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Abstract 
 

The way children develop language is essential in every preschool irrespective of  their 

direction. The preschools that focus on language as their profile and the special preschools 

that reserve place for children with language difficulties are more specialized to work with 

language development than ordinary preschools.  

    The aim has been to find out whether the special preschool that includes children with 

language difficulties and the ordinary preschool differ in their work with childrens language 

development. By interviewing preschoolteachers attempt has been made to find out how the 

different preschools work with childrens language, but also to find out what teachers find 

most important in their work with childrens language. After the interviews this has been put in 

relation to the curriculum of the preschools, research on childrens language development and 

stimulating activities for the language development. The main question has therefore been: Is 

there a difference between the ordinary preschool and the special preschool in their work for 

childrens language development? 

    Except from the special preschools access to speech therapists, the survey has shown that 

there are no established differences between the different kinds of preschools. This applies 

within the groups of the same kind of preschools aswell. Nevertheless it can be interpret that 

the special preschools attach great importance to structure, training and support in 

communication and teamwork. The ordinary preschools intend to do a purposeful work with 

linguistic awareness. 



Sammanfattning 

 
Barns språkutveckling är central i alla förskolors arbete, oavsett inriktning på verksamheten.  

De förskolor som betonar språket som sin profil i verksamheten och de s.k. språkförskolorna 

som reserverat ett antal platser i barngruppen för barn med språksvårigheter specialiserar sig 

dock ytterligare på språket i sin verksamhet. 

    Syftet har varit att söka reda på huruvida språkförskolan och den vanliga förskolan skiljer 

sig åt i arbetet för barns språkutveckling. För att uppfylla syftet har intervjuer med pedagoger 

i den vanliga förskolan och språkförskolan genomförts. Genom intervjuerna söks en klarhet i 

hur man arbetar med språket i de olika verksamheterna samt hur pedagogerna upplever vad 

som är viktigt i arbetet för en positiv språkutveckling. Detta har sedan ställts i relation till 

läroplanen samt den forskning som finns kring barns språkutveckling och språkstimulering i 

förskolan.  Huvudfrågan har alltså varit: Finns det någon skillnad i arbetet för barns 

språkutveckling i förskolan och språkförskolan?  

       Resultatet visar att alla förskolor i undersökningen, på något sätt, skiljer sig åt i arbetet 

för barns språkutveckling oavsett inriktning på verksamheten. Det kan därför tolkas som att 

skillnaden mellan just språkförskolan och den vanliga förskolan inte behöver vara särskilt stor 

i arbetet för språkutveckling. I denna undersökning upplevs dock språkförskolorna lägga stor 

vikt vid struktur i verksamheten samt träning och stöd i kommunikation och samspel. Den 

vanliga förskolan upplevs istället arbeta mycket målmedvetet med den språkliga 

medvetenheten i verksamheten.  
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 1 Inledning 
 

I den för uppsatsen aktuella staden finns det 49 kommunala förskolor där en mängd olika 

pedagoger och barn arbetar tillsammans. Pedagogernas arbetsuppgift i förskolan är att skapa 

en grund för barnen att stå på i deras livslånga lärande1. Att det är ett stort arbete framgår av 

denna definition på pedagogernas ansvar. Pedagogerna i förskolan ansvarar även för hur man 

ska skapa denna grund samt hur man kan stödja barnen i deras utveckling under åren i 

förskolan.  

    För föräldrar och barn som söker sig till förskolan finns möjligheten att besöka den 

verksamhet man finner intressant innan man bestämmer sig för att ansöka till denna. Varje 

förskola har ofta ett område/arbetssätt de valt som profilering i sitt arbete och även denna 

information finns att tillgå då man söker till förskolan. Bland de 49 förskolorna i den aktuella 

kommunen finns tillgång till fyra s.k. språkförskolor (avdelningar). Dessa fyra avdelningar 

ska arbeta med en betoning på barns språk och ska även inneha ett visst antal barn i gruppen 

vilka är i behov av extra stöd i sin språkutveckling. Då man tittar närmare på kommunens 

beskrivning av de förskolor som profilerar sig inom exempelvis språket ser många av dessa 

beskrivningar påfallande lika ut. Den information man som utomstående kan avläsa är enbart 

att man i den aktuella verksamheten arbetar medvetet med språket. Då varje pedagog och 

barngrupp är den andra olik bör det ändå vara möjligt att de olika verksamheterna kan skilja 

sig åt i den dagliga verksamheten? 

