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Abstract        
Author: Elif Yalcinkaya  

Tutor: Sari Vuorenpää   

Period: Autumn 2012 

Title: Do not underestimate your role as a teacher! – A study of children’s language develop-

ment in preschool.  

Objective: The aim of this work is to find out how a number of educators work when giving 

children support and opportunities for language development. 

Questions:  

• What have preschool for policy to monitor/assess the children’s language develop-
ment?  

• What experiences do teachers have of children who need support in language devel-
opment? 

• How do educator’s regard support from specialised educator’s? Do these efforts sup-
port the children to enhance language development?   

Methods: Qualitative methodology, interviews with six teachers and two specialised educa-

tors from three kindergarten in the municipality. 

Summary of conclusions: The municipality in which the survey was conducted has a docu-

ment that provides guide lines on how to work with children’s language development in 

school and preschool. Pedagogical documentation is a tool that teachers use in nursery school 

which educators and parents can follow, which shows children’s learning processes and learn 

strategies. Research shows that through play, music, creative activities, photos, etc. and the 

educator’s ways of supporting and giving children context-rich words supported language 

development. This study shows that teachers use methods that research shows to be congenial 

to language development. Educators work in their own ways and use different methods to 

ultimately support the child in its language development. With various efforts from the pre-

school teacher, language teacher, parents, speech therapy and special education teachers, the 

educator seeks to support the child’s continued language development. 

Keywords: Preschool, educator, specialised educator, language development, language disor-

ders, assessment.  
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1. Inledning  

Språk- och kommunikationsutvecklingen sker för de allra flesta barn automatiskt och de gör 

stora framsteg i språkutvecklingen utan att veta om det. Grundläggande språk- och samtals-

förmåga utvecklas för det stora flertalet barn redan i treårsåldern, detta gör det möjligt för 

dessa barn att dela med sig av sina funderingar och iakttagelser. Men språkutvecklingen är 

svårare för vissa. Det finns barn som har påtagligt långsam eller kraftigt försenad eller till och 

med helt annorlunda språkutveckling. Förmågan att göra sig förstådd samt förmågan att förstå 

andra kan drabbas. Språkproblemen påverkar nästan alltid barnens kamratkontakt, lek och 

inlärningsförmåga. Samtidigt är det i umgänge och lek som språkförmågan övas och stimule-

ras. Av den anledningen är det extra viktigt att barn med språkproblem får hjälp att delta i 

olika former av gemenskap och olika former av lek (Bruce, 2007 i Sandberg, 2009:55).  

DN har publicerat en artikel (Datum:2012-06-19): ”Problemet är det ökade barngrupperna”. 

Artikeln tar upp att Resursförskolorna försvinner trots att fler barn behöver särskilt stöd, även 

om det finns specialförskolor som är till för gravt autistiska barn eller gravt funktionshindrade 

barn. DN:s granskning visar att resursstödet skiljer sig stort mellan olika stadsdelar i Stock-

holm. Lotta Forssman som är samordnare och som uttalar sig i artikeln säger att pengar är ett 

stort problem när det gäller resursfördelningen men att det största problemet är dock att barn-

grupperna blir större och större. Artikeln tar även upp att man kan se en ökning av barn med 

diagnoser och behovet av resursstöd.  

Min drivkraft till att göra den här studien kommer av att jag vill hjälpa barn med språkutveck-

lingen så gott jag kan som framtida pedagog och ha verktyg samt förståelse för detta.   

2. Bakgrund 

2.1 Styrdokument  

Förskolan ska lägga stor vikt vid att barnen utvecklar sitt språk. Språket är avgörande för att 

vi ska förstå vår omvärld. Läroplanen belyser detta:  

Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. 

Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att 

vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn ska få erfara den tillfreds-
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ställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i grup-

pen. 

                                                                                                                   ( Lpfö 98 reviderad 2010:5)  

Läroplanen lyfter här fram förskolans ansvar att se till att alla barns behov tillgodoses. För-

skolans pedagoger har möjligheter att följa barns utveckling då det gäller språket. Det är de 

som kan påverka och ge förutsättningar till barns vidare språkutveckling i tidig ålder. Språk-

utvecklingens betydelse är stor redan innan barnen börjar sin skolgång det är en central del av 

pedagogers uppdrag att stödja förskolebarnens språkutveckling. Vi lever i ett samhälle där 

flera av barnen pratar mer än ett språk och barnen kommer till förskolan med olika förutsätt-

ningar. Med min undersökning vill jag ta reda på hur det är med specialpedagogers och peda-

gogers samarbete och stödinsatser för förskolebarnens språkutveckling.  

2.1.1 Kommunens styrdokument 

Kommunen där jag har utfört denna undersökning har två dokument som ger riktlinjer för hur 

man ska arbeta med barns språkutveckling i skolan och förskolan. Det ena dokumentet, som 

jag kallar Om språk i förskolan (fingerat namn), ska fungera som stöd för förskolornas arbete 

med språkutveckling. Det andra dokumentet kallar jag Förskolans arbete med språkutveckling 

och ska vägleda pedagogerna om arbetssättet och förhållningssättet som ska råda inom för-

skolan. 

I Om språk i förskolan står att rik interaktion, stöttning, produktion, kontextrika sammanhang 

och återkoppling är centrala delar av kommunens verksamhet. Med ”rik interaktion” menas 

att barnen har möjligheter till samtal med varandra, ofta i liten grupp. Barnen ska ges möjlig-

heter att utforska nya begrepp och ord samt sätta in orden i sammanhang. ”Stöttning” innebär 

bland annat att pedagogerna inte talar till barnen utan talar med barnen. Med ”produktion” 

menas att pedagogernas tal utmärks av ett rikt språk när de samtalar med barnen. Aktiviteter 

och föremål benämns med ord istället för ”den” och ”det”. Strävan för pedagogerna ska vara 

att ligga i den närmaste utvecklingszonen det vill säga snäppet över barnens språkkunskaper. 

Med ”kontextrika sammanhang” menas att miljön utformas och används på ett sätt som upp-

muntrar till att barnen använder de ”hundra språken” såsom dans, skapande, musik, naturve-

tenskap, teknik, konstruktion och teater. ”Återkoppling” innebär att barn får tillräckligt med 

tid att formulera sig, möter frågor som är tankeväckande, får en chans att, genom att vuxna 

ställer följdfrågor rätta, sig själva (Kommundokument, 2007).  
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I Förskolans arbete med språkutveckling står följande att läsa: att arbeta på ett språkutveck-

lande sätt inom förskolan innebär att ett interkulturellt förhållningssätt ska sätta sin prägel på 

det språkutvecklande arbetet. Detta innebär att barn ska få positiv respons på sin flerspråkig-

het och att inga hinder ska sättas för att använda modersmålet utan det ska istället ses som en 

tillgång i undervisningen. Barnen ska känna sig stolta över att vara mångkulturella, se fler-

språkighet och det egna modersmålet som en tillgång. Skolan/ förskolan ska aktivt arbeta för 

att modersmålet ska få en stärkt roll i undervisningen. Modersmålet ska ses som en tillgång 

och vara integrerat i förskolans pedagogiska miljö. Förskolans språkutvecklande arbetssätt 

innebär att föräldrarna har möjlighet till insyn, samverkan och delaktighet i förskolans arbete 

(Kommundokument, 2008).      

2.2 Pedagogisk dokumentation 

Pedagogisk dokumentation används idag i de flesta förskolor i landet. Pedagogisk dokumenta-

tion är ett arbetsverktyg som kan användas till att granska den egna praktiken samtidigt som 

den går ut på att bygga ett gemensamt reflektionsarbete. Pedagogisk dokumentation är ett 

verktyg för att synliggöra verksamhetens processer och därmed ska det kunna användas som 

underlag för att bedöma kvaliteten på verksamheten, vilka utvecklingsbehov som finns samt 

måluppfyllelse. Den pedagogiska dokumentationen ska göra det möjligt för personal och för-

äldrar att göra barnens lärprocesser och lärstrategier synliga. Detta arbetsverktyg är även till 

för att följa barns lärande och utveckling i relation till hur förskolan bidrar till lärande och 

utveckling. Det bidrar också till att synliggöra hur pedagogers förhållningssätt påverkar barns 

möjligheter till att utvecklas och lära sig. Detta verktyg ses som en möjlighet att ta tillvara 

barns frågor, erfarenheter och deras utforskande, i planeringen av verksamheten som sker ute 

på förskolorna idag (Skolverket, 2012). 

2.3 Föräldrasamarbete 

Föräldrar till flerspråkiga elever behöver få introduceras i förskoleorganisationen eftersom 

erfarenheterna kan variera eller vara helt nya. Vid inskolning av barnet är det viktigt att ta 

reda på föräldrarnas syn på flerspråkighet. Föräldrarna bör få möjligheter att planera för sina 

barns språkutveckling tillsammans med en pedagog som har kompetens om vad det innebär 

att växa upp med flera språk. För att kunna ge förutsättningar till att barnets språkutveckling 

ska ske är det viktigt att känna till varje barns språksituation. Pedagogerna bör ta reda på hur 

barnet använder språket i familjen. Målet är att flerspråkiga barn får möjlighet till språkut-

veckling i första och andra språket tillsammans med förskolan och föräldrarna. Samtalet med 
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föräldrarna ska resultera i att kartlägga barnets språkdomäner så att man kan följa barnets fort-

löpande språkutveckling. Dokumentet Språkdomäner (se: Bilaga 2) ska fungera som underlag 

och fyllas i med olika färger så att man kan följa i vilka sammanhang som barnet använder 

sina språk. Dokumentet Språkdomäner bör användas av pedagogen under inskolningssamtalet 

och fyllas i tillsammans med föräldrarna. Pedagogen bör återkomma till dokumentet under 

barnets förskoletid och markera språken med olika färger för att synliggöra i vilka situationer 

som de olika språken används (Benckert, m.fl., 2008:81ff).   
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur ett antal pedagoger arbetar då det gäller att ge bar-

nen stöd och förutsättningar till språkutveckling. 

 Frågeställningar: 

• Vad har förskolan för policy för att följa/bedöma barnens språkutveckling? 

• Vilka erfarenheter har pedagoger av barn som behöver stöd i sin språkutveckling? 

• Hur upplever de verksamma pedagogerna stödet av specialpedagogernas insatser, ger 

dessa insatser barnen förutsättningar och stöd för att stärka språkutvecklingen? 
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4. Teoriram 

I detta avsnitt kommer jag att ta upp teori och olika begrepp som jag kommer att använda för 

analysen av resultatet.  

