervjuer och kom in 

mer på hur förskolorna arbetar kring Bornholmsmodellen, men även om hur förskolor kan 

göra för att stötta språkutvecklingen hos barn som behöver extra hjälp och är i behov av stödet 

från en pedagog. 

7.4 Databearbetning 

Inför insamlandet av material till studien så började vi att leta efter relevanta artiklar kring 

språkutveckling och vi använde då av vissa nyckelord som just språkutveckling och early 

language development etc. 

Materialet delades upp efter vad det handlade om och utefter vilken frågeställning det hörde 

hemma under och senare även i de olika teman som beskrivs i tidigare forskning. Detta 

gjordes även för den litteratur i form av böcker som var intressanta för studien.    
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Efter att ha delat litteraturen efter relevant och icke-relevant material så tog vi ut intressanta 

delar i litteraturen, som vi sedan kunde använda för tidigare forskning och teorianknytning. 

För intervjuerna så tog vi materialet som både var anteckningar och inspelat material och gick 

igenom det för att transkribera ljudmaterialet som sedan kompletterades med anteckningarna 

som gjordes under tiden som intervjun genomfördes. Efter varje intervju så fördes svaren på 

frågorna in i datorn så att det var lättare att få kontroll på resultatet. Intervjuerna delades även 

upp i olika teman och de olika teman var:  

➢ förutsättningar och hinder 

➢ vad finns det för metoder man kan använda sig av i språkutveckling på förskolan med 

barnen?  

➢ högläsning som stimulans för språkutveckling 

➢ sociokulturella perspektivet i samspel med Bornholmsmodellen.  

7.5 Arbetsfördelning 

Anledningen till att vi valde att skriva tillsammans var för att vi har tidigare arbetat 

tillsammans, vet hur vi fungerar tillsammans och har liknande intressen. Stukàt beskriver i sin 

bok, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap att det är en fördel att skriva 

tillsammans om man har liknande intresse och kompletterar varandra i arbetsprocessen 

(Stukát. 2014, s. 13–14). 

Vi kompletterade varandra eftersom vi har olika erfarenheter av att arbeta i förskolan. Detta 

har gjort att vi har haft givande diskussioner om texterna vi arbetat med, vilket har inneburit 

att arbetet kommit framåt och att vi inte har hamnat i några större oenigheter i arbetet med 

studien. Det som skiljer oss åt är sättet att skriva och vi har fått kompromissa och ändra i 

texter vi skrivit för att komma överens. 

När vi hade hittat relevant litteratur så delade vi upp böckerna för att gå igenom dem för att se 

om de var relevanta för studien. Vi läste och undersökte böckerna var och en för sig för att se 

om vi kunde komma fram till nya funderingar kring studien, men även om vi kunde hitta 

intressanta texter för studien. Vissa böcker läste båda två för att boken gav ett större intresse 

och båda två behövde läsa vad som skrevs för studien. Under processen med böckerna delgav 

vi varandra intressanta delar och diskuterade deras relevans för arbetet. Vi hade dessutom 

olika fokusområden. En av oss var mer fokuserad på bland annat det sociokulturella 

perspektivet medan den andra fokuserade mer kring bakgrund om barn i behov av särskilt 

stöd.  
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Under arbetets gång har vi på dels på varsitt håll skrivit texter för att sedan lägga in dessa i ett 

gemensamt dokument. Detta har vi också gått igenom tillsammans för att justera, kontrollera 

språk samt relevans för arbetet. Vi har för denna studie använt oss av Word online där vi 

gemensamt kan se och redigera alla dokument samt att vi från olika datorer kunde redigera i 

dokumenten. Word online möjliggjorde också att båda kunde skriva i dokumentet samtidigt 

och i realtid kunde båda se vad som skrevs. Vi använde även chattprogram för att 

kommunicera i realtid om vi inte satt tillsammans. 

7.6 Etiska överväganden 

Till hjälp för etiska övervägande har vi använt oss av de fyra etiska huvudkraven enligt (Patel 

& Davidsson. 2015, s. 63). De är: 

➢ Informationskravet 

➢ Samtyckeskravet 

➢ Konfidentialitetskravet 

➢ Nyttjandekravet 

När vi har gjort vår undersökning som bestått i intervjuer av pedagoger så har vi varit tydliga 

med att de inte kommer omnämnas med namn eller vilken förskola de arbetar på vilket har att 

göra med konfidentialitetskravet. 

Kravet på integritet har varit av yttersta vikt då pedagogerna själva ställt specifika frågor om 

hur de och förskolan de arbetar på kommer omnämnas i examensarbetet. Vi har då försäkrat 

dem om att vi kommer göra allt för att anonymisera (Patel & Davidsson, 2015, s. 63). 

När vi kontaktat förskolor har vi i första hand mailat förskolechefer som kunnat hänvisa till 

pedagoger som varit öppna för intervju. I efterhand hade det varit bättre att kontakta 

pedagogerna på förskolan direkt istället för att gå via förskolechefen eftersom vi inte vet om 

pedagogerna fick en förfrågan och kände sig tvungna att delta då frågan kom från en högre 

chef eller om det var helt frivilligt.  

I mailet har vi berättat vad undersökningen har för syfte och förfrågan om de hade möjlighet 

få till en intervju samt om möjligt även observation. Detta är av hänsyn till informationskravet 

som innebär att man informerar om studiens syfte och vad den innebär (Patel & Davidsson, 

2015, s. 63). Detta har vi sedan också gått igenom med informanterna innan intervjun.  
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Inga av förskolorna hade möjlighet att ta emot oss för observation av aktivitet. Vid 

intervjutillfällena frågade dock alla pedagoger på eget initiativ om vi ville ha en rundvisning 

vilket vi tackade ja till. Observation var för övrigt inte något vi behövde för själva 

undersökningen av studien. 

Vi har också, som tidigare nämnts, frågat de vi intervjuat om det varit okej att spela in 

intervjun och då försäkrat om att det endast kommer vara vi två som ska lyssna för vårt eget 

minnes skull. Allt kommer i efterhand att raderas när studien är klar. Detta är en del av 

samtyckeskravet. De som deltar i en studie har rätt att styra över sin medverkan (Patel & 

Davidsson, 2015, s. 63). 

Informanterna kände sig trygga med att vi spelade in och att det inte skulle användas för något 

annat syfte än för att få ett stöd för våra anteckningar. Här ingår även nyttjandekravet vilket 

innebär att de uppgifter som utlämnas till forskning endast används för själva forskningen och 

på ett sätt där känslig information inte kommer ut (Patel & Davidsson, 2015, s. 63). Vi är som 

tidigare nämnts de enda som får ta del av det inspelade materialet.  

En av frågorna vi ställde var hur det kändes att bli intervjuad. Då fick pedagogerna känna 

efter och tala om för oss om vi kunde gjort något annorlunda till nästa gång så att intervjuerna 

ska bli så bra som möjligt både för oss i vårt arbete och för de inblandade. De skulle känna att 

de tillfört något och gärna ville hjälpa till i fortsättningen om det skulle behövas med att 

tillföra kompletterande svar på om vi upptäckte att något saknades. 