    I Lpfö98 står det att en stor del av förskolans arbete ska satsas på att stimulera alla barns 

språkutveckling 2. Man ska även söka sträva mot att varje barn utvecklar ett tillräckligt bra 

ord/begreppsförråd och talspråk för att kunna meddela sig med sin omgivning. Pedagogerna i 

förskolan ska likaså söka ta till vara på barns nyfikenhet samt väcka ett intresse hos barnen för 

det skrivna språket. Varje pedagogisk verksamhet bör därmed ha just barns språkutveckling 

som en grundläggande utgångspunkt i verksamheten. Man kan därför ställa sig frågan vad 

som skiljer språkförskolan från de ”vanliga” förskoleavdelningarna i arbetet med språket? 

Vad får de barn som går där som de övriga barnen i andra verksamheter missar? För att vara 

ett gott stöd till alla barn oavsett de är placerade i språkförskola eller vanlig förskola är det av 

vikt att se hur de olika förskolorna arbetar med språkutveckling i sin verksamhet. Kanske 

finns det arbetssätt i språkförskolan som kan anammas på den vanliga förskolan och då även 

stödja de barn som där är i behov av extra stöd i sin språkutveckling? Kanske kan de vanliga 

                                                 
1 Läroplanen för förskolan, s.8 
2 Läroplanen för förskolan, s. 13  
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 förskolornas arbetssätt för språket vara minst lika väl eller kanske ännu mer stimulerande 

och utvecklande för alla barn i förskolan? 

 
1.1 Syfte 

Syftet är att söka se huruvida språkförskolan skiljer sig från den ordinarie förskolan i arbetet 

för barns språkutveckling. Då språkförskolan enbart genom sin benämning som språkförskola 

signalerar till omgivningen att man arbetar utifrån en fokusering på språket ser jag denna 

jämförelse som mycket viktigt att belysa. Detta är inte av vikt enbart för de verksamma 

pedagoger som förutsätts veta skillnaden mellan de olika verksamheterna utan även för de 

föräldrar som själva aktivt söker hitta den rätta förskoleplatsen åt sitt barn. Syftet är likaså att i 

jämförelsen söka se hur de olika pedagogernas åsikter om vad som är viktigast i arbetet för 

barns språkutveckling eventuellt skiljer sig åt.  

    Frågan som ska sökas svar på är: Skiljer sig språkförskolan från den vanliga förskolan i 

arbetet för barns språkutveckling? Om det finns skillnader är det även av vikt att söka se vari 

denna skillnad består. 

 

1.2 Begränsningar 

Uppsatsen kommer att behandla hur man på tre språkförskoleavdelningar och tre ordinarie 

förskoleavdelningar i en kommun i en mellanstor svensk stad arbetar med språkutveckling 

hos barn i åldrarna 3-5 år. Begränsningen vad det gäller barnens ålder har gjorts för att många 

barn med eventuella svårigheter i språkutvecklingen uppmärksammas i början av detta 

åldersintervall.  

    Då deltagande observationer ej kunde genomföras för att det är en mycket tidskrävande 

metod, som i korta projekt ofta kan ses som onödig3, är undersökningen begränsad till 

intervjuer med pedagoger i de olika verksamheterna. För vidare information kring metodens 

urval och upplägg se rubrik metod. 

 

1.3 Material och forskning 

Undersökningens material består av sex genomförda intervjuer som bearbetats och 

tillsammans bildar den komparativa uppsatsens utgångspunkt. Utifrån materialet har sedan 

läroplanen för förskolan samt litteratur och forskning med betydelse för barns språkutveckling 

behandlats och satts i relation till ovan nämnda material.  

                                                 
3 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, Lund 1996, s.66 
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     De olika forskare som behandlas har varierande fokus i sina studier. A-K Svensson 

betonar miljön som den viktigaste faktorn för barns språkutveckling och belyser även 

arbetssätt för språklig medvetenhet. Svenssons litteratur ligger därför som grund till 

beskrivningen av Vygotskys syn på leken men även i avsnittet om språklig medvetenhet.  

Arnqvist gör en väl sammanfattad beskrivning om barns språkutveckling varför denna får stor 

vikt i just det avsnittet av uppsatsen. Liberg och Bjar har samlat en rad forskares texter om 

barns språkutveckling i en bok. De författare som behandlas ur denna är Caroline Liberg, 

Sven Strömqvist, Ulrika Nettelbladt och Christina Reuterskiöld Wagner. Strömqvist är 

professor i språkinlärning och behandlar därför mycket kring barns språkutveckling. 

Nettelbladt och Reuterskiöld Wagner är båda legitimerade logopeder varför deras texter tar 

upp om barn med språksvårigheter. Liberg, Pape, Pramling, Hagtvet, Knutsdotter, Lindqvist 

och Jederlund ligger alla till grund för avsnitten om arbetssätt men med lite olika inriktningar. 