4.1 Sociokulturell teori  

Enligt Vygotskijs studier bör barnets utveckling sökas i barnets interaktion med vuxna i när-

heten som till exempel familjen och vuxna i samhället. Han väljer att citera Marx som definie-

rar begreppet språk på följande vis ”det praktiska medvetandet”. Utifrån Marxs definition av 

språket formulerar han sin definition av språket som kommunikationsmedel och som bärare 

av de erfarenheter och den kunskap som mänskligheten har utvecklat. Enligt honom fungerar 

språket som tänkandets verktyg eller redskap (Vygotskij, 1980:23f).  

I sociala relationer med andra utvecklar barnet sitt språk. Vygotskij menade att genom att lära 

sig prata lär man också att tänka. Han menade att tanken gjordes medveten genom språket. 

Den potentiella eller proximala (närmaste) utvecklingszonen är ett begrepp som han har myn-

tat.  Det handlar om att möta barnet och se vilken potential till lärande som barnet har så att 

man kan organisera verksamheterna så att man kan utmana och bemöta barnets förförståelse. 

När en förståelse uppstår om det barnet har förstått eller inte kan man utmana barnet inom 

dess närmaste utvecklingszon. Det handlar om att med hjälp av och i samspel med en vuxen, 

kamrat eller syskon överskrida sin förmåga. Tillsammans med den kompetenta individen kla-

rar barnet av en färdighet eller att lösa ett problem som annars inte skulle ske på egen hand 

(Vygotskij, 2006 i Lindö, 2009:33). 

Vygotskij menar att leken påverkar barnets utveckling mycket och har en betydande roll. Ge-

nom leken befinner sig barnet ett snäpp högre i utvecklingsnivån än i verkligheten. Lekens 

bidrag är att barnet försöker komma ett snäpp högre än sitt normala beteende (Vygotskij, 

1980:196). Han hävdar att det som är det nyttiga lärandet är det som är i nästa utvecklingsfas 

det vill säga, lärandet ligger steget före. Han menar att det barnet klarar av att göra med stöd 

idag klarar barnet av att göra själv imorgon utan stöd (Vygotskij, 1978 i Gibbons, 2010:29).  
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Sociokulturell teori utgör ett samlingsnamn för inlärningsteorier som ser på lärande som i en 

första hand social process, inbäddade i kulturella, historiska kontexter. I utbildningsvetenska-

pen har under senaste decennierna sociokulturella teorier blivit populära. Inom den ryska kul-

turhistoriska traditionen med ursprung i Lev Vygotskijs arbeten på 1920-30- talet utvecklades 

ansatsen. Utifrån hans teorier har olika inriktningar växt fram bland annat i Sovjet, Europa 

och USA. De teorier som utgår ifrån honom är hypotesen att människor föds med en uppsätt-

ning av grundläggande psykologiska funktioner som inte är tillräckliga men nödvändiga för 

att få bättre samt högre mentala funktioner, såsom problemlösningsförmåga och språk (Korp, 

2011:15ff). 

Inom sociokulturell teori är det mest kända begreppet närmaste utvecklingszonen. Begreppet 

faktisk utvecklingszon redogör för vad en person presterar själv utan hjälp. Den närmaste ut-

vecklingszonen redogör för vad personen kan prestera med hjälp av till exempel internet och 

böcker (Chaikilin, 2003 i Korp, 2011:16). Vygotskij utvecklade en särskild metod, dynamisk 

bedömning, denna metod användes för att utvärdera elevers närmaste utvecklingszon. Denna 

metod gick ut på att eleven gör en uppgift utan hjälp i ett första försök att lösa den senare görs 

uppgiften om med hjälp av läraren som förklarar och diskuterar modeller och detta utvärderar 

läraren i steg ett och steg två. Tredje steget är att eleven får en likvärdig uppgift att lösa på 

egen hand. Elevens närmaste utvecklingszon utgörs av skillnaden av vad eleven klarar av vid 

steg ett och steg tre. Modellen används enligt Chaiklin med barn som har inlärningssvårighe-

ter och det med ett gott resultat (Chaiklin, 2003 i Korp, 2011:17).   

För människans utveckling och lärande är kommunikativa processer viktiga förutsättningar, 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Det är genom att samtala, lyssna, härma och samverka 

med andra som barnet får del av färdigheter och kunskaper ända från tidig ålder och därmed 

lär sig vad som är värdefullt samt intressant i kulturen. Kommunikation och språk är inte bara 

medel för lärande utan centrala villkoret för att tänkande och lärande ska kunna ske. Det so-

ciokulturella perspektivet betonar språkets kommunikativa och funktionella roll i samspel 

med andra. Vygotskij menar att vi använder språket för att förstå, tänka för egen del samt för 

att sedan förmedla vidare, det vi förstår till andra (Vygotskij, 1978 i Dysthe, 2003:48f).     
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4.2 En allmän karaktäristik av språkstörning hos barn 

I de fall där utvecklingen av barnets språk är påtagligt försenad jämfört med jämnåriga barns 

ges diagnosen språkstörning. När barnet är i tre- till fyra årsåldern sker bedömning. Barn med 

språkstörning har ofta svårt att förstå språk och har uttalade svårigheter att producera språk, 

medan deras utveckling i övrigt är opåverkad (Leonard 1998 i Nettelbladt, Salameh 2007:15). 

Diagnosen språkstörning innebär att barnet har språkstörningen som sitt mest uppträdande 

funktionshinder. Språkliga utvecklingsnivån hos barnet motsvarar inte barnets kronologiska 

ålder i det fall diagnosen språkstörning ges. I Sverige används i klinisk praxis denna defini-

tion, bland logopeder. Barn som har svårt att producera språk kan också ha svårigheter med 

att förstå språk detta gör att förmågan att samspela också påverkas (Bishop, 1997 i Nettelbladt 

& Salameh 2007:15). 

4.3 Domäner för språkförmågan 

Språkförmågan delas in i olika domäner eftersom det inte är en enhetlig förmåga. Den tradi-

tionella indelningen: Pragmatik, semantik, grammatik och fonologi. Den pragmatiska domä-

nen handlar bland annat om kommunikationsförmågan och språkanvändningen. Den inbegri-

per även icke-verbal kommunikation som ögonkontakt, mimik och gester. Den pragmatiska 

domänen förutsätter samspel med samspelspartner, men språkförmågan påverkas på olika sätt 

i vissa situationer och med vissa personer. Den semantiska domänen gäller lexikala aspekter 

(språkliga betydelsen hos ord, fraser, satser) av språket, särskilt betydelsen av ord. Den 

grammatiska domänen täcker dels böjningsmönster (morfologi) och ”småord” som obestämda 

artiklar, konjunktioner, prepositioner, pronomen samt hur ord kombineras till satser (syntax). 

Den fonologiska domänen innefattar regler för hur språkljud får kombineras, språkljud (fo-

nem) och talets rytmiska samt melodiska aspekter (prosodi) (Nettelbladt, Salameh, 2007:23). 
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4.4 Centrala begrepp 

Här nedan kommer jag att redogöra för studiens centrala begrepp. Här introducerar jag be-

greppen ”kommunikation”, ”specialpedagogik”, ”intervention” och ”bedömning”.  

4.4.1 Kommunikation 

Definitionerna för kommunikationsbegreppet är olika. Kommunikation definieras av Johans-

son (1988) som en process- ett beteende och en process inom sociala system där syftet är att 

tillfredställa behov. Granlund och Olsson (1987) menar att kärnan i kommunikation är när 

överföring av budskap sker från en individ till en annan. Många forskare använder en ganska 

oprecis och vid definition av begreppet kommunikation när det handlar om barn med till ex-

empel utvecklingsstörning (Granlund & Olsson 1987 i Sandberg, 2009:174). Kommunikation 

beskrivs till exempel av Bruce (2009) som alla verbala och icke verbala beteenden i närvaro 

av andra människor (Bruce, 2009 i Sandberg, 2009:175).   

Granlund och Olsson (1987) beskriver kommunikation i tre dimensioner: Form: symboler, 

gester, talat språk, tecken och till sist skrivning. Innehåll: Kommunikationen, vad handlar den 

om?  Syfte: Kommunikationen, vad vill jag med den? (Granlund & Olsson, 1987 i Sandberg, 

2009:174f). 

Den här definitionen ligger närmast den hur begreppet används i detta sammanhang. Det 

handlar här om barnens kommunikation med sin omgivning genom kroppsspråk, verbala ut-

tryck och användning av symboler. 

4.4.2 Specialpedagogik 

Begreppet specialpedagogik visar på att det finns situationer som den vanliga pedagogiken 

inte räcker till. Genom tiderna kan man säga att de specialpedagogiska åtgärderna riktat sig 

mot individer som ingår inom grupperna: hörselskadade och döva barn, barn som är blinda 

eller har synnedsättning, barn med utvecklingsstörning samt barn som har problem i lärande-

situationer (till exempel i lässvårigheter, i psykosociala svårigheter samt i generella svårighe-

ter med lärandet) (Nilholm, 2003:22). 

I det här sammanhanget kommer specialpedagogen in i bilden när de får uppdrag av förskole-

chefen och därmed bidrar det till barnens språkutveckling med sin kompetens. 
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4.4.3 Intervention 

För att hjälpa barn med språkstörning används intervention, vilket innebär åtgärder för att 

hjälpa dem att nå en språklig och kommunikativ utveckling som liknar den hos barn med van-

lig språkutveckling. Nettelbladt, Håkansson och Salameh (2007) skriver att forskningen är 

enig om att barn med olika slag av språkstörning behöver något utöver den språkstimulans 

som barn får i vanliga fall. Intervention är någonting utöver vanlig undervisning. Det kan in-

begripa språklig träning antingen i grupp eller enskilt, placering i särskild förskolegrupp med 

inriktning på språk, återkommande kontrollbesök och uppföljningsbesök samt föräldrarådgiv-

ning. Olika professionella kan utföra språklig intervention, särskilt logopeder eller specialpe-

dagoger samt föräldrar är även inkluderade (Bruce, 2003 i Nettelbladt m.fl. 2007:291). 