Samtliga pedagoger har också blivit tillfrågade om de vill ha en kopia på arbetet innan det 

slutligen skickas in för att ge synpunkter om det skulle vara något som de undrar över eller 

som vi har missförstått under intervjuernas gång. 

Exempelvis som det står i boken så ska man informera i god tid (Patel & Davidsson, 2015, s. 

63) När vi väl har fått godkännande om intervju har vi gett förslag på tider och sedan har 

pedagogen fått välja eller gett förslag på tid som passar dem. 

7.7 Metoddiskussion 

Studien är skriven för pedagoger i förskolan som är intresserade av språkutveckling. Detta för 

att generalisera studien för vem den är till för. Stukàt (2013, s. 136) nämner att man måste 

generalisera vilka studien är till för och att det kan få olika betydelse om den är för en större 

eller mindre grupp (Stukàt, 2013, sid. 136). 
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Det har varit svårt att hitta informanter som velat medverka men det har vägts upp genom att 

de vi intervjuat arbetar med språkutveckling utifrån samma metod och att vi utgått från 

informationen som vi skickade ut i våra mail.  

Vi var till en början restriktiva med vilken typ av förskola vi ville intervjua men insåg fort att 

det inte skulle fungera i praktiken. Vi fick utvidga våra funderingar, och finna nya vägar och 

öppna upp för att söka upp förskolor som inte direkt arbetade med barn i behov av särskilt 

stöd och lärplattan.  

Läroplanen säger att alla barn i förskolan har rätt till särskilt stöd i den grad som barnet har 

behov av det. Detta gör att många förskolor använder sig av någon form av stöd även om 

förskolan i sig inte profilerar sig som en förskola för barn i behov av särskilt stöd.  

Det vi upptäckte var att många förskolor svarade med att det var intressant, men avstod tyvärr 

från att medverka för att de inte arbetade med språket eller med lärplattan på det sättet vi 

frågade om. Det kunde även vara svar som att de inte kunde medverka för att de hade redan så 

många besökare från skolor via VFU eller andra studenter som höll på med sina arbeten för 

sina uppsatser. Däremot har intervjuerna genomförts i olika kommuner och förskolor och av 

pedagoger med olika erfarenheter. 

Observationer hade varit till fördel om vi hade fått möjlighet och hade styrkt vår 

undersökning ytterligare. Det hade varit intressant att få se hur det går till i praktiken med 

arbetet som pedagogerna gjorde med barnens språkutveckling och jämföra med de uttalanden 

som informanterna gav i intervjuerna som vi kommer redovisa i analys och 

resultatredovisning. 

8. Analys och resultatredovisning 

Bornholmsmodellen var främst framträdande då tre av fyra förskolor använde sig av den både 

för barn i behov av särskilt stöd och för barns språkutveckling generellt. Detta blir 

återkommande i denna del och det gav svar även på frågeställningen kring vad det finns för 

metoder för språkutveckling där två av metoderna var TAKK och Bornholmsmodellen.  

Vi kommer här nedan i 4 olika teman presentera mer närmare pedagogers svar och koppla till 

teori och metod samt tidigare forskning.  
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8.1 Förutsättningar och hinder 

Samtliga pedagoger på förskolorna i studien beskrev ett hinder som förekommer på 

förskolorna. Det är användandet av tekniska hjälpmedel samt tekniska artefakter. Det 

pedagogerna påpekade var att Internetuppkopplingen var bristfällig på förskolorna. Det med 

att Internet är bristfällig gör att det kan vara svårt att planera in att använda sig av exempelvis 

pedagogiska filmer i undervisningen med barnen på förskolan. Pedagoger påpekade även 

bristen på material som att det finns för få lärplattor för antalet barn på avdelningen. Det 

innebär att man behöver dela i grupper som tillsammans får använda lärplattan eller när man 

vill dokumentera en pedagogisk aktivitet, så är lärplattan upptagen.  

En av pedagogerna svarade på frågan om vad de sett som hinder för användning av teknik: 

Pedagog 3 beskriver det så här:  

Ibland blir det en kamp att använda Youtube och appar som kräver Internetuppkoppling. Då är det 

bra att kunna ladda ner en app och sen kunna använda den utan Internet (2016-11-10).  

Senare på frågan om förutsättningar och hinder svarade samma pedagog följande 

Just bra Internet är en sån sak. Det verkligen underlättar. Sedan att vi har en lärplatta på två 

avdelningar (2016-11-10). 

Pedagog 2 beskriver det så här: 

Vi använder paddor väldigt lite faktiskt. Vi vet att det finns mycket bra appar och saker på paddor. 

Vi har paddor, men vi använder dem väldigt lite och det beror dels på om man är van vid att jobba 

med den. Man skulle kunna jobba mera med just språkinlärningen för de som behöver det, men vi 

har inte riktigt kommit dit. Paddor i stor del har de nog av hemma (2016-11-03). 

Ett annat hinder som pedagogerna i studien beskriver är att de själva, eller andra pedagoger på 

förskolorna inte känner att de har tillräckligt med erfarenheter i användandet av tekniska 

artefakter. Pedagogerna påtalade om att det är svårt att veta vilka pedagogiska appar som är 

bra att använda sig av och om de har ett bra pedagogiskt syfte för att använda sig av i 

samspelet med barnen på förskolan. 

Några pedagoger beskriver hindret så här:  

Pedagog 1 beskriver det så här: 

Ofta kan det bli så att när jag plockar fram lärplattan t ex så kan det bli […] kan vi få 

spela. Det är det första de tänker på att de vill spela. Så det blir lite hysteriskt ibland. Vi 
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vill mera att den ska kunna vara framme jämt och att de ska kunna sitta och jobba med 

olika appar naturligt och att det inte ska bli så uppspelt varenda gång. Vi tycker att det är 

lite svårt och att hitta ett bra sätt för det. Vi får försöka komma underfund med hur vi ska 

göra (2016-10-21).    

Pedagog 3 beskriver det så här: 

När vi jobbade med FN-veckan. Vi skulle läsa om alla barns rätt, men vi hade inte den boken. Ja, 

men det finns den här appen! Den funkade sisådär, så vi fick hitta på andra sätt. Vi gjorde en 

Powerpoint om boken istället (2016-11-10). 

Tiden uppfattar pedagog 4 som ett hinder 

Pedagog 4 beskriver det så här: 

Jag gillar ju inte att använda de här eftersom att man inte har tiden […]. Dels som pedagog ska 

man sätta sig in i vilka appar ska man använda och hur ska vi använda lärplattan. Kan alla 

pedagogerna det här tekniska? Allt det ligger där som hinder (2016-11-22). 

Det kan även vara svårt med att hitta passande språkappar. Sandvik & Spurkland (2011, s. 44) 

nämner att många appar kan ha brister och man måste se till vilka kanaler man använder för 

kommunikation. I en del fall får man som i exemplet med pedagog 3 använda sig av 

alternativa sätt då det kan hända att tekniken som exempelvis lärplattan krånglar. Det behöver 

inte heller bara handla om elektronisk teknik utan även andra artefakter som exempelvis 

figurer, kort och liknande som även dessa kan försvinna när de behövs vid exempelvis 

sagostunden. 