Liberg behandlar samtalskulturer som arbetssätt medan Pramling framför allt behandlar barns 

lärande utifrån läroplanen. Knutsdotter och Lindqvist har genomfört mycket forskning kring 

barns lek varför de behandlas i detta avsnitt. Jederlund betonar musikens betydelse och 

Hagtvet sambandet mellan barns tal- och skrivutveckling.   

 

2 Vygotsky och språket  

Språket innebär ett sätt att meddela sig på4. Vi kan kommunicera med varandra genom 

muntligt språk, kroppsspråk och skriftligt språk. Det muntliga språket omfattar förutom rent 

tal även betoningar och röstläge medan kroppsspråket utöver gester och mimik även kan 

handla om teckenspråk.  

    Vygotsky betonade i sina teorier vikten av att se människan som en individ med olika 

kulturella, sociala, historiska och individuella bakgrund5. De olika bakgrunder människan bär 

med sig i livet påverkar och utvecklar sedan språket på olika sätt. Språket är för Vygotsky ett 

utvecklingsområde som bygger på den kommunikation man som spädbarn hade med 

omgivningen där man främst kommunicerade med kroppsspråk och joller. Språkets egenskap 

är att det ska fungera som ett redskap för tänkandet samt hjälpa till att skapa ordning i 

människors sociala samvaro. Vygotsky betonar den sociala interaktionens betydelse för 

språket. Först då språket utvecklats så det fungerar i sociala sammanhang kan det börja 

användas individuellt för tänkande och ökad intellektuell förmåga.  

     
                                                 
4 Arnqvist, Anders, Barns språkutveckling, Lund 1993, s.12 
5 Svensson, Ann-Katrin, Barnet, språket och miljön, Lund 1998, s.32 
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 3 Barns språkutveckling 

Litteraturen kring barns språkutveckling är omfattande och det är generellt att alla poängterar 

vikten av att vara försiktig med att för hårt dela in språkutvecklingen i stadier. Detta beroende 

på att alla barn är mycket olika i vilken takt man tillägnar sig språket. De olika delar som 

tillsammans bildar barnets språk är: fonetik, fonologi, grammatik, semantik och pragmatik. 

 

3.1 Fonetik och Fonologi    

Fonetik och fonologi är två begrepp som lätt blandas ihop då man talar om barns 

språkutveckling. I detta sammanhang kan det vara av vikt att precisera de olika begreppen. 

Fonetik beskriver hur språkljuden produceras och uppfattas6. Fonologi behandlar språkljudens 

funktion samt hur dessa används i vårt språk. 

    Redan vid födseln framkallar människan läten7. Till en början mestadels som skrik, men 

snart befinner sig barnet i den s.k. jollerperioden. Denna kännetecknas till en början av ett 

gurglande som till slutet övergår i stavelseliknande joller som bygger på konsonanter och 

vokaler (ex. ba-ba). 

    Då barnet närmar sig ett års ålder brukar det vara kapabelt att säga sitt första ord8. Då har 

det nämligen börjat koppla ihop ljud med människor och saker i sin omgivning. Ofta har barn 

lättare att lära sig de språkljud som formas i främre delen av munnen än de ljud som 

produceras i de bakre delarna av munhålan9. 

 

3.2 Grammatik 

Grammatik handlar om språkets uppbyggnad10. Då barnet behärskar att uttala satser bestående 

av ett ord lär man sig så småningom att sätta ihop satser av två ord. Ofta producerar barn i 

denna ålder en mängd ord inom en kort tid varför denna period brukar benämnas 

ordförrådsspurten. I samband med denna period börjar även barnen upptäcka 

böjningsmorfemen i språket11 . De flesta barn i åldrarna 3-5 år har ett bra ordförråd och en 

tillräckligt god grammatik för att kunna kommunicera med omgivningen genom att svara, 

kommentera och ställa frågor12.  

 
                                                 
6 Arnqvist, Anders, Barns språkutveckling, Lund 1993, s.39 
7 ibid. s.41 
8 Strömqvist, Sven, ”Barns tidiga språkutveckling”, Lund 2003, s.60 
9 Arnqvist, Anders, Barns språkutveckling, Lund 1993, s.44 
10 Strömqvist, Sven, ”Barns tidiga språkutveckling”, Lund 2003, s. 62 
11 ibid. s.66 
12 ibid. s.69 
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 3.3 Semantik  

Den semantiska utvecklingen handlar om hur barnet lär sig innebörden av ordens och 

satsernas betydelse13.  