Intervention kan också bestå av handledningar till andra professionella, som lärare, förskollä-

rare eller föräldrar. Direkt intervention är då barnet ges språklig träning av en person med en 

specifik yrkesutbildning, oftast en logoped. Det sker oftast individuellt, då barnet och logope-

den arbetar tillsammans själva men det förekommer också att visa former av intervention är 

mer lämpade att ske i grupp. Indirekt intervention är när handledning ges av logopeder till 

personer i barnets närmaste omgivning. Då inkluderas förskolläraren eller läraren samt föräld-

rar. Syftet med detta arbetssätt är här att organisera aktiviteter i barngrupp, så att verksamhe-

ten har en så stödjande och utvecklande funktion som möjligt för barnet med språkstörning 

(Bruce 2003 i Nettelbladt m.fl. 2007:291). Detta kan knytas till förklaringsmodeller om bak-

omliggande orsaker till språkstörning, där optimal individuell anpassning är aktuell för sär-

skilda problem med språklig bearbetning. Det innebär att intervention handlar om kvaliteten 

på metoder och innehåll (Nettelbladt m. fl. 2007:290).   

Indirekt intervention, som även kallas konsultativt arbetssätt, utgår från en kartläggning av 

barnets interaktion och språk gjord av logoped. Handledningen kan gälla alla språkliga områ-

den men passar särskilt för pragmatisk och lexikal intervention. Det kan innebära att anpassa 

sitt språk och sätt att tala till barnet, val av ord i lämpliga grupper, samt att förklara barnets 

beteende och språkliga problem för pedagogerna. Konsultativt arbetssätt har fördelen att själ-

va interventionen kan utföras av en som står barnet nära, i välkänd miljö där arbetet kan pågå 

så ofta och så länge som barnet själv vill (Nettelbladt, m.fl., 2007:291).  



15 
 

 

4.4.4 Bedömning  

Språkbedömning görs för att komma fram till en eventuell diagnos av en språklig störning. 

Den används också som underlag för barnet anpassade individuellt intervention. Språkbe-

dömning kan innebära att man gör en allmän bedömning där man utgår från observationer 

samt en standardiserat testning som är på ett fastställt sätt, vilket leder till att det blir lika för 

alla. Screeningundersökningar gör i Sverige för att identifiera ett barn med misstänkt språk-

störning från barn med typisk språkutveckling, det görs framför allt i samband med rutinkon-

troller av barn på BVC mellan två och ett halvt upp till fem års ålder. Det förekommer att spe-

cialpedagogen utför screeningundersökningar inför skolstart eller i skolan på språklig eller 

metaspråklig förmåga. Om BVC personalen ser symptom på språkstörning med undersök-

ningen, eller om föräldrar uttrycker en oro över barnets språkutveckling skickas en remiss till 

logoped. Logopeden gör en fördjupad språklig undersökning där eventuell diagnostisering 

görs. Den språkliga diagnostiseringen har till syfte att ta reda på hur grav språkstörningen är 

och i vilken nivå. Oftast är en överremittering önskvärd vid screeningundersökningar, barn 

som har fått remiss för språkstörning kan oftast frias vid en mer noggrann gjord språklig un-

dersökning. Logopedens diagnostiserande bedömning går ut på att genomföra en noggrann 

undersökning på barnets språkförståelse, ordförråd, grammatik samt fonologi. Det är viktigt 

att göra en uppdelning mellan talmotoriska problem, stamning samt grad av språkstörning. 

Det är viktigt att testresultaten kompletteras med föräldrarnas upplevelse av barnets språkliga 

förmåga och utveckling (Hansson & Nettelbladt, 2007 i Nettelbladt & Salemeh, 2007:256). 
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5. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag att presentera tidigare forskning. 

5.1 Sångens och musikens betydelse för lärande och språkande 

Det finns en hel del forskning i USA och Europa som påvisar musikens positiva effekter på 

kognitiva utvecklingen hos barn. Rauscher stödjer sig på sin samt andras studier och menar att 

barn som regelbundet har fått lyssna till sång och musik utvecklar sina kognitiva förmågor 

(uppmärksamhet, perception, minne, tänkande, begreppsbildning och problemlösning) bättre. 

Via musiken tränas socialkommunikation, språk och motorik.   

När barn tränar språk och matematik använder de isolerade delar av hjärnan. Allsidiga musikaliska övningar 

stimulerar olika delar av hjärnan samtidigt och parallellt. Det leder till en bättre utveckling av barnets kogni-

tiva förmågor. Min forskning anser jag bevisar detta. 

                                                 (Rauscher, citerad i Kantor & Lerner, 2000 i Lindö, 2009:59) 

 

Anna Ehrlin (2012) har i sin avhandling Att lära av och med varandra, bland annat visat hur 

sång och spel kan stimulera språkliga - och sociala utvecklingen hos flerspråkiga barn. I Sve-

rige började forskning om andraspråksinlärning under 1970-talet, utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande har forskning belyst att andraspråkselever behöver en undervisning som 

är kontextbaserat som ger en tydlig koppling mellan innehåll och tidigare erfarenheter. För 

förskolebarns lärande har sociala sammanhanget och samspelet visat ha stor betydelse också.  

Barnen använder sig av olika uttryck dagligen i förskolans olika rutiner och aktiviteter som 

pågår gemensamt, vilket på så sätt utgör stöd och stimulans för språkutvecklingen. Ehrlin 

(2012:25) refererar till Bencert m.fl. (2008) som betonar betydelsen att arbeta medvetet kring 

flerspråkiga barns språkutveckling under aktiviteter där sång, ramsor och rim framgår och då 

får betydelse när begrepp och ord förklaras samt då innehållet gestaltas och förklaras. Ehrlin 

visar bland annat med sin avhandling att genom musik aktiviteterna så lär sig barn av och med 

varandra samtidigt som deras individuella utveckling går framåt, vissa barn som från början 

varit mer tystlåtna och inte kunnat uttrycka sig med ord har med hjälp av sång och musik bör-

jat ta för sig och vågat sjunga i det gemensamma uttrycket. Mycket tyder också på att barnen 

använder och utnyttjar sina erfarenheter i andra sammanhang också (Ehrlin, 2012:155).  
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5.2 Bedömning 

Kristian Lutz (2006) har i sin licentiatavhandling Konstruktionen av det avvikande förskole-

barnet tagit upp förskolans arbete med olika former av bedömningar, Lutz problematiserar 

och beskriver praktiken med att utvecklingsbedöma barn i förskoleåldern. Han menar att ge-

nerella utvecklingspsykologiska teorier används i förskolan om barns normala utveckling när 

förskolan utgår och gör bedömningar av barn (Lutz, 2006:11).  

I Lutz avhandling ser man i empirin behovet av extra stödinsatser då det gäller språk och 

kommunikation hos förskolebarnen. Hans empiri som bland annat består av ansökningsblan-

ketter, visar på behov av stödinsatser. Av 27 ansökningar som är som underlag för resurstill-

delning så kan man se att det är 21 ansökningar som tar upp barnens bristande språk och 

kommunikation som underlag för att söka stödinsatser. Dessa ansökningar visar också att des-

sa barn också var uppskrivna hos en logoped för att få hjälp (Lutz, 2006:101).  

I materialet som Lutz har visar det sig att barn med koncentrationssvårigheter har svåra pro-

blem med samspelet med kamraterna på förskolan och i relation till verksamheten. Pedago-

gernas förslagna åtgärder för dessa barn med koncentrationssvårigheter är att dessa barn ska 

vistas i mindre grupper för att få lugn och ro. Aktiviteter med enskild träning anses vara vik-

tigt för dessa barn för att träna upp koncentrationsförmågan. Pedagogerna menar att man tän-

ker att extra personal resurs ska användas i arbete med dessa barn som ska fungera som en 

förebild, sätta gränser och knyta ihop händelser. Det är viktigt enligt pedagogerna att arbeta 

nära dessa barn och hindra att konflikter uppstår så att positiv stämning råder (Lutz, 

2006:108f).   

Undersökningen som avhandlingen baserats på är en fallstudie där bedömningar av barn kate-

goriserade under begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” följs. Studien tar upp olika aktörer 

som är med och bedömer, oftast utomstående psykiatriker och psykologer. Lutz hävdar att 

kategoriseringar och diagnostiseringar leder till att befästa gränser mellan normalitet och av-

vikelser och att man kan ta avstånd från dessa men att det har en betydande funktion för att 

skapa resurser för verksamheten (Lutz, 2006:156).  

5.3 Handledning av specialpedagoger 

Bladini Kerstin (2004) har i sin avhandling Handledning som verktyg och rum för reflektion: 

En studie av specialpedagogers handledningssamtal behandlat specialpedagogers uppgift som 
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handledare i skola och förskola. Syftet har varit att undersöka elva specialpedagoger när de 

genomför handledning med pedagoger. Bladini tar upp att specialpedagogen uppgift är att inta 

en handledande och rådgivande roll i verksamheten. Det enskilda barnets utveckling ligger i 

fokus i handledningen samt reflektionstillfällen för pedagogerna över sitt arbete. Bladini me-

nar att specialpedagogen arbetar på olika nivåer inom organisation, grupp och individ. Speci-

alpedagogen ska utbildas enligt Bladini för att driva pedagogiskt utvecklingsarbete samt hand-

leda pedagogisk personal. Specialpedagogens arbete skiljer sig från speciallärarens som 

främst arbetar med elever enskilt (Bladini, 2004).    

5.4 Leken utvecklar språket 

Det finns en hel del forskning idag som lyfter fram olika aspekter av leken. Att säkert säga 

vad som är lek går inte men det som många forskare är överens om är att leken är förskole-

barnens viktigaste kunskapsform. Flertalet av barnforskare menar att leken har stor betydelse 

för barnets allsidiga utveckling. Det gäller motoriken, kreativiteten, fantasin, identiteten, de 

sociala färdigheterna, kognitiva utvecklingen och språket (Rasmussen, 1992 i Lindö, 

2009:110). Lindö (2009) menar att det är särskilt viktigt att lyfta upp lekens betydelse för bar-

nets begrepps- och språkutveckling. Studier visar att den symboliska leken har betydelse för 

barns språkutveckling. Talförseningar hos barn kan med hjälp av den symboliska leken tränas 

upp (Noren Björn, 1983 i Lindö 2009:111).      
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6. Övrig litteratur 

I detta avsnitt kommer jag att presentera litteratur om barns språkutveckling. 