Det man också kan behöva se över är i vilket syfte man använder en viss kommunikativ väg. 

Det tas upp av Sandvik & Spurkland (2011, s. 44). Säljö säger även att kommunikation är den 

väg som lärandet sker, alltså mellan två eller flera individer (Säljö, 2000, s. 37). Vid tolkning 

av detta så behöver man som pedagog ha tillgång till olika vägar för att kommunicera samt att 

olika kommunikationsvägar passar i olika kontexter, vilket även Sandvik & Spurkland menar.  

Ett ytterligare hinder på förskolorna, som pedagogerna påtalade, var motståndet från 

föräldrarna i användandet av lärplattan på förskolorna. Föräldrarna tror att pedagogerna låter 

barnen använda lärplattan på samma sätt som man låter barnen använda den hemma och utan 

någon pedagogisk tanke bakom användandet. Det kan också vara så att föräldrarna tror att 

barnen ska missa andra saker i leken genom att man tror att lärplattan ligger framme hela 

tiden. En lärplatta på förskolan tas mera fram när man ser att den kan ge komplement till en 

pedagogisk aktivitet. 
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En av pedagogerna berättade i intervjun att det var en av anledningarna. Föräldrarnas ovilja 

till att förskolan ska använda sig av lärplattan. I intervjun beskriver pedagog 4 följande:  

Sen har vi lite den här med ¨Föräldrar patrullen¨. De få gånger vi haft lärplattan framme av olika 

anledningar så har man ett direkt motstånd av föräldrarna. Hur mycket använder ni den? De tror att 

det bara är spel, och då har vi heller inte känt att det har varit så att de har vi valt att prioritera 

(2016-11-23). 

Detta kan kopplas till vad Säljö (2000) beskriver, dvs att alla barn föds in i en familjs kultur 

och då kan synen på teknik se olika ut. Vissa familjer som i exemplet från intervjun, ser 

lärplattan som en artefakt som används för att spela och inte som något man kan använda för 

exempelvis språkutveckling. 

Pedagogerna kan förstå att detta är ett hinder i arbetet för förskollärare om större delen av 

föräldrarna inte vill att barnen ska använda sig av tekniska artefakter. Samtidigt finns det stöd 

i bland annat läroplanen att barn ska få tillgång till teknik som lärplatta. 

I läroplanen för förskolan så nämns det att barnen ska få möjlighet att få komma i bekantskap 

med enkel teknik i sin vardag det kan vara allt från enkla artefakter som exempelvis kort och 

vanliga bilder till tekniska artefakter som lärplatta, och i dag är hela samhället uppbyggt på 

teknik i olika former.  

Det vi upptäckte var att många informanter i studien påpekade att ett av de hindren i 

verksamheten är bristen på tid för att arbeta med den på ett pedagogiskt sätt med barnen, men 

alla pedagogerna tyckte inte att exempelvis lärplattan var ett hinder i verksamheten. Det 

kunde vara svårt att hitta tillfällen att använda den på ett pedagogiskt sätt, men även att hitta 

ett sätt för att kunna få in lärplattan som ett naturligt komplement i verksamheten utan att 

barnen tänker på att spela spel när man ser att lärplatta tas fram. Det var även svårt att hitta 

pedagogiskt anpassade appar som påtalades av informanterna på förskolorna. Informanterna 

påtalade även på att det kan förekomma ett visst svagt motstånd mot lärplattans användning 

på förskolan av föräldrar patrullen. Det fanns även en viss rädsla för tekniska artefakter hos 

pedagoger i verksamheten. Denna rädsla bland pedagoger och kollegor kan vara att man tror 

att man kan ha sönder lärplattan, tar bort fel saker eller att man inte är van att använda sig av 

tekniska artefakter i arbetet på förskolan. 



26 

 

8.2 Vad finns det för metoder man kan använda sig av i språkutveckling på förskolan 

med barnen? 

TAKK var en kommunikationsform som pedagogerna valde att använda sig av på 

förskolorna. Pedagogerna på förskolorna berättade att de använder sig av bilder vid 

högläsning och sagoberättande för att göra sagan tydligare och barnen kan då få in sagan på 

flera sätt än att bara höra den vilket flera pedagoger tydliggjorde i intervjun. Bilderna kunde 

barnen sedan använda för att gå tillbaka till sagan vid senare tillfälle och minnas boken eller 

sagan men hjälp av att bilderna som satt uppe på väggen och barnen kunde då bearbeta sagan.  

Genom den inledande kontakten med förskolorna kom vi i kontakt med Bornholmsmodellen. 

Vi ville veta hur pedagogerna beskriver modellen samt hur de använder sig av modellen. 

Detta formulerades till följande fråga: Kan du förklara med egna ord vad 

Bornholmsmodellen är och hur använder ni den exempelvis i ert arbete? Intervju med 

pedagogerna 2 och 3 och de svarade på denna fråga så här: 

Pedagog 2: 

Jag kan bara förklara i stora drag. Det hela bygger på en forskning gjord på Bornholm förstås när 

man jobbade med språklig medvetenhet. När man kollade resultaten märkte man att det var stor 

skillnad. Det som det handlar om i korta drag är att man tränar med barnen för att de ska få en 

fonologisk medvetenhet och lära sig ljuden då det är det som blir det abstrakta när de ska börja lära 

sig läsa, att koppla ihop bokstäver och ljud. Det är en modell som främst utvecklats från 

förskoleklass, sedan finns det före Bornholmsmodellen som man kan använda i förskolan (2016-

11-03).  

Pedagog 3: 

Bornholmsmodellen eller före Bornholmsmodellen, är ett språkredskap eller man har 

språksamlingar för att stimulera barns språkutveckling och även intressera dem (2016-11-10). 

Pedagogerna ger olika svar. Pedagog 2 utgår ifrån just Bornholmsmodellen och beskriver mer 

utförligt vad den innebär och nämner att före Bornholmsmodellen är för förskolan. Pedagog 3 

utgår mer från före Bornholmsmodellen som riktar sig till just förskolebarn. Även om svaren 

är olika så beskriver de i grunden vad Bornholmsmodellen är, samt att det inte skiljer sig 

nämnvärt ifrån hur man förklarat i exempelvis boken Före Bornholmsmodellen. 

Med hjälp av språkövningar som de som omnämns i boken Före Bornholmsmodellen finns 

det möjlighet att stötta ett barn i behov av stöd. Exempelvis är samlingarna som pedagogerna 

har tillsammans. Där sjunger man sånger och har olika aktiviteter, som att berätta sagor med 
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hjälp av föremål och barnen får vara mer aktiva. Alla barn tycker om olika saker. En del 

tycker om sagor, andra vill sjunga och en del vill kanske bara prata om något har hänt under 

dagen. Där kan man se fördelar med Bornholmsmodellen. 