Enligt Strömqvist måste barnet för att kunna uttala ord uppmärksamma vilka språkljud orden 

de hör består av samt koppla ordet till specifika situationer och begrepp14. Förmågan att förstå 

och uttala ord kan underlättas för barnen genom att omgivningen betonar olika ord olika 

mycket i sina yttranden.15. I de vuxnas tidiga barnriktade tal betonas oftast först de s.k. 

innehållsorden såsom substantiv, adjektiv och verb. Då kommunikationen i detta stadium sker 

öga mot öga ges även möjligheten att förtydliga begrepp och ord genom att peka ut dessa för 

barnet. Då barnet utvecklat tillräckligt många innehållsord och dessa blivit självklara för 

barnet blir det lättare att även tillägna sig funktionsorden såsom konjunktioner och 

prepositioner16. 

 

3.4 Pragmatik  

Pragmatik handlar om att använda språket17. Redan från födseln har barnet en kommunikativ 

förmåga där man till en början framför allt kommunicerar med skrik, blickar och 

rörelsemönster. Enligt språkforskaren Ragnhild Söderberg har forskning visat att spädbarn 

som endast är tre månader gamla kan inneha förmågan att följa den för kommunikationen 

viktiga turtagningsregeln. Turtagningsregeln innebär att man är lyhörd för den man 

kommunicerar med och kan vänta på sin tur i kommunikationen. Söderberg beskriver även 

vikten av att kommunicera med barn tidigt för att träna dem i konversationens konst18.  

    Förmågan att kunna föra en dialog är mycket viktig i barns språkutveckling19. En dialog 

upprätthålls inte enbart genom att man är kapabel att sända och mottaga information. Förutom 

att informationen ska vara mycket tydlig måste man även förstärka sitt språk med ett 

kroppsspråk och mimik. Man bör även kunna följa kommunikationens osynliga regler såsom 

turtagning och uppmärksamhet.  

 

                                                 
13 Arnqvist, Anders, Barns språkutveckling, Lund 1993, s.45 
14 Strömqvist, Sven, ”Barns tidiga språkutveckling”, Lund 2003, .60 
15 ibid. s.61 
16 ibid. s.62 
17 Söderberg, Ragnhild, Barnets tidiga språkutveckling, Malmö 1988, s. 13 
18 ibid. s.14 
19 Arnqvist, Anders, Barns språkutveckling, Lund 1993, s.59 
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 3.5 Språklig medvetenhet 

Då barnet kan se på språket med ett perspektiv på dess form istället för dess innehåll har det 

nått en språklig medvetenhet. I detta stadium är barnet medvetet om hur något sägs istället för 

vad som sägs20. Arnqvist hänvisar till Lundberg, Frost & Petersens indelning av språklig 

medvetenhet i förmågan att uppmärksamma ord, stavelser och rim samt de enskilda fonemen21 

 

4 Vad innebär språksvårigheter? 

Språksvårigheter innebär att barnet har problem med att förstå och kunna formulera sig med 

det talade språket 22. Dessa svårigheter kan beröra olika områden i språket såsom fonologi, 

morfologi, syntax, ordförråd, semantik och pragmatik.  

    De fonologiska svårigheterna handlar om att man inte kan använda sig av språkljuden 

insatta i ord23. Morfologiska svårigheter handlar om att man har svårt med att kunna böja 

orden i talet. Svårigheter med syntax innebär att man ha svårt med det grammatiska i språket 

och därför kan ha problem med att sätta ihop korrekta meningar. Det kan även innebära att 

man har svårt med att uppfatta instruktioner där t.ex. en uppmaning kommer sist i 

händelseförloppet i meningen. Då barnet har svårigheter med ordförråd och semantik kan det 

ha svårigheter att förstå ord och hur dessa ska användas i språket. Pragmatiska 

språksvårigheter yttrar sig i att barnet har svårt att kommunicera med omgivningen. Detta 

beror ofta på att de har svårt att följa de regler kommunikation bygger på såsom turtagning 

och att tolka kroppsspråk och tonfall. Pragmatiskas svårigheter kan även uppvisa symtom som 

att barnet sällan svarar på tilltal, att barnet ofta ordagrant upprepar vad man sagt eller att man 

ofta och plötsligt byter samtalsämnen24.  

 

5 Pedagogiska arbetssätt för språkutveckling 

Då förskolans arbete bygger på läroplanen bör denna vara en självklar del i planeringen av de 

pedagogiska verksamheterna. I förskolans uppdrag ingår det att se till att alla barn får uppleva 

hur det känns att lyckas och övervinna svårigheter samt vara en tillgång i barngruppen25. 