6.1 Hur talar man med små barn 

Studier av barns språkutveckling har visat att barns samspel med sin omgivning har en bety-

dande roll när det gäller barnets språktillägnande under de första levnadsåren. Studier har bi-

dragit med kunskap om hur den vuxne ska samtala med små barn. Sättet att tala till små barn, 

anpassningen går i engelskspråkig vetenskaplig litteratur under namnet Baby Talk vilket inne-

bär att man talar i välformade, korta grammatiska enkla meningar, enkelt ordförråd med spe-

ciella barnspråksord då man upprepar orden ofta, upprepar meningar och fraser, varigenom 

språkets övertydlighet ökar, man lägger starkare tryck på de viktigaste orden i satsen än nor-

malt och dessutom håller man ett lågt taltempo. Till barn upp till 2 ½-3 års ålder håller man i 

tal rösten inom ett högre frekvensområde än normalt med en intonation de vill säga språkme-

lodi som skulle uppfattas ”daltig” eller ”larvig” eller tillgjord om den används i dialog med 

vuxna. Anpassningen som vuxne gör när man talar till små barn upp till 2 ½- 3 års ålder och i 

vissa undantagsfall till femåringar förekommer i alla språk som forskningen har undersökt, 

några av de undersökta språken är arabiska, engelska, lettiska, spanska och japanska. Forsk-

ning har kunnat visa att ju äldre barnen blir desto mer avancerat språk använder den vuxna 

som längre meningar och komplexa satsbyggnader (Söderbergh, 1988:53). 

Språkutvecklingen påverkas mycket av hur mycket språk barnet upplever samt av kvaliteten 

på språket. Forskning visar på att barn som kommer från miljöer där det talas mycket lär sig 

mer än barn som kommer från miljöer där det motsatta sker. En undersökning som Snow och 

medarbetare har gjort visar på att barn i femårsålder hade en genomsnittlig meningslängd på 

5,6 ord vilket motsvarar genomsnittet för treåringar, anledningen till det visade sig vara möd-

rar som talar för lite med sina barn och dessutom ska ha använt ett enkelt språk vilket också 

gör att barnet utvecklar ett mindre ordförråd än förväntat (Snow, 1995 i Hagvet, 2010:113f).   

6.2 Hur barn erövrar språk 

Söderbergh (1982) understryker några viktiga grunder för hur barn erövrar språket. Barn lär 

sig språket när det sker i samspel där språkanvändningen har ett ändamål. Barnets språk ut-
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vecklas genom användningen i konkreta och begripliga situationer där orden får innebörd och 

betydelse av sammanhanget (Söderbergh, 1982 i Lindö, 2009:81). 

Barn tar till sig språket och dess grammatik i två till fem års ålder med en genuin förmåga. 

När barn har fått tillräcklig språklig förmåga för att tillfredställa sina behov i kontakt med 

omvärlden så avtar denna förmåga i sexårsålder.  Att ta tillvara den tiden som barn mest ut-

vecklas språkligt är därför väldigt viktigt för den fortsatta språkutvecklingen hos barnet. Brist-

situationer i språkutvecklingen under de första levnadsåren är svåra att kompensera det har 

omfattande forskning pekat på (Hagtvet, 1990 i Lindö, 2009:82).   

6.3 Mycket allmän beskrivning av barns talspråksutveckling upp till femårsåldern. 

En undersökning visar att barn kan låta som att de pratar då barnet är fyra till sex månader 

gammalt när de leker med rösten. Jollret som barnet använder för att kommunicera innehåller 

en mängd språkljud och med hjälp av ljud kan barnet tala om de vill att någon ska göra något 

åt dem eller vill ha något. I denna ålder blir barn känsliga för tonfall och reagerar på ordet nej 

(Bowen, 2007 i Svensson, 2009:76).  

 Jollret består av alltfler konsonanter med långa och korta vokaler när barnet är i åldern sju till 

tolv månader. Det är vanligt att de första orden dyker upp under denna period och oftast är det 

ord för objekt som barnen blir intresserade av (Pruden m.fl., 2006 i Svensson, 2009:76). Joll-

ret övergår till ordliknande yttranden vid ett års ålder. För barnets språkutveckling är den so-

ciala samvaron mycket betydelsefull. Att tolka barnets yttranden, hjälpa till att utveckla ytt-

randen och att lyssna och visa att man förstår barnet ökar lusten för barnet att uttrycka sig 

verbalt. Barnet lär sig ord och orddelar genom att den vuxna använder korta ord och talar 

långsamt med ljus röst med ständiga upprepningar av orden. Språklekar, bokläsning, och 

sånger är tillfällen för att lära sig nya ord och använda språket. I lekar som har struktur övas 

samspelsförmågan det kan till exempel vara titt-ut-leken och lekar som utvecklar språkförstå-

else som finger- och kroppslekar. I två års ålder kan barnet förstå språket mer än det barnet 

använder. Barnet kan inte kombinera språkljuden som vuxna och därför är det inte begripligt 

för andra som inte känner barnet. I tvåårsåldern har barnet ett aktivt ordförråd på 200-300 ord 

och förstår propositionsord som är enkla (Svensson, 2009:77ff).  

Barnet kan vid 18-30 månader så många ord att det börjar bildas tvåordssatser och begrepps-

utvecklingen blir klarare så att det kan använda språket för att informera andra om upplevel-
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ser, kunskap, avsikter och gemenskap. Vid 20-24 månader kan barnet tala om sådant som ska 

hända eller om sådant som har varit (Lucariello m.fl.,1990 i Svensson, 2009:80).  

De flesta barn har vid ungefär tre års ålder utvecklat ett grundläggande ordförråd, en grund-

läggande grammatik samt grundläggande samtalsfärdigheter. Detta bidrar till att barnet kan 

påbörja ett samtalsämne, ställa frågor och ge svar, göra kommentarer, ge återkoppling, ge och 

följa uppmaningar. En omfattande sociokognitiv utveckling äger rum vid ungefär tre och fem 

års ålder vilket leder till att barnet ökar sin förmåga att föreställa sig hur andra tänker (Wim-

mer & Perner, 1983 i Bjar & Liberg, 2003:69). 

6.4 Försenad och avvikande språkutveckling 

Språket spelar en central roll i ett barns totala utveckling, och till och med små avvikelser kan få stora 

konsekvenser för intellektuell, social och emotionell utveckling. 

                                                                                                       (Hagtvet, 2004:179) 

Det finns flera orsaker till att barns språk blir försenat eller avvikande. Så fort en misstanke 

uppstår om att ett barns språk utvecklas långsammare än den förväntade bör man uppsöka 

professionell hjälp, barnavårdscentralen bör kontaktas i första hand. Språkliga avvikelser kan 

vara mer eller mindre tydliga, en avvikelse kan dölja en annan avvikelse som oftast är allvar-

ligare. Hagtvet (2004) menar att det inte är ovanligt att man hos barn som har svenska som 

andraspråk att man bortser från nedsatt hörselproblem samt centrala språkproblem. Det som 

för bort uppmärksamheten från språklig avvikelse eller förseningar kan vara beteendestör-

ningar även i det fall som där beteendeproblemen är baserat på språkligavvikelse. Hagtvet 

menar vidare också på att en diagnos kan inrikta och fokusera det pedagogiska arbetet mot 

önskade mål att uppnå, men det kan även finnas svagheter med en diagnos eftersom den kan 

styra uppmärksamheten mot det som diagnosen har tagit upp medan det som inte diagnosen 

tar upp får mindre uppmärksamhet. Även diagnoser som är informella som pedagoger sätter 

på barn som till exempel, bråkig eller okoncentrerad kan leda till att man blir blind på annat. 

Hagtvets rekommendationer är att man gör regelbundna observationer av barn, vid frilek ute 

och inne, under perioder, tre till fyra gånger per år. Förhandsuppfattningar kan då med hjälp 

av observationer följas upp och reflekteras om det verkligen stämmer med hur det förhåller 

sig till verkligheten. Pedagoger får då möjligheten att upptäcka om alla barn utvecklas väl i 

förhållande till de mål som sattes upp vid senaste observationstillfället (Hagtvet, 2004:179f). 
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7.  Material och metod  

I detta avsnitt kommer jag att presentera val av informanter, hur jag har genomfört undersök-

ningen samt redogöra för metodvalet. Jag kommer att presentera samt diskutera etiska aspek-

ter och studiens tillförlitlighet. Det kommer även att framgå vilken forskningsansats som lig-

ger till grund för undersökningen.    

Jag har valt att utgå från en kvalitativ metod där jag har gjort intervjuer. Denna studie baseras 

på åtta intervjuer från tre olika förskolor (inom samma kommun) i en storstads region varav 

sex stycken pedagogintervjuer samt två specialpedagogintervjuer. Jag gjorde urvalet av för-

skolorna för att de var inom samma kommun men så var det bara ett slumpmässigt val av pe-

dagoger eftersom jag var intresserad av att ta reda på hur pedagoger inom kommunen arbetar. 

Specialpedagogerna valde jag för att de arbetar inom samma kommun som pedagogerna. Fem 

av pedagogerna har lärarutbildning. En av de fem pedagogerna har tagit lärarexamen för ett år 

sedan och de andra pedagogerna har lång erfarenhet inom verksamheten. Specialpedagogerna 

har förutom lärarutbildningen också gått specialpedagogikutbildning och arbetat inom försko-

lan i flera år. En av pedagogerna har en utbildning mot Barn och fritids och har arbetat inom 

förskolan i många år. Pedagogerna från samma förskolor arbetar på olika avdelningar.     

Intervjuerna har varit halvstrukturerade. Jag har använt mig av en intervjuguide där frågorna 

fungerat som stöd för mig och informanten har fått prata fritt, samt formulerat sina egna svar. 