 I boken Före Bornholmsmodellen ger de förslag på vecka för vecka med samlingar där vissa 

delar såsom hur man startar upp samlingen och avslutar den (Sterner & Lundberg, 2010). 

Här kommer ett exempel från en språksamling från (Sterner & Lundberg. 2010, s. 43-45): 

Samlingen börjar med att man gör ett upprop för att se om alla barnen är där men även att varje 

barn ses i gruppen. Därefter kan man läsa en bok som är exempelvis veckans bok eller så kan man 

ha samma bok under längre tid om man upptäcker att det behövs. Vidare beskriver författarna att 

man kan ha en rimramsa, men även så har man språklekar eller lyssnar lekar som barnen får vara 

uppmärksamma på. Man har även olika sånglekar vid olika tillfällen, och på avlutningen av 

samlingen så har man en lugnare låt med ord och rörelser (Sterner & Lundberg. 2010, s. 43-45). 

Både informanter som arbetade med delar av Bornholmsmodellen samt de som utgick helt 

från Bornholmsmodellen använder sig av delar av före Bornholmsmodellen vid samlingar. 

Exempelvis rim ord, eller att man sjunger sånger med rörelser. Man gör en anpassning för att 

alla barnen ska få möjlighet att lära sig och utvecklas. En koppling som man kan göra till 

normalisering i detta fall är att vi ser till vad som sägs i den amerikanska synen på 

normalisering, att barn kan tränas till ett viss beteende (Brusén & Hydén, 2000, s. 50). Vi ger 

barnen mer tid för att de ska få chansen att lära sig något som de andra i gruppen kanske redan 

har lärt sig.  

Det finns också utrymme för barnen som behöver ytterligare stöd att få extra tid i en mindre 

grupp av barn med Bornholmsmodellen. Då blir inte ett enstaka barn utpekad ur den större 

gruppen och känner sig exkluderad och kanske känner sig lite annorlunda på grund av detta 

med att få extra stöttning i arbetet med modellen. 

8.3 Högläsning som stimulans för språkutveckling 

Pedagogerna var eniga med att det är bra att använda sig av högläsning för alla barn oavsett 

om de är i behov av särskilt stöd eller inte. Det gör att alla barn inkluderas. Det ökar på 

exempelvis ordförråd och är ett naturligt sätt att stötta barnet i behov av särskilt stöd eller i sin 

utveckling av svenska språket om det inte är barnets modersmål. I boken När barn lär av 

varandra - samlärande i praktiken (2006) så kan man läsa om barnen lär sig språket när de 

hör det av andra. På sätt lär sig barnen orden genom att ljuda de ord som de hört, och av det så 

blir det en språkligutveckling för barnet. Det går att koppla till att Vygotskij som menar att 
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barnen lär sig genom att imitera en rörelse eller ett ljud som en annan redan har kunskap om 

enligt Pia Williams (Williams. 2006, s. 41). 

Det går att se och uppleva detta när man läser för ett barn och börjar fråga saker som 

exempelvis ”hur låter hästen?” och barnet svarar hur den tror ha sig kunskap om hur en häst 

låter. Barnet har kanske fått lära sig hur ljudet är genom imitation av någon annan eller så har 

barnet sett en häst och hört den i verkligheten och kan då föröka ge en egen tolkning av 

hästen. 

Ytterligare ett annat exempel på att det är stimulerande för barnen på förskolan i 

språkutvecklingen är att man läser böcker och för samtal om bokens innehåll med barnen. Då 

kan barnet få en ökad förståelse för språket, men det kan även öka på sitt ordförråd med hjälp 

av något annat barn som har större ordförråd. Det andra barnet kan berätta saker om innehållet 

i boken, eller att en pedagog hjälper till med att sätta ord på saker i boken.   

Detta tar boken Före Bornholmsmodellen (2010, s. 17) fasta på och tydliggör om att det är 

viktigt att läsa böcker för barnen. Det är bra att börja så tidigt som möjligt, så att barnen blir 

vana vid läsning. Det skrivna ordet samt att lära sig att lyssna vilket underlättar för senare 

skriftspråksutveckling och stimulering av läsning för barnet. 

Bornholmsmodellens språkövningar utgår i tidigare stadier från just att berätta sagor och 

diskutera kring dessa. Då krävs det att barnen tidigt har fått vana vid att få böcker lästa för sig 

hemma. Lika viktigt är läsning så tidigt om möjligt, även i förskolan, då de flesta barn idag 

börjar förskolan vid 1,5 års ålder och då precis börjat lära sig tala.  

Barnen behöver i första hand de rätta orden för exempelvis olika djur vilket pekböcker är ett 

material som lär dem just detta då de med stöd från vuxna som visar, pekar och läser ordet. 

När barnet väl vet innebörden av exempelvis ordet höna och kan identifiera en höna i bok och 

ute. Det är då man kan börja prova att rimma med ordet såsom pöna och lära sig urskilja 

själva ljuden i ordet och bortse från bilden höna. (Sterner & Lundberg. 2010, s. 17-18).  

När vi intervjuade pedagogerna var även de tydliga med högläsningens betydelse och var en 

mycket central del i deras arbete. Detta använde både de som aktivt använde 

Bornholmsmodellen men också de pedagoger som använde sig av delar av den. De arbetade 

på olika sätt. En av pedagogerna berättade hur de satt upp bilder på sagan de läst med lappar 

utefter metoden TAKK för att tydliggöra sagan och påminna barnen om vad den handlade om. 

Pedagogerna diskuterade även boken de läst med barnen och arbetade med boken på olika 



29 

 

sätt. Pedagogen berättade att genom att sätta upp bilder på väggen om sagan. Då kunde barnen 

gå tillbaka till sagan i form av bilder på väggen och bearbeta sagan flera gånger. Det som 

kunde ske var att barnen försökte berätta sagan för andra kompisar med hjälp av bilderna på 

väggen.  

Pedagog 1 berättar så här:  

Vi har jobbat med en saga, eller olika sagor. Vi har jobbat med Bockarna Bruse och Guldlock. Då 

har vi läst boken, använt flanobilder och konkret material. Det har vi märkt behövs, inte bara de i 

behov av stöd, utan många barn behöver upprepningar. Med konkret material har vi haft dockor 

och möbler och de som finns i sagorna. Man gör inte bara så att man läser boken rakt av utan man 

pratar om det runtomkring boken (2016-10-21). 

Pedagog 2 uttrycker sig så här 

Det är mycket viktigt att läsa för barnen. Man säger och det finns mycket forskning stöd för detta. 

Det bästa en förälder kan göra är att läsa för sina barn, läsa högt och läsa med barnen och även upp 

i yngre tonåren. Viktigt är också att man reflekterar kring boken, om det är några svåra ord 

exempelvis (2016-11-03). 

Detta tar bland annat Lundberg (2007, s. 17) upp med högläsningens betydelse samt även 

Sandvik & Spurkland (2011, s. 66–72) som även påtalar att man behöver arbeta med texten 

och inte bara läser sagan.  