Läroplanen betonar leken och det lärande som pågår då barnen har roligt som mycket viktigt 

                                                 
20 Svensson, Ann-Katrin, Språkglädje, Lund 1995, s.17 
21 Arnqvist, Anders, Barns språkutveckling, Lund 1993, s.69 
22 Arnqvist, Anders, Barns språkutveckling, Lund 1993, s.121 
23 ibid. s. 122 
24 Nettelbladt, Ulrika, Reuterskiöld Wagner, Christina, ”När samspelet inte fungerar - pragmatisk språkstörning”, 
Lund 2003, s.179 
25 Läroplanen för förskolan, s. 8 
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 för att utveckla barnets kommunikation och symboliska tänkande26. Förutom leken menar 

man i läroplanen att man även ska utnyttja situationer där barnen socialt samspelar, utforskar 

och skapar för att kunna förmedla kunskap vidare till barnen27. Läroplanen betonar vikten av 

att barnen får skapa och kommunicera inom de estetiska områdena musik, drama, dans, 

rörelse, bild och rytmik för att lära och utvecklas, men även att skriftspråket ska vara ett sätt 

att uttrycka sig på i förskolan. 

    Kari Pape menar att man genom läroplanens helhetssyn på lärandet (lärande, omsorg och 

fostran) har fått en möjlighet att i förskoleverksamheterna synliggöra för omgivningen att 

lärandet pågår hela dagen i förskolans många olika situationer28. För att detta ska bli möjligt är 

det dock viktigt att som pedagog reflektera kring hur man kan utnyttja de olika 

vardagssituationerna till att utveckla lärandet, menar Pape.  

 

5.1 Samtal som språkutvecklare 

Ingrid Pramling betonar att barns språkutveckling, lärande och identitetsutveckling hänger 

samman29. För att utveckla det talade språket är man beroende av samspel med omgivningen. 

Pedagogen i förskolan har därför en viktig roll i att samtala med barnen samt stödja dem i 

deras samtalande i förskolan.  

    Liberg behandlar bl.a. Blum-Kulkas forskning kring vad man samtalar om vid matbordet30. 

Vad det gäller förskolebarn i de högre åldrarna handlar ca 1/5 om saker som händer här och 

nu, medan 1/3 av samtalsämnena fokuserar vad som nyss har hänt eller ska komma att hända. 

Detta kallar Blum-Kulka för berättningsbara nyheter31. Den övriga andelen samtalsämnen (ca 

½) i studien kretsade kring ämnen av mer generell art. Liberg lyfter fram just de 

berättningsbara nyheternas stora fördelar i samtalet vid matbordet. Genom dessa kan barnen 

med hjälp av en vuxen få en möjlighet att se hur andra uppfattar händelser som diskuteras. 

Barnen får genom de berättningsbara nyheterna även chansen att utveckla sitt analytiska 

tänkande genom att man i samtalandet kan ställa olika uppfattningar av en händelse mot 

varandra och sedan diskutera för och emot olika uppfattningar.  

    Forskning visar att barn som får uppleva ett rikt och nyanserat talspråk som inte är 

situationsberoende gynnas i sin språkutveckling jämfört med de barn som omges av ett talat 

                                                 
26 Läroplanen för förskolan, s.9 
27 ibid. s.10 
28 Pape, Kari, Social kompetens i förskolan, Stockholm 2003 s.90 
29 Pramling Samuelsson, Ingrid, Sheridan, Sonja, Lärandets grogrund, Lund 1999, s.71 
30 Liberg, Caroline, ”Samtalskulturer - samtal i utveckling”, Lund 2003, s.87 
31 ibid. s.88 
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 språk som är väldigt konkret och beroende av situationen just här och nu32. Hagtvet 

betonar vikten av vardagssituationerna som en viktig grund för språkets utveckling. 

Rutinsituationer där händelser redan är kända för barnen gör det lättare att fokusera ord, 

begrepp och kommunikation i den aktuella situationen33. Hagtvet menar att rutinsituationerna 

i förskolan är ypperliga tillfällen för att träna det situationsoberoende samtalet. Forskning 

visar även att pedagoger i förskolan, särskilt bland de äldre barnen, är väldigt duktiga på att 

fokusera samtalsämnena till att handla om ”där-och-då” istället för ”här-och-nu”34. 

    Forskningen kring barns språkutveckling ser även ett samband mellan en positiv 

språkutveckling och de barn som omges av vuxna som lyssnar till dem samt i dialogen kan 

utgå från det som barnet finner är