Frågorna har jag ställt i samma ordningsföljd till alla informanter men med möjlighet till 

följdfrågor (Larsen, 2009:83f). Jag har registrerat intervjusvaren med hjälp av en diktafon för 

att inte missa några detaljer. Intervjuerna har skett på informanters arbetsplatser, eftersom det 

anses vara tryggt för informanterna (Stukat, 2011:43f). Intervjuerna skedde vid olika tidpunk-

ter under några dagar med pedagogerna. Med några av pedagogerna pågick intervjuerna i ett 

personalrum då vi satt ostört, samtidigt som det var några tillfällen då intervju gjordes när det 

fanns annan personal runtomkring oss i personalrummet. En av intervjuerna skedde i ett rum 

på förskoleavdelningen och det var ostört. Intervjuerna varade cirka en halvtimme för majori-

teten av pedagogerna men längden på intervjuerna varierade något beroende på hur mycket 

pedagogerna var villiga att berätta. Jag bokade tid för intervjuerna genom telefonsamtal och e-

post. För att min studie skulle leva upp till informationskravet berättade jag om studiens syfte 

och vad den skulle användas till. Informationskravet innebär att den som berörs av studien ska 

informeras angående om att deltagandet är frivilligt och att man kan avbryta medverkan när 

man önskar samt informeras om studiens syfte. Information ska i förhand utgå till berörda 
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informanter där institutionsanknytning framgår samt forskningsansvariges namn. Syftet med 

undersökningen bör framföras eller beskrivas tydligt för deltagarna, liksom hur det insamlade 

materialet kommer att presenteras och användas (Stukat, 2011:138f). Jag talade om mitt namn 

och institution också, de tackade ja till att ställa upp på intervjuer, de ville veta hur länge de 

skulle pågå och jag talade om att de skulle vara 30-60 minuter vilket de gick med på. Dag och 

tid bestämde informanterna själva eftersom jag vet att det oftast är tidsbrist för pedagoger 

inom förskolan. Innan intervjun satte igång berättade jag för samtliga av mina informanter om 

att den information som de ger ut till mig endast kommer att användas av mig i mitt forsk-

ningsarbete och att inga utomstående kan ta del av den (konfidentialitetskravet). Handledaren 

och examinatorn har dock rätt att granska hela mitt material om de så önskar. Jag informerade 

informanterna om att de kunde avbryta intervjun om de ville (samtyckeskravet). Samtyckes-

kravet innebär att deltagaren bestämmer själv över sin medverkan i studien, hur länge och på 

vilka villkor deltagandet ska ske. Deltagaren har rätt att avbryta sin medverkan utan att det 

ska leda till negativa följder (Stukat, 2011:138f).  

Jag talade om att jag kunde skicka ett exemplar av den färdiga studien om informanterna så 

önskade. Anonymitet av pedagoger samt skola och kommun skulle i enlighet med konfidenti-

alitetskravet också gälla vilket jag också talade om. Konfidentialitetskravet går ut på att delta-

garna ska vara anonyma. Ingen obehörig eller utomstående ska kunna identifiera informanten, 

och i de fall där känsliga uppgifter lämnas ut ska all personal som ingår i forskningsprojektet 

ha tystnadsplikt. All data som går att identifiera som anses vara etiskt känsliga ska lagras och 

avrapporteras så att inga utomstående kan ta del av dessa. Inga utomstående ska ha möjlighe-

ten att komma åt uppgifter som berör informanterna. Forskaren rekommenderas att fråga om 

deltagare önskar ett exemplar av forskningsrapporten. Nyttjandekravet innebär att den insam-

lade data endast får användas för forskningsändamål och därmed icke utlånas eller utnyttjas 

av andra som inte har vetenskapliga syften. Forskningsrapporten kan senare komma att an-

vändas i läroböcker eller tidningsartiklar (Stukat, 2011:138f).  

Validitet är ett mått som anger om forskaren undersöker det som är tänkt att undersökas 

(Kullberg, 2004:73). Validitet handlar om relevans och giltighet, insamling av data bör vara 

relevant för den frågeställning som framgår i studien. Larsen menar att det är enklare att för-

säkra sig om relevansen i kvalitativa undersökningar än kvantitativa eftersom man kan hitta 

detaljer som kan ha betydelse för frågeställningarna i det informanterna säger och kan ändra 

på det i efterhand. Eftersom informanterna tar upp det som de själva tycker är betydelsefullt 

och viktigt kan man finna flera förklaringssätt vilket bidrar till att processer som ändras i ef-
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terhand bidrar till hög validitet (Larsen, 2009:80f). För att få så hög validitet som möjligt i 

denna studie har jag försökt att göra insamling av data så relevant som möjligt för frågeställ-

ningarna samt att intervjuerna baseras på pedagogernas egna erfarenheter. 

Reliabilitet är ett mått på säkerheten i den använda metoden samt ett mått på noggrannheten. 

För att nå god reliabilitet innebär det att forskaren ska ha använt den vetenskapliga ansatsen 

samt de därtill använda redskapen på ett grundligt sätt för att resultatet ska bli trovärdigt och 

säkert (Kullberg, 2004:73). Reliabiliteten för kvalitativa undersökningar som den här anses 

vara låg eftersom det finns risk att informanten kan säga helt olika saker vid olika tillfällen 

(Larsen, 2009:80f), och jag är medveten om problematiken. Resultatet kan inte generaliseras 

eftersom denna studie endast presenterar några enskilda pedagogers erfarenheter då syftet inte 

har varit att dra några generella slutsatser eftersom undersökningen endast baseras på en liten 

grupp informanter (Stukat, 2011:136). 

Studien görs ur ett lärarperspektiv. Jag har ett sociokulturellt perspektiv på min studie och den 

är inspirerad av en hermeneutisk forskningsansats.  Hermeneutikens uppgift är bland annat att 

förstå, tolka människor genom uttrycksformer och levda erfarenheter i den värld samt kultur 

vi befinner oss i (Thomassen, 2007:180f).  

Eftersom pedagogerna, förskolorna och kommunen ska vara anonyma så har jag valt att pre-

sentera pedagoger som Pedagog 1, 2 och så vidare och specialpedagogerna får fiktiva namn, 

Stina och Klara. Förskolorna kallas för Solrosen, Liljan och Maskrosen (fiktiva namn) vid 

presentation av empiri.  
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8. Resultatredovisning och analys 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa intervjuerna med sex pedagoger och två specialpeda-

goger. Jag utgår ifrån intervjusvaren som jag har valt efter relevansen för min studie.  Analy-

sen kommer att göras utifrån teori, centrala begrepp och tidigare forskning som har presente-

rats tidigare och knyta an detta till intervjuerna med pedagogerna och specialpedagogerna. 

Analysen består av tre teman och jag börjar med att redogöra för vad informanterna har sagt 

och därefter gör jag en sammanfattande analys. 

8.1 Pedagogers erfarenheter av barns språkutveckling  

Pedagog 1 på förskolan Solrosen berättar om hur hon blir orolig över barn som inte pratar sitt 

modersmål med föräldrarna hemma och över de barn som inte använder sig av kroppsspråket 

som till exempel att skaka på huvudet eller att nicka. Efter en tids vistelse på förskolan så 

borde även flerspråkiga barn som inte har svenska som modersmål uttrycka sig verbalt och då 

om de inte gör det börjar hon fundera på vad det kan bero på.  

Pedagog 2 på förskolan Solrosen har erfarenheter av barn som samlar på sig ord och fast de 

inte uttrycker sig så bra verbalt har de det inom sig och så en dag börjar de använda sig av 

orden. Hon säger att hon märker om barnen förstår eller inte. Hon tycker att det är för tidigt 

att oroa sig över barn som går på småbarnsavdelningen, men samtidigt säger att hon inte rik-

tigt vet i vilken ålder man ska börja med någon slags utredning. Informanten menar att hon 

kan få frågor av föräldrar som är oroliga över sina barn. Oftast handlar det då om fall där barn 

har pratat en del hemma men tystnat för att sedan börja prata igen.  

Pedagog 4 på förskolan Liljan säger att hon jobbar med stora barn mellan 3-5 år. Hon säger 

att om man är en bra pedagog ska man följa upp och observera barnens språkutveckling redan 

när de går på småbarnsavdelningen. Hon säger att barn som inte alls har kommit igång med 

språket eller barn som är tysta bör man uppmärksamma. Pedagogen menar att även om inte 

barn pratar ska de kunna förstå andra, det menar hon att man kan upptäcka genom att be bar-

net hämta bollen. Pedagog 4 säger att de använder de ”hundra språken” . Hennes syn på språk 

inkluderar alla sätt att kommunicera på. Hon har erfarenheter av två barn som har svårigheter 

med språket och då får hon stödja dem barnen utifrån behoven som finns. Pedagogen berättar 

att med de barnen fick hon arbeta annorlunda ett exempel som hon tar är att hon får säga ett 

eller två ord i en mening sedan får barnet fylla i det ord som saknas i meningen eller att barnet 
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får repetera meningen. Målet är att barnet i slutändan ska kunna säga meningen alldeles själv.

  

Pedagog 5 på förskolan Liljan berättar att hon har erfarenhet av ett barn som är i 5-årsålder, 

som hon inte kunde förstå problemet med. Men hon kunde gå vidare till förskolechefen och 

be om hjälp, i det fallet kopplades specialpedagogen in. 

Pedagog 6 på förskolan Maskrosen säger att alla barn på den förskola som hon jobbar på be-

höver stöd i sin svenska språkutveckling eftersom nästan alla barn har ett annat modersmål än 

svenska. Hon menar att hon inte kan bedöma det andra språket eftersom hon inte behärskar 

det men att hon frågar föräldrarna om barnet pratar på modersmålet. Pedagogen säger att hon 

försöker lyssna och samtala med barnen det kan ju vara så att svenska språket är försenat eller 

att båda språken är försenade. Informanten säger att hon brukar uppmärksamma språkutveck-

lingen i svenska extra mycket vid 3-års ålder. Om barnet har gått i förskolan sen 1-årsåldern 

och om hon märker att språket inte är på gång så kopplas BVC in. Ibland kan de ta det vid 

fyra års ålder men hon menar att den här typen av intervention går ner i åldrarna. Hon säger 

att föräldrarna går till BVC med barnen och därifrån blir skickade till logoped. Pedagogen 

talade även om att förr kom logopeden till förskolan men att den resursen inte finns längre.   

Klara, en av specialpedagogerna, berättar att hon får in uppdrag av förskolechefen efter att de 

har haft samtal med pedagogerna på förskolan som har en viss oro över ett barn. En uppdrags-

ansökan kommer in till specialpedagogerna, det kan bland annat handla om språkförståelse, 

utåtagerande beteende, barn som talar dåligt. Ett första samtal om barnet med pedagogen görs 

och en bred kartläggning äger sedan rum. Specialpedagogen tar i ett första skede reda på hur 

barnet fungerar i verksamheten, hur språkutvecklingen på modersmålet är, observationer görs 

också av pedagogen och specialpedagogen. Specialpedagogen kan med sin erfarenhet säga att 

det är svårt att säga hur utvecklingsgången ska se ut vid en viss ålder. Men vid tre års ålder så 

kanske barnet ska kunna tala så att föräldrarna förstår och treordsmeningar borde barnet ut-

trycka.  