Vi har fått ett exempel på hur man kan arbeta med högläsningen med hela barngruppen eller 

individuellt med ett enstaka barn.  

Pedagog 4 berättar så här: 

Vi läser mycket för barnen, olika sagor med olika syften. Både i projekt och som sagovila och 

även individuellt med barn som inte riktigt tillgodoser sig läsning i grupp. Vi arbetar ju med 

metoden före Bornholmsmodellen. Där finns det alltid en bok som man har som veckans bok. Då 

får barnen lyssna och bearbeta sagan på olika sätt. Det har vi tagit till oss även när vi läser andra 

böcker i andra sammanhang, så det inte bara blir att läsa från sida 1 till sista sidan utan att barnen 

får också leka innehållet och bearbeta den på olika sätt. Det har vi anammat (2016-11-23).  

Här ser vi också hur Bornholmsmodellen används som stöd i högläsning genom att man har 

en specifik bok som man arbetar med. Denna bok kan man arbeta med en vecka eller längre, 

beroende på om barnen visar större intresse för att bearbeta boken på olika estetiska sätt.   

En annan av pedagogerna i studien hade även fått möjlighet att kunna få gå med två till tre 

barn i taget till biblioteket och låna böcker på både svenska men även samma bok på barnets 
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modersmål. Barnen fick ta med böckerna hem, så att föräldrarna kan läsa böckerna både på 

modersmålet och det svenska språket vilken var en del i arbetet mellan förskolan och hemmet. 

Detta kan man koppla samman med det som Sandvik och Spurkland (2011) påpekar om hur 

viktigt det är för barnets språkutveckling att stimulera modersmålet och det språk som talas på 

förskolan, genom läsning detta göra att barnen får en bättre förståelse för orden. Författarna 

påpekar också hur viktigt det är att samarbeta med hemmet och stödet därifrån kring 

modersmålet. Nedan har vi ett citat som visar hur pedagog 4 har gått till väga. 

Pedagog 4 berättar om besöket: 

När vi gör de här biblioteksbesöken. Då gör vi alltid så att vi bara går med två barn till biblioteket, 

så att det blir ett så bra biblioteksbesök som möjligt. Då har jag med mig information om att nu har 

jag ”kalle och kajsa” med mig här och vilka de är. Har de ett aktivt och levande första eller andra 

språk. Då försöker vi låna böcker på det språket på biblioteket, men också samma bok på svenska. 

Då har man t ex Alfons på spanska och Alfons på svenska så lånar jag med mig båda två. Men 

barnen får också göra ett eget val på biblioteket utifrån sitt intresse. Sedan skickar vi hem båda de 

här böckerna. Vi läser den på svenska på förskolan, och sedan skickar vi hem båda två så att 

föräldrarna då läser Alfons på spanska och på svenska hemma (2016 -11-23).  

Denna möjlighet att få gå till biblioteket med en liten grupp är få förskolor förunnat. 

Barngrupperna är ofta stora och personaltätheten på förskolan kan göra att det inte går att gå 

iväg med en mindre grupp när det finns planerat. För att det kan ju förekomma att personal 

blir sjuka samt att den personal som finns på avdelning kan behövas på andra avdelningar. Då 

får man kanske flytta på sig för att täcka upp med pedagoger. Just barngruppens storlek kan 

vara ett hinder i arbetet kring barns utveckling av språkutveckling, samt de barn som är i 

behov av stöd på grund av att dagens barngrupper är stora. Detta kan kopplas till tidigare 

forskning där Nilholm (2014) nämner att man måste mer se till miljöns kontext exempelvis 

barngruppens storlek och pedagogtätheten som har betydelse för om man kan gå iväg med en 

mindre grupp.  

8.4 Sociokulturella perspektivet i samspel med Bornholmsmodellen 

I studien har vi sett en likhet mellan det sociokulturella perspektivet och Bornholmsmodellen. 

Bornholmsmodellen utgår inte uttalat från det sociokulturella perspektivet utan den utgår från 

forskning av bland annat andra teoretiker och forskningsstudier medan det sociokulturella 

perspektivet utgår från individen i olika kontexter.  

Alla barn är i behov av stöttning vid olika delar i sin språkutveckling för att komma vidare 

och utvecklas. Sterner & Lundberg (2010, s. 10) påpekar att språkutvecklingen består av 
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många olika delar såsom, ordförråd, uttal av ord eller språkljud. Detta bekräftar det som 

nämns tidigare, dvs att ett barn behöver stöttning i t ex uttal under en period. 

Det Sterner & Lundberg (2010, s. 10) skriver om att barnen behöver stöttning kan även 

kopplas ihop med Vygotskij teorier om när barnen får stöttning i sin utvecklingszon av en mer 

kunnig som personalen på förskolan i sin språkutveckling. Detta nämner även Sandvik & 

Spurkland (2011, s. 38-41). 

I många fall behöver inte en språklig försening vara ett stort problem för mindre barn socialt, 

men bör tas på allvar då det kan leda till sociala problem senare. När barnet är mellan fem och 

sju år är den sociala kontexten i förändring krävs det mer av barnet när det ska kommunicera 

med andra barn och vuxna (Sterner & Lundberg. 2010, s. 21). Då går barnet från förskolans 

verksamhet över till skolans verksamhet. 

Detta gör att Bornholmsmodellen även passar för barn som har behov av stöd i sin 

språkutveckling eftersom man hela tiden upprepar, benämner, arbetar med ljud samt visar 

tydligt i handling. Det anses viktigt för att barnet ska utveckla sitt språk och kommunikation 

med andra.  

Detta kan kopplas till exempel när en pedagog på förskolan ger stöd åt barnet i en planerad 

aktivitet. Då får barnet hjälp att lära sig att förstå innehållet i aktiviteten, exempelvis i en 

språkövning av en vuxen som har mera kunskap än barnet.  

En språkövning är exempelvis att man berättar en saga med flanobilder eller konkret material 

och att man pratar om bilderna eller figurerna som tillhör sagan. Vilka ljud som djuren gör 

eller vad som sker i bilden eller berättelsen. Pedagogerna som använder sig 

Bornholmsmodellen svarade att de gjorde detta i sitt arbete med barnen.  

Detta kan man även koppla till Vygotskijs teorier om att barnen lär sig genom att de får 

stöttning i sin utveckling av en mer kunnig dvs pedagogen (Sandvik & Spurkland. 2011, s. 

39).  

Barn utvecklar språket och sociala koder genom det sociala samspelet med andra (Sterner & 

Lundberg, Före Bornholmsmodellen - språklekar i förskolan. 2010, s. 15). Ett exempel är från 

språksamling 1 i boken Före Bornholmsmodellen – språklekar i förskolan (2010, s. 43-45) 

där pedagogen börjar med upprop. Samtliga barn ropas upp med sitt förnamn och därefter 

pratar de om vad förnamn är bra för. Efter uppropet går pedagogen vidare och har högläsning. 