Klara berättar att hon inväntar att något händer med språket beroende på hur länge barnet har 

varit i Sverige och hört det svenska språket, vilken språklig stimulans som de har fått. Hennes 

erfarenheter av vad man brukar rekommendera för att stötta barnets språkutveckling är att 

barnen bör vistas i smågrupper där barnet ges stort talutrymme och tid. Klara belyser vikten 

av att tala i situationsbundet språk samt att ha konkret material, till exempel tredimensionellt 

material så att barnet kommer i kontakt med språket på olika sätt även vikten av hur pedago-
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gen talar, till barnen och med barnen lyfter Klara fram. Hon menar att ge barnet ett rikt språk i 

ett område som denna är lite komplext. Specialpedagogen säger också att barn behöver många 

ord och begrepp men hon säger att man ska lägga sig på en nivå så att man inte gör det för 

enkelt för barnen. Det är viktigt att det jag säger med munnen måste barnet även se med ögo-

nen.    

8.1.2 Sammanfattning av pedagogers/specialpedagogers erfarenheter av barns språkutveckling  

Informanternas erfarenheter av barn som behöver stöd i sin språkutveckling varierar. De barn 

som pedagogerna framför allt lägger märke till är barn som inte uttrycker sig verbalt eller inte 

använder sig av kroppsspråk. När barn har varit i verksamheten ett tag och har kommit i kon-

takt med det svenska språket och om barnet inte uttrycker några svenska ord, då ringer var-

ningsklockan hos pedagogerna. Informanterna tycker att stöd bör sättas in för barn som inte 

har svenska som modersmål och som inte kan uttrycka sig på det svenska språket. En annan 

erfarenhet som pedagogerna hade gemensamt var mötet med oroliga föräldrar som frågar om 

råd. Pedagogerna påpekar vikten av att hålla barn som tystnat under uppsikt och uppmärksamt 

invänta att ord eller kroppsspråk eller samspelsförmåga ska börja visa sig hos barnet. En av 

pedagogerna berättar att hon arbetar annorlunda med barn som kräver en annan typ av språk-

stöd, där hon fyller i meningar allteftersom barnet lär sig. Klara berättar att barn behöver få 

språklig stimulans på olika sätt och att barnet behöver utmanas till att använda ord och be-

grepp som inte är alldeles för enkla för barnets nivå. Hon menar att barn behöver få tid och 

talutrymme för att språkutveckling ska ske.    

8.1.3 Analys av pedagogers/specialpedagogers erfarenheter av barns språkutveckling 

Pedagogers oro över barn som inte uttrycker sig verbalt eller genom andra kommunikations 

former framgår av informanternas svar. Hagtvet (2004) menar att det finns flera orsaker till att 

barnets språk blir försenat eller avvikande eller utvecklas långsammare än förväntat. Hon sä-

ger att språkliga avvikelser kan förekomma men att det inte är ovanligt att vissa avvikelser 

även döljer andra allvarligare avvikelser. Hon menar vidare att det som pedagogerna gör, det 

vill säga söker hjälp på BVC, är den vägen man ska ta som pedagog. Där finns möjligheter att 

upptäcka mindre tydliga avvikelser som till exempel hörselproblem (Hagtvet, 2004).  

Flertalet av pedagogerna menar att de förväntar sig att barnet ska börja göra sig förstått på ett 

eller annat sätt vid ungefär tre års ålder. Forskning visar att de flesta barn vid treårsålder ska 

ha utvecklat ett grundläggande ordförråd, en grundläggande grammatik samt grundläggande 
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samtalsfärdigheter. Även den sociokognitiva utvecklingen tar fart vid åldern tre till fem 

(Wimmer & Perner, 1983 i Bjar & Liberg, 2003:69).   

Pedagog 4 berättar om ett arbetssätt som hon tillämpar när hon arbetar med barn som kräver 

särskild stöttning inför sin språkutveckling. Hon säger att hon fyller i meningar allteftersom 

barnet lär sig. Detta liknar den metod som Vygotskij utvecklat dvs. dynamisk bedömning, 

som används för att utvärdera barnets närmaste utvecklingszon. Detta görs i flera steg där 

barnet gör en uppgift först tillsammans med en lärare sedan en gång till med hjälp och på det 

tredje försöket så ska barnet klara av uppgiften själv utan lärarens hjälp. Hennes arbetssätt kan 

liknas det Vygotskij har utvecklat. Modellen används enligt Chaiklin med barn som har inlär-

ningssvårigheter och det med gott resultat (Chaiklin, 2003 i Korp, 2011:17).   

Klara berättar att barn behöver stimuleras på olika sätt och att barn behöver använda ord och 

begrepp som utmanar barnen. Det får inte vara för enkelt för då kan det som även forskning 

visar, leda till att barn inte utvecklar sitt ordförråd tillräckligt och att meningarna då blir för 

korta. Snow har i en undersökning gjord med femåringar kommit fram till att barn som vistas 

i miljöer där det språkas mycket lär sig bättre och bygger längre meningar än barn som kom-

mer från miljöer där det pratas lite. Att använda ett enkelt språk får konsekvensen att barnet 

får ett alltför begränsat ordförråd (Snow, 1995 i Hagvet, 2010:113f). 

8.2 Pedagogerna berättar om förskolornas/kommunens policy  

Pedagog 1 på förskolan Solrosen talar om att de har dokumentet Språkdomänerna (se: Bilaga 

2) som de använder. Hon talar även om att hon kan vända sig till specialpedagogen som arbe-

tar inom kommunen. 

Pedagog 2 på förskolan Solrosen berättar att förutom dokumentet Språkdomänerna så har de 

modersmålsundervisning som erbjuds från ett års ålder. Hon talar även om att det finns speci-

alpedagogiska resurser inom förskolan. 

Pedagog 3 på förskolan Solrosen berättar att hon observerar barnet, försöker prata med barnet 

och föra anteckningar. Hon säger att hon använder pedagogisk dokumentation. Pedagogen 

säger också att de gör bedömningar av barnets språkutveckling tillsammans med arbetslaget, 

men att hon samlar ihop mycket information först. Hon pratar även med föräldrarna om hur 

språket på modersmålet är utvecklat. Hon försöker ge barnet möjligheter när barnet behöver 

kommunicera. När jag frågar henne vad förskolan har för policy för att följa/ bedöma barnens 
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språkutveckling säger hon att hon inte har jobbat så länge på den förskolan som hon är på nu 

men att hon använder sig av dokumentation. 

Pedagog 4 på förskolan Liljan talar om för mig att i de fallen där hon har observerat barnen 

extra funderar hon på om det kan bero på språkstörning eller om barnet har specifika problem. 

Hon brukar ibland uppmuntra föräldrarna att söka logoped eller vända sig till Barnavårdscen-

tralen. Hon berättar att föräldrar kan be henne ringa BVC när föräldrar anser sig inte behärska 

det svenska språket väl. När pedagogen lägger märke till att det kan finnas språkproblem och 

får föräldrarnas tillåtelse ringer hon till BVC och hör vad BVC har för bild av barnet. Sedan 

tar hon också hjälp av modersmålsläraren.  Hon talar om att de har något som kallas ”Språk-

rön” (jag antar att det är likt Språkdomänerna) när jag frågar henne vad förskolan har för po-

licy. Pedagogerna fyller i vilket modersmål barnet har och hur mycket svenska barnet pratar, 

eller modersmålet, i olika situationer och det för att man ska se hur språket används på olika 

sätt och på olika områden. Men hon talar också om att hon inte vet var det dokumentet som 

heter ”Språkrön” finns och hon säger att hon kan skicka det till mig via e-post när jag frågar 

om jag kan få ta del av den. 

Pedagog 5 på förskolan Liljan menar att hon har vänt sig till chefen när hon har haft behov av 

specialpedagogiska insatser. Hon säger att hon inte känner till kommunens riktlinjer för att 

hon inte har arbetat länge och att hon i vissa fall går vidare till chefen. 

Pedagog 6 på förskolan Maskrosen berättar att hon lyssnar och samtalar med barnen, pratar 

med föräldrarna om hur utvecklingen av språket är på modersmålet. Hon menar att om både 

svenska språket och modersmålet har långsam utveckling kan hon misstänka att det handlar 

om språkstörningar annars handlar det om att det svenska språket behöver längre tid på sig för 

att utvecklas. Vid fyra års ålder brukar barnen tillsammans med pedagogen gå till BVC sedan 

kan de bli skickade till logoped. När jag ställer frågan om förskolan har någon policy för att 

följa språkutvecklingen hos barnen säger hon att det är det som hon just har redogjort för. 

8.2.1 Sammanfattning av det pedagogerna berättar om förskolornas/kommunens policy  

Informanterna svarar olika på frågan om hur man följer eller bedömer barnens språkutveck-

ling. Flera av informanterna tar upp Pedagogisk dokumentation som ett sätt att följa och be-

döma språkutvecklingen. I de fall som observationer visar att barnet behöver stödinsatser 

vänder sig pedagoger till förskolechefen som då får kontakta en specialpedagog. Några inter-

vjupersoner berättade att man uppmuntrar föräldrarna att söka sig till BVC eller att ta kontakt 
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med en logoped. Ibland ber föräldrarna pedagogerna att ringa och prata med logopeder då de 

anser att de kan förklara barnens språkutveckling bättre eller då man som förälder anser sig ha 

brister i det svenska språket. En av pedagogerna nämnde att de hade ett material som heter 

”Språkrön” i förskolan men att det var för gammalt och att det inte används. Två av intervju-

personerna nämnde ”Språkdomänerna”. En av de två som nämnde Språkdomänerna visade 

upp två lösa blad med papper som det stod ”Språkdomänerna” (se Benkert m.fl., 2008:85eller 

Bilaga 2) på. Det fanns i personalrummet och man kunde använda detta för att fylla i, måla 

olika figurer med olika färger för att kunna kartlägga vilket språk som barnen använder vid 

olika tillfällen och med vem och var.   