Där läser man Sagan om den lilla lilla gumman av Elsa Beskow. Förutom att läsa sagan så 
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låter man barnen fundera över vad sagan kommer handla om och efteråt talar man om vad 

man tror hände med katten. Vidare efter högläsningen läser pedagogen upp veckans ramsa 

som i detta exempel handlar om en liten mus och man gör rörelser till för att göra det mer 

tydligt. Efter ramsan i samling 1 kommer en språklek som handlar om att lyssna efter ljud 

inne på förskolans avdelning och prata om hur de låter, t ex en stol. Vidare efter språkleken 

kommer en sånglek, Klappa händerna. Det hela avslutas med sången Lunka på som även är 

återkommande avslut på samlingarna så att man har ett tydligt avslut för barnen (Sterner & 

Lundberg, 2010, s. 44-45). 

Pedagogerna ger barnen verktyg för att själva sätta ord på saker och situationer genom att 

pedagoger benämner ord och händelser. Ofta blir det så att om barnet inte kan ordet för en sak 

säger hen ¨kan jag få den där saken?" och pekar på tex en docka. Då är det viktigt att 

pedagogerna går in och hjälper till och benämner och säger ¨ja, du kan få dockan¨. På så sätt 

ger pedagogerna ordet på ett positivt sätt istället för att säga exempelvis ¨det heter docka¨ 

vilket kan bli en pekpinne och som inte är nödvändig och inte så effektivt för 

språkutvecklingen.  

Samtliga pedagogerna vi intervjuade uppmärksammade att barnen i barngruppen som var 

under fyra år inte riktigt var mottagliga för språklekarna och samlingarna genom 

Bornholmsmodellen. Pedagogerna behövde ofta upprepa det de gjord för att ge alla barn en 

chans att hänga med. De fanns några barn som behövde lite längre tid på sig, så att utveckling 

inom språket skulle ske för barnen och de kunde gå vidare till nästa steg i modellen.  

Pedagog 4 beskriver: 

Sen har vi upptäckt nu att de, speciellt den yngre delen av gruppen inte riktigt tillgodoser sig 

arbetet och hänger inte riktigt med. Så då har vi delat upp samlingen i två veckor istället för en 

vecka. Så att de ska få lite mera tid på sig att jobba med det. Barnen är ca tre år (2016-11-23). 

Pedagog 2 beskriver:  

Femåringarna hänger med bra och fyraåringarna sådär. Treåringarna är lite för små. De kör man 

mest lyssnaövningar med (2016-11-03).  

Denna observation som pedagogerna vi intervjuade gjort är intressant. Det kan ha att göra 

med det som Anne–Katrin Svensson skriver i sin bok Barnet, språket och miljön, om språklig 

medvetenhet. Det krävs t ex när man rimmar att barnet har en förmåga att bortse från ordets 

betydelse och mer till ljuden i ordet (Svensson. 2009, s. 87-88). 
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Förmågan till att bortse från bild och lyssna till ord har en treåring ännu inte utvecklat 

tillräckligt för att förstå hur rimord hänger ihop. Barn i två till tre årsåldern utvecklar 

fortfarande sitt ordförråd och förmåga att koppla ord till en specifik sak (Svensson 2009, s. 

88).   

Pedagog 3 berättar följande: 

Vi har samlingar och sen rimmar vi mycket generellt och vi arbetar mycket med språket utanför 

samlingarna (2016-11-10). 

Det som pedagog 3 talar om kan man koppla med Bornholmsmodellen genom att arbeta med 

rim och ramsor stimulerar också språket, men man kan också välja att läsa en lättare bok på 

samlingen som innehåller rim och ramsor för barnen. 

När en pedagog på förskolan hjälper barnet i en planerad aktivitet, så får barnet hjälp att lära 

sig att förstå innehållet i aktiviteten. Det kan handla om t ex en språkövning av en som har 

mera kunskap än barnet i språket. Det kan man även koppla till Vygotskijs teorier om att 

barnen lär sig genom att de får stöttning av en mer kunnig, dvs pedagogen. Det handlar också 

här om mediering, att använda sig av olika kommunikationssätt för nå fram till barnet (Smidt, 

2011, s. 43). Olika kommunikationsformer kan vara t ex kroppsspråk, bildstöd, men även så 

kan man lära barnen tidigt teckenspråk som en kommunikationsform.  

Det går även att läsa i boken Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan 

(2011, s. 39–41) där Sandvik & Spurkland beskriver hur en stöttning går till. Även om man 

har erfarenhet av att vara på en förskola eller inte, så är det inte bara pedagogerna som stöttar 

barnen. Det kan även vara så att barnen ger stöttning till varandra i aktiviteter som de har 

gemensamt genom att det kan förekomma att det kan finnas barn som har lite mer kunskap än 

andra barn i gruppen av något speciellt. 

På de förskolor vi har i studien så var det en förskola som hade större mängd barn med 

tvåspråkighet. Pedagogernas arbete med barnens språk är viktigt på förskolan eftersom barnen 

ska kunna få en så bra stöttning som möjligt i sin tvåspråkiga utveckling. Vi fick reda på ett 

sätt som pedagogerna på förskolan arbetar med under vårt besök på förskolan. Det handlar om 

att stärka bandet kring barnet för att hjälpa till med att barnet ska kunna få en bra 

språkutveckling både på modersmålet och majoritetsspråket som talas på förskolan.  

Pedagog 4 säger följande: 
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Sedan så har vi någonting som vi själva har arbetat fram. Något som vi kallar språkträdet, det 

mångkulturella språkträdet. Där har man också ett samarbete mellan hem och förskola. Där man 

med hjälp av föräldrarna som lyfter upp barnets hemspråk och kultur i de här projektet. Men där 

har vi alltid några saker som vi tar reda på hur man uttalar. Hur man t ex skriver några 

hälsningsfraser. Där har vi tillsammans med de andra barnen att vi lyfter fram olika språk, och hur 

man kan uttala olika ord och sånger (2016-11-23). 

Personalen på förskolan har ett uppdrag enligt läroplanen och andra styrdokument som finns 

kopplade till förskolan att stimulera barnens språkutveckling.  

I Läroplanen för förskolan kan man även läsa: 

Att Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan ska vara 

en levande och social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar 

deras sociala och kommunikativa kompetenser. Barnet ska också ha möjlighet att enskilt fördjupa 

sig i en fråga och söka svar och lösningar” (Lpfö, 98, reviderad. 2016, s. 6)  

Det är viktigt som pedagog att se barnets språkutveckling oavsett om det är barn som bara 

talar ett språk eller tvåspråkiga barn. Får tvåspråkiga barn en bra stöttning hemifrån så kan 

förskolan hjälpa till med att hjälpa barnet att utveckla och stötta språkutvecklingen i andra 

språket.  

Det är alltid viktigt att stötta barnet med sin språkutveckling oavsett vilken kulturell bakgrund 

barnet har. Detta kan ske genom att prata, berätta, förklara och stötta talet och att ge rätt ord 

om barnet säger eller uttalar ett ord lite annorlunda är centralt både för barn med svenska som 

modersmål och för de barn med svenska som andra språk.   