8.2.2 Specialpedagogerna berättar om förskolornas/kommunens policy  

Pedagogisk dokumentation används som ett verktyg för att dokumentera lärandet som sker 

kring barnets språkutveckling, men enligt specialpedagogen Stina kan det se olika ut beroende 

på var man arbetar. Klara, den andra specialpedagogen, talade om att kommunen arbetade 

övergripande med ett dokument, där finns en språkplan för förskolan samt grundskolan och 

riktlinjer för hur man ska jobba med språkutvecklingen. Hon säger också att det ser väldigt 

olika ut på de olika förskolorna, hur man följer dokumenten och hur mycket man arbetar efter 

dessa. Hennes upplevelse är att det har funnits väldigt mycket arbete kring språk och språkut-

veckling men att ibland när förskolorna får andra direktiv så glöms dokumenten. Hon belyser 

att det är en av de faktorerna man pratar om övergripande från kommunen och att pedagoger-

na i verksamheten ska jobba språkutvecklande och att det är en prioriterad fråga.  

8.2.3 Analys av det pedagogerna/specialpedagogerna berättar om försko-
lans/kommunens policy  

Efter att ha fått informationen om att de flesta pedagoger gör observationer tolkar jag det som 

om pedagogerna framför allt har använt pedagogisk dokumentation som Skolverket (2012) 

har gett ut som ett stödmaterial. Pedagogisk dokumentation är ett sätt att synliggöra barnets 

lärprocesser och därmed också synliggöra vad och hur barn lär sig. Som jag har presenterat 

under avsnittet Bakgrund så används pedagogisk dokumentation i det flesta förskolor i landet 

som ett arbetsverktyg för att granska den egna praktiken och följa hur förskolan bidrar till 

lärande samt utveckling hos barnet. Detta verktyg bidrar till att göra pedagogers förhållnings-

sätt synliga vilket påverkar barns möjligheter att lära sig, samtidigt som detta verktyg också 

finns för att följa barns lärande och utveckling i förhållande till hur förskolan bidrar med lä-

rande. Jag tolkar det som om att Pedagogisk dokumentation är ett redskap som pedagogerna 
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anser sig kunna använda sig av och att det ger resultat som man kan utgå ifrån för att sedan 

sätta in passande intervention av antingen specialpedagog eller logoped. 

Två av pedagogerna som arbetar på samma förskola nämnde att de hade ett dokument som 

heter Språkdomänerna. Den tredje pedagogen som också arbetar på samma förskola nämner 

inget om det. Hon säger att hon är ny och inte har arbetat så länge inom den förskola som hon 

är på nu och inte känner till någon policy. Hennes uttalande tolkar jag som om hon kan an-

vända sig av pedagogisk dokumentation och hon använder det tillsammans med arbetslaget 

vilket hon kan stödja sig mot. Hennes förklaringar om att hon inte vet vilken policy förskolan 

har tolkar jag som om hon inte har fått något direktiv om vad det är, eftersom hon är ny. De 

två andra pedagogerna på samma förskola kunde tala om att det är något som de använder sig 

av för att följa barnets fortlöpande språkutveckling. (Se under rubriken Föräldrasamarbete).  

Pedagogen 4 på förskolan Liljan berättar att hon vänder sig till BVC eller uppmuntrar föräld-

rar att söka sig till BVC om barnet visar att barnet kan ha språkproblem. I så fall kan interven-

tion bli aktuellt för barnet. Hon berättar att hon observerar barnet och samarbetar med mo-

dersmålsläraren för att följa upp barnets språkfördelning dvs. när, i vilka situationer och med 

vem som barnet använder sitt modersmål och det svenska språket. Hon berättar att förskolan 

har dokumentet ”Språkrön” som hon talar om att förskolan har men, att hon inte vet var det 

finns. Jag tolkar hennes utsagor som om hon inte använder dokumentet eftersom hon inte vet 

var den finns och går på sina erfarenheter. Pedagog 5 som arbetar på förskolan Liljan till-

sammans med pedagog 4, men på olika avdelningar, vet inte något om förskolans policy ef-

tersom hon talar om att hon inte har arbetat så länge inom förskolan och vänder sig till chefen. 

Förskolan Maskrosens pedagog nämner att hon lyssnar och samtalar med barnen samt pratar 

med föräldrar om modersmålet. Hon ser även till att barnet besöker BVC och får den inter-

vention som behövs av en logoped. Det ovan nämnda är enligt henne förskolans policy med 

undantag där de fall pedagogen. Jag tolkar det som om att pedagogen sköter arbetet med bar-

nens språkutveckling med undantag för de fall där hon anser att barnen behöver besöka BVC. 

Eftersom det handlar om barn som har ett annat modersmål än svenska kan hon sköta det 

mesta själv. Det handlar enligt henne om att barn som har två språk behöver träna och lite mer 

tid på sig. Jag tolkar henne som om hon kan kommunen riktlinjer och med sina svar vill hon 

att jag ska förstå att hon känner till dessa. 

Klara och Stina berättar för mig att kommunen arbetar övergripande med dokumenten Om 

språk i förskolan samt Förskolans arbete med språkutveckling. Pedagogerna berättar även om 
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det stödmaterial som skolverket har gett ut. Dessa har jag tidigare presenterat under rubriken 

Styrdokument. Båda uttrycker sig om att det finns riktlinjer för hur man ska arbeta på ett 

språkutvecklande sätt och förhållningssätt till barn som är flerspråkiga. Kommunens satsning 

innebär att förskoleverksamheterna ska prioritera barns språkutveckling.   

8.3 Samarbetet och stödet för att stärka språkutvecklingen hos förskolebarn 

Solrosens pedagoger talar om att det arbetssätt de har utgått ifrån är att de försöker använda 

sång, musik och rörelser med hela kroppen för att ge förutsättningar för barnen att utveckla 

språket. Barnen spelar spel, lägger pussel, färgar och deltar i annan skapande verksamhet t.ex. 

lera. De använder även datorn, tittar på bilder, samtalar och läser sagor. Pedagogerna anser 

detta vara språkutvecklande att använda språket hela dagen och benämna saker, vara tydlig 

och medveten om hur man använder sitt tal, att vara övertydlig, sätta ord på allt och inte 

glömma att skapa talutrymme för barnen. Vi bör även skapa situationer för talutrymme där 

barnen får fylla i orden och utsätta barnet för att behöva använda sitt tal. De gånger som pe-

dagogerna känner att de vill ha stöd av specialpedagogen handlar det om barn som de känner 

oro för. Det handlar om att få vägledning och om hur man ska göra för att på bästa sätt få det 

att fungera för barnet och gruppen. En av informanterna berättar om att hon vid ett tillfälle 

hade fått hjälp med att gå en kurs i teckenspråk tillsammans med ett barns förälder. Special-

pedagogen hade tagit kontakten och ordnat för kursen som hon tyckte var jättebra och nyttig 

för både henne, barnet och föräldern. Stödet kommer fort och när det behövs med täta upp-

följningar säger en av pedagogerna. Specialpedagogiska insatser ska enligt informanterna ge 

hjälp för att de ska kunna göra sitt jobb. Det handlar om att specialpedagogen ska dokumente-

ra, observera och sedan tala om vad pedagogerna ska göra för att hjälpa barnet i språkutveck-

lingen. 

Pedagog 4 på Liljan som berättar att hon förut har arbetat som språkpedagog säger att de inte 

har någon specialpedagog. Hon menar att det finns gott om material som kan användas för att 

stödja språkutvecklingen hos barnen. Hon berättar att samarbetet med modersmålslärarna är 

gott de kan ha en dialog som kan ge uppfattningar om barnet har en god grund eller om det 

handlar om språkstörningar. Informanten menar att hon uppmuntrar föräldrar att söka en lo-

goped eller att pedagogerna själva ringer BVC när föräldrarna ger tillåtelse. Pedagogen säger 

att de på BVC kan hjälpa till med logopedkontakten. Vidare tillägger hon att logopeden en-

dast ibland har kommit till förskolan och att det finns en ständig telefonkontakt. Informanter 

uttrycker att logopeder gör utredningar. Sedan kan det behövas arbete med språket på hem-
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maplan men pedagogen säger att det idealiska vore om man kunde jobba med det hemma, i 

förskolan och med logopeden. Pedagogen säger att det oftast går till på det sättet, om pedago-

gen märker att det finns problem med kommunikation och samspel. 

Pedagog 5 på Liljan säger att specialpedagogen kommer varannan månad för ett barn som har 

kommunikationsproblem. Specialpedagogen följer barnet genom observation och registrerar 

om utveckling har skett. Då kommer rekommendationer och vägledning gällande vad peda-

gogen tillsammans med barnet ska göra i nästa fas, arbeta individuellt eller i grupp, samt vil-

ket material som bör användas.  

Maskrosens pedagog berättar att hon har lagt ihop eget material för att jobba med språkut-

vecklingen hos barnen. Hon anser att alla barn på hennes avdelning behöver stöd i sin svenska 

språkutveckling för att barnen har ett annat modersmål. Hon berättar om en lek, som går ut på 

att benämna saker, klura ut en sak som hon har gömt, genom att uttrycka sig med ord eller 

med bilder. Hon talar om att hon först går igenom vad sakerna heter så att barnen vet och har 

sett föremålet, bilder är inkluderade när hon vill att barn ska lära sig substantiv och adjektiv. 

Informanten betonar vikten av att när hon spelar spel med barnen vill hon inte att barnen ska 

sitta tyst och spela utan hela tiden använda språket, för att tala om vad man ser på bilderna 

under spelets gång.  Intervjupersonen talar om att det är vana med språkarbetet och inte ser 

det som problem. Hon förutsätter att barnen inte kan prata svenska när de kommer till försko-

lan och då försöker vara så konkreta som möjligt när hon pratar med barnen. Specialpedago-

gerna är inte inblandade då det gäller språkutvecklingen utan det är talpedagoger eller logope-

der, specialpedagoger är till för annat enligt henne. Hon betonar att logopederna inte kommer 

till förskolan och inte heller ger tips utan barnen får ta sig dit själva och då ska föräldrarna tala 

om för pedagogerna i så fall vad barnen ska öva på. Men hon säger också att oftast så kan inte 

föräldrarna heller det svenska språket. 

8.3.1 Specialpedagogerna berättar om samarbetet och stödet  

Klara tycker att samarbetet med pedagogerna handlar mycket om att göra pedagogerna med-

vetna om vad de gör och vilken betydelse de har för barnen. Förhoppningarna är att barnen 

ska få så mycket stimulans som möjligt, göra framsteg och att de har hjälp, att det händer nå-

gonting. Klara säger att alla barn har olika takt att utvecklas men att målet är det.  Specialpe-

dagogen uttrycker också att om insatserna som görs i förskolan inte räcker till så kan det vara 

så att hon rekommenderar att man tar kontakt med logoped. Hon säger att det är viktigt att 

man får med sig föräldrarna i arbetet så att det är många kring barnet som hjälper och stödjer. 
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Sammanfattningsvis uttrycker hon att det handlar om att medvetande göra alla runtomkring 

barnet vilket är ett första steg i arbetet med barns språkutveckling.    