Om en av pedagogerna upptäcker en svårare språkstörning hos det individuella barnet så 

rekommenderar pedagogerna föräldrarna att kontakta BVC för hjälp. Föräldrarna kan få 

stöttning och övningar samt förslag på hur man kan öva barnets språkutveckling. De övningar 

som föräldrarna fått kan man även ta till förskolan och ha samma övningar där för att hjälpa 

barnet i sin språkutveckling. Detta sa pedagog 2: 

Om vi upptäcker att ett yngre barn har problem med språket så ber vi föräldrarna att ta kontakt 

med BVC som i sin tur kan remittera till logoped. Då brukar även vi få återkoppling så att vi vet 

vad vi kan stötta med (2016-11-03). 

Förskollärare och pedagoger på förskolan kan också ge exempel på övningar till 

vårdnadshavare, om de hittar någon som de ser ger bra resultat i barnets språkutveckling. Ett 

bra samarbete mellan hem och förskola har stor betydelse när det kommer till barns 

utveckling enligt pedagogerna. Den sociala kontexten är också viktig att se till för pedagoger 
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så att barnens språkutveckling blir så bra som möjligt oavsett om barnet har behov av särskilt 

stöd, har ett annat modersmål eller bara behöver lite extra hjälp för att komma vidare i 

utvecklingen av språket.  

9. Slutdiskussion 

Genom arbetet med studien har vi fått en bred och intressant kunskap om hur man kan arbeta 

med att stötta barnens språkutveckling i förskolans verksamhet.  

Intervjuerna som gjorts med pedagoger har gett en bild av hur de arbetar med olika tekniker 

för språkutveckling både hos barn som är i behov av särskilt stöd men även hur barnen 

inkluderas i barngrupperna då de arbetar med metoder som har fungerat med hela 

barngruppen.   

Bornholmsmodellen har visat sig vara en modell som pedagoger använder i förskolan både i 

sin helhet och att det går att plocka delar ur den för att anpassa den efter vilken konstellation 

av barn man i sin grupp. Studien har gett mer kunskap kring hur man arbetar med 

Bornholmsmodellen och att det går att använda sig av delar av modellen och även då få ett 

positivt resultat, exempelvis med högläsning som inkluderar alla barn.  

Teknik som exempelvis lärplattan fanns som stöd men inget som pedagoger arbetade med 

aktivt. Där har vi fått reda på några av de hinder som pedagogerna stött på är dålig 

uppkoppling men att de känner att de behöver mer kompetensutveckling när det kommer till 

tekniska verktyg. Vi har fått kunskap om att lärplattan inte används på de sätt som vi trodde. 

Det sägs att lärplattan ska finnas som ett kompletterande inslag i förskolans verksamhet. Det 

är svårt för pedagogerna att hitta rätt tillfällen och hur den kan användas på ett bra sätt som 

gör att den kan vara ett naturligt inslag för barnen på förskolan att kunna använda lärplattan i 

pedagogiska sammanhang. 

Vi har fått mer kunskap kring de frågeställningar vi haft om vilka metoder som man kan 

använda sig av och hur pedagogerna använder sig av dessa och hur väl det har fungerat i 

barngruppen. Vi har även fått en mera förståelse för hur viktigt högläsningen är på förskolan 

för barnens språkliga medvetenhet. Vi har fått en förståelse att man kan arbeta med 

högläsningen på förskolan och även att man kan inkludera den sociala kontexten kring det 

enskilda barnet i högläsningen samt även i den större barngruppen. 
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9.1 Vidare forskning 

Under arbetet med studien så dök det upp funderingar på vad man skulle kunna undersöka 

vidare på inom förskolans verksamhet. Vårt syfte var från början att undersöka 

kommunikation och teknik inom språkutveckling för barn i behov av särskilt stöd. 

Vi märkte hur svårt det var att försöka komma i kontakt med förskolor som var 

specialinriktade på exempelvis barn med särskilt stöd. Vi misstänker att vi blev 

missuppfattade med frågan om barn med särskilt stöd för där kan man tro att vi är ute efter 

barn som har mera synliga hinder. 

Efter studien har vi tänkt över vad som kan tänkas vara intressanta ämnen att fortsätta forska 

kring och kom fram till dessa två punkter:  

➢ Hur ser kompetensutvecklingen ut för pedagoger på förskolan när det kommer till 

lärande om IKT? 

➢ Varför ser utvecklingen om IKT olika ut beroende på kommun?  

10. Källhänvisning 

➢ Alternativ kompletterande kommunikation i förskolan - en kvalitativ studie av 

arbete med AKK i förskolan http://mdh.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A943496&dswid=414 

➢ Begreppet: Språkutveckling 

http://www.folkhalsan.fi/PageFiles/20396/sprakgroddar%5B1%5D.pdf 

➢ Begreppet Takk http://www.teckenparlor.se/takk/vad-ar-takk 
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12. Intervjuer 

1. Pedagog 1 = 21 Oktober 

2. Pedagog 2 = 3 November 

3. Pedagog 3 = 10 November  

4. Pedagog 3 = 23 November 

 

13. Bilagor 

13.1 Intervjuguide för första förskolan   

Etiska övervägande 

För all forskning finns det forskningsetiska förhållningsregler som vi har tagit hänsyn till. De 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Patel & 

Davidsson, Forskningsmetodikensgrunder. Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning, s. 63). 

Detta innebär att vi informerar pedagoger och förskolor om vad vår studie kommer handla om 

och varför vi valt denna studie samt dess syfte.    

I vårt examensarbete kommer inga namn att nämnas varken på förskolan eller pedagogerna 

om de inte ger sitt godkännande. Intervjupersonen har närsomhelst rätt att avbryta intervjun 

och välja att inte medverka. De enda som kommer ha tillgång till materialet kommer vara vi 

(Erika Isaksson Boström och Katja Tuvesson).   

Vårt syfte med denna undersökning är att ta reda på hur pedagogerna arbetar med 

kommunikation och teknik inom språkutveckling för barn i behov av särskilt stöd. Detta 

innefattar barn med språkstörning, språkförsening och barn som har annat modersmål än 

svenska. Vilka appar kan man använda för att stimulera till språkutveckling, samt när är det 

lämpligast att använda lärplattan eller activeboard? Vi har utifrån vårt syfte formulerat ett 

antal frågeställningar som är följande: 

➢ Vad använder sig pedagogerna av för kommunikationsmedel för barn i behov av 

särskilt stöd i verksamheten? 

➢ Hur arbetar pedagogerna med teknik för att stödja barn i behov av särskilt stöd? 
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➢ Vilka hinder och möjligheter identifierar pedagogerna när det kommer till användning 

av tekniska hjälpmedel och vilka hinder anser pedagogerna att det finns i förskolorna 

när det kommer till användning av tekniska hjälpmedel? 

Intervjufrågor:    

➢ Vad har du gått för utbildning?   

➢ Hur länge har du jobbat inom förskola?   

➢ Vad är Bornholmsmetoden?  

➢ Hur gör ni som pedagoger för att stötta språkutvecklingen för barnen på förskolan med 

Bornholmsmetoden?      

➢ Ni använder inte av tekniska hjälpmedel som lärplattan, vad fick er att inte börja med 

det?  

➢ Varför har ni valt att inte inkludera lärplattan i verksamheten?  

➢ Har ni stött på några hinder i ert arbete med att inte använda er av tekniska 

hjälpmedel?    

➢ Anser pedagogerna att det finns hinder när det kommer till användning av tekniska 

hjälpmedel och vad för förutsättningar anser pedagogerna att det finns i förskolorna 

när det kommer till användning av tekniska hjälpmedel?    

➢ Vad använder sig pedagogerna av för kommunikationsmedel idag för barn i behov av 

särskilt stöd i verksamheten?   

➢ Är det något som du vill tillägga som vi inte har frågat om?   

➢ Hur upplevde du att det var att bli intervjuad?  

13.2 Intervjuguide för förskolorna som var inriktade på Bornholmsmodellen 

Etiska övervägande 

För all forskning finns det forskningsetiska förhållningsregler som vi har tagit hänsyn till. De 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Patel & 

Davidsson, Forskningsmetodikensgrunder. Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning, s. 63). 
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Detta innebär att vi informerar pedagoger och förskolor om vad vår studie kommer handla om 

och varför vi valt denna studie samt dess syfte.    

I vårt examensarbete kommer inga namn att nämnas varken på förskolan eller pedagogerna 

om de inte ger sitt godkännande. Intervjupersonen har närsomhelst rätt att avbryta intervjun 

och välja att inte medverka. De enda som kommer ha tillgång till materialet kommer vara vi 

(Erika Isaksson Boström och Katja Tuvesson).   

Vårt syfte med denna undersökning är att ta reda på hur pedagogerna arbetar med 

kommunikation och teknik inom språkutveckling för barn i behov av särskilt stöd. Detta 

innefattar barn med språkstörning, språkförsening och barn som har annat modersmål än 

svenska. Vilka appar kan man använda för att stimulera till språkutveckling, samt när är det 

lämpligast att använda lärplattan eller activeboard? Vi har utifrån vårt syfte formulerat ett 

antal frågeställningar som är följande: 

➢ Vad använder sig pedagogerna av för kommunikationsmedel för barn i behov av 

särskilt stöd i verksamheten? 

➢ Hur arbetar pedagogerna med teknik för att stödja barn i behov av särskilt stöd? 

➢ Vilka hinder och möjligheter identifierar pedagogerna när det kommer till användning 

av tekniska hjälpmedel och vilka hinder anser pedagogerna att det finns i förskolorna 

när det kommer till användning av tekniska hjälpmedel? 

Intervjufrågor: 

➢ Vad har du gått för utbildning?    

➢ Hur länge har du jobbat inom förskola?    

➢ Vad är Bornholmsmetoden?   

➢ Hur gör ni som pedagoger för att stötta språkutvecklingen för barnen på förskolan med 

Bornholmsmetoden?      

➢ Hur gör ni i er stöttning av språket på er förskola?  

➢ Hur stöttar ni barn som har ett andra språk i sin språkutveckling?   

➢ Använder ni er av tekniska hjälpmedel som lärplattan? vad fick er att inte börja med 

det?   
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➢ Varför har ni valt att inte inkludera lärplattan i verksamheten?   

➢ Använder ni er av appar som ett stöd för Bornholms modellen? Appen heter 

Bornholms lek  

➢ Arbetar barnen med att skriva sig till läsande? Varför inte? Kan man inte koppla det 

till Bornholms modellen?  

➢ Har ni stött på några hinder i ert arbete med att inte använda er av tekniska 

hjälpmedel?     

➢ Anser pedagogerna att det finns hinder när det kommer till användning av tekniska 

hjälpmedel och vad för förutsättningar anser pedagogerna att det finns i förskolorna 

när det kommer till användning av tekniska hjälpmedel?     

➢ Vad använder sig pedagogerna av för kommunikationsmedel idag för barn i behov av 

särskilt stöd i verksamheten?    

➢ Är det något som du vill tillägga som vi inte har frågat om?    

➢ Hur upplevde du att det var att bli intervjuad? 

13.3 Begrepp 

Denna sektionen beskriver olika begrepp och ord som använts under studien.  

13.3.1 AKK 

Alternativ och kompletterande kommunikation som innebär en sammanfattning av alla olika 

sätt att kommunicera. Exempelvis, tecken som stöd, teckenspråk, appar för lärplatta m.m. 

(Alternativ kompletterande kommunikation i förskolan - en kvalitativ studie av arbete med 

AKK i förskolan). 

13.3.2 Kommunikation 

I detta arbete betyder kommunikation att man kan kommunicera med sin omgivning på olika 

sätt och att göra sig förstådd. Det står även i läroplanen att förskolan ska sträva efter att varje 

barn ska utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 

kommunikativa funktioner (Lpfö, 98, reviderad. 2016, s. 10). 
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13.3.3 Lärplatta / Surfplatta 

En interaktiv skärm med touchfunktion som fungerar som en activeboard fast i handformat. 

Den kan användas för att ladda ner appar för t ex språkutveckling (Teknikdidaktik i förskolan. 

2013, s. 93). 

13.3.4 Normalisering 

Begreppet kommer ifrån kritiken av livsvillkoren för de utvecklingsstörda som var intagna på 

institutioner. Man ville göra livet för de intagna så normalt som möjligt. Därav tillkom 

handikappreformen som skulle ge alla lika stora möjligheter att få ett så normalt liv som 

möjligt (Brusén & Hydén. 2001, s. 49). 

13.3.5 Sociala kontexter 

En social kontext kan vara ett möte med någon tex en familjemedlem eller någon annan 

person. Detta möte blir då en social kontext där man interagerar socialt och lär av varandra. 

Även miljön spelar roll (Sandvik & Spurkland. 2011, Språkstimulera och dokumentera i den 

flerspråkiga förskolan, s. 44). 

13.3.6 Sociokulturella perspektivet 

Vygotskij är grundaren av det socialkulturella perspektivet, och det innebär att barnen är 

sociala varelser från födseln och lär sig och utvecklas med hjälp av sin omgivning (Sandvik & 

Spurkland, 2011 Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan s. 38-39). 

13.3.7 Språkutveckling 

Enligt folkhälsans språkgroddar - information om barns språkutveckling kan man 

sammanfatta begreppet med följande citat ¨Språkutvecklingen är en livslång process som 

börjar före födseln. Förmågan att lära sig språk har barnet då det föds, men det beror på 

omgivningen hur språket växer och utvecklas¨. 

http://www.folkhalsan.fi/PageFiles/20396/sprakgroddar%5B1%5D.pdf 

13.3.8 TAKK 

Förkortning för tecken som alternativ kompletterande kommunikation. En av de mest använda 

TAKK-metoderna är för barn som har grav språkstörning. 

http://www.teckenparlor.se/takk/vad-ar-takk 

http://www.folkhalsan.fi/PageFiles/20396/sprakgroddar%5B1%5D.pdf
http://www.teckenparlor.se/takk/vad-ar-takk
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