Stina berättar att hon får uppdrag av förskolorna och uppdraget kan handla om olika saker. 

Hon börjar med att fråga ut personalen väldigt mycket och funderar över vad de vill ha stöd 

och hjälp i. Därefter skapar hon sig en bild av barnet och gör egna observationer. För henne så 

är det viktigt att man uppmärksammar barnets kommunikation och samspel direkt från dag ett 

när barnet börjar förskolan så att man kan möta barnet på den nivå som barnet befinner sig på. 

Informanten säger att hon inte jobbar på generell nivå då det gäller barnens språkutveckling 

utan det handlar om ett specifikt barn som pedagogerna tänker runt. Det handlar då om att det 

här barnet inte lär sig på det sättet som vi är vana vid att barn lär sig och då vill de ha hjälp, 

när det är avvikelser eller förseningar. Då kan Stina observera och handleda pedagogerna det 

är vad hon kan bidra med enligt henne. Pedagogerna måste utföra själva jobbet med barnet 

och för att det ska ske är det dialogen mellan pedagogerna och kartläggningen av barnets be-

hov som har betydelse.  

8.3.2 Analys av samarbetet och stödet för att stärka språkutvecklingen hos förskolebar-

nen.   

Stina specialpedagogen berättar att hon kan handleda pedagogerna och att det sedan får arbeta 

med barnet själva. Detta kan jag relatera till Bladinis (2004) forskning som belyser att speci-

alpedagogens uppgift är att inta en rådgivande och handledande roll inom förskoleverksamhe-

ten. Stinas uppgift är här att göra pedagogerna medvetna om det som barnet behöver och arbe-

ta efter en metod som kan stötta barnets språkutveckling.  

Stina berättar att hon får in uppdrag av förskolechefen för att kunna utföra interventioner. 

Lutz (2006) undersökning visar att barnens behov tillgodoses efter att ett uppdrag skickas iväg 

för att få resurstilldelning. Enligt Lutz befäster det gränser mellan normalitet och avvikelser. 

Men Lutz menar vidare att det är nödvändigt för att det har en betydande funktion för att ska-

pa resurser och åtgärder. Specialpedagogiskt stöd får barnen genom den här vägen, liknelser 

kan göras med Lutz avhandling om hur man gör för att skapa resurser och åtgärder på kom-

munens förskolor.  

Specialpedagogen talar om att det är viktigt att göra alla omkring barnet medvetna om vad 

som behöver göras för att barnet ska utvecklas språkligt. Detta kan jag relatera till Vygotskijs 
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(1980) teori om att barnets utveckling bör sökas i barnets interaktion med vuxna i närheten 

som familjen och pedagogerna i förskolan.  

Pedagogerna tar upp vikten av att när barnen spelar spel eller leker så utvecklas barnen språk-

ligt. Det relaterar jag till Vygotskij (1980) som menar att leken påverkar barnets utveckling 

mycket och har en betydande roll. Genom leken utmanas barnet och genom leken befinner sig 

barnet snäppet över i utvecklingsnivån än vad fallet är. Vygotskij menar vidare att genom att 

den vuxna finns med och hjälper till ligger lärandet steget före det vill säga att barnet kan efter 

ett tag göra samma saker utan vuxen stöd. Även Lindö (2009) belyser lekens betydelse för 

barnets begrepps- och språkutveckling. Talförseningar kan med hjälp av symboliska leken 

tränas upp enligt Noren (Noren, 1983 i Lindö, 2009). 

Pedagogerna tar upp flera sätt att arbeta språkutvecklande på bland annat de ”hundra språken” 

alltså alla möjliga sätt att kommunicera på och uttrycka sig med. Anna Ehrlin (2012) har i sin 

avhandling visat hur sång kan stimulera språkliga och sociala utvecklingen hos flerspråkiga 

barn. Även Rauscher (2000) visar med sin undersökning hur utvecklingen av barnets kogniti-

va utveckling sker genom att regelbundet lyssna på sång och musik.  
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9. Slutdiskussion      

I detta avsnitt kommer resultatet och analysen diskuteras och en sammanfattning kommer att 

göras utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. 

Syftet med det här arbetet var att ta reda på hur ett antal pedagoger arbetar då det gäller att ge 

barnen stöd och förutsättningar till språkutveckling med utgångspunk i dessa frågeställningar: 

• Vad har förskolan för policy för att följa/bedöma barnens språkutveckling? 

• Vilka erfarenheter har pedagoger av barn som behöver stöd i sin språkutveckling? 

• Hur upplever de verksamma pedagogerna stödet av specialpedagogernas insatser, ger 

dessa insatser barnen förutsättningar och stöd för att stärka språkutvecklingen? 

Studien visar att inom en och samma förskola så vet inte pedagoger så mycket om vad som 

pågår på andra avdelningar. En av informanterna på Liljan säger att de inte har en specialpe-

dagogisk insats i förskolan och att de sköter insatserna själva. Hennes kollega som arbetar på 

en annan avdelning talar om för mig att de har specialpedagogiska insatser för en femåring 

med språkliga problem. Det verkar som att den förstnämnda pedagogen har jobbat längre 

inom förskolan och är insatt i att jobba efter sina erfarenheter och tidigare kunskaper. Pedago-

gerna tillämpar det som kommunens styrdokument tar upp till en del, även om de inte känner 

till dessa eller har lagt den åt sidan som med åren kanske tycks bli för gammal när man följer 

nyare direktiv (Kommundokument, 2007, Kommundokument, 2008). Pedagogisk dokumenta-

tion, observationer används av det flesta pedagogerna inom kommunen (Skolverket, 2012). 

Modersmålsläraren och föräldrarna görs insatta i barnets språkutveckling (Benckert, 2008).  

När det gäller barn som behöver stöd i sin språkutveckling vänder sig pedagogerna till både 

föräldrar och i vissa fall till BVC där logoped interventioner kan bli aktuella och då får föräld-

rarna arbeta med barnet i hemmet. I vissa fall utförs interventioner av specialpedagoger när 

uppdrag skickas in av förskolechefen, då handleder specialpedagogerna pedagogerna på av-

delningen (Nettelbladh,m.fl., 2007). Alla pedagogerna säger att de arbetar och vill arbeta för 

att på bästa sätt bidra till barnets språkutveckling. Detta med hjälp av andra personer som kan 

bidra med sin kompetens för att tillmötesgå barnens behov i språkutvecklings processen. Vy-

gotskij menar att det är betydelsefullt att möta barnet där barnet befinner sig och organisera 
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verksamheterna så att barnet utmanas vidare inom dess närmaste utvecklingszon (Vygotskij, 

2006 i Lindö, 2006).    

Pedagogers erfarenheter av barn som behöver stöd i sin språkutveckling varierar. Barn som 

inte kommunicerar verbalt eller med kroppsspråk gör pedagogerna oroade. Barn som har ett 

annat modersmål än svenska är inget att oroa sig över enligt pedagogerna. Pedagogerna väntar 

in barnets språkutveckling fram till fyra års ålder. Vid tre års ålder förväntar sig nästan alla 

pedagoger att barn ska börja uttrycka sig någorlunda, i annat fall så söker man sig till BVC 

eller specialpedagogen.  

Studien visar på hur samarbetet och stödet ser ut för att stärka språkutvecklingen hos försko-

lebarnen. Samarbetet med specialpedagogerna handlar om barn som pedagogerna känner oro 

över och känner att en med andra kompetenser gör större insatser. Flertalet av pedagogerna 

säger att de inte har en specialpedagog hos sig på avdelningen men det finns erfarenheter som 

också visar på att specialpedagogiska insatserna och stödet finns. De flesta pedagogerna upp-

lever att det finns tillräckligt med både tid och resurser med stödinsatser. Barnen får enligt 

pedagogerna olika material och uttrycksformer att utveckla sina språkkunskaper med, inklu-

derat pedagogers egna sätt att tala till och med barnet blir ett verktyg för lärandet (Kommun-

dokument, 2007). Jag upplever att det finns en medvetenhet om deras betydelse som pedago-

ger för barnets språkutveckling. Pedagogerna har en betydande roll och därför bör den inte 

underskattas för att stötta barnets språkutveckling. 

Språk är ett brett och komplext ämne, jag har bara kunnat presentera en liten del av detta. Jag 

är medveten om att jag presenterar ett relativt litet del av område språkutveckling eftersom jag 

har specificerat mig på mina frågeställningar. Men detta ser jag som en nödvändighet för att 

kunna begränsa min studie och undersöka det som är tänkt att undersökas. Till fortsatt forsk-

ning skulle min rekommendation vara att man kan göra större och djupare arbete om språkut-

vecklingen som man även kan följa upp med observationer.     
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. Vilket år är du född? 

 

2. Vad har du för utbildning? 

 

3. Hur lång är din erfarenhet inom verksamheten? 

 

4. Hur gör ni för att se om ett barn behöver stöd i sin språkutveckling? 

 

5. I vilken ålder anser du som pedagog att man bör uppmärksamma barnens språkutveck-
ling extra, varför? 

 

6. Vad har du för erfarenhet av, vad man brukar rekommendera att barnen/pedagogen ska 
göra för att vidare utveckla barnens språk? 

 

7. Vad har förskolan för policy för att följa barnens språkutveckling?  

 

8. Att arbeta språkutvecklande med barn som behöver extra stöd i sin språkutveckling, 
kräver det att ni har särskilt tid utsatt för det eller sker det inom den pågående verk-
samheten? 

 

9.  Hur ser tillgången till material ut för att stödja fortsatt språkutveckling hos förskole-
barnen? 

 

10. Hur arbetar ni, specialpedagoger och pedagoger för att stödja språkutvecklingen hos 
förskolebarnen? 
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11. Vad vill ni att den specialpedagogiska insatsen ska ge för barnens språkutveckling? 

 

12.  Är det något mer som ni vill tillägga? 

 

13.  Kan jag be om ytterligare information via e-post? 

 

 

          Tack för medverkan! 

 

 

 

 

Bilaga 2 (se: Benckert m.fl., 2008:85)  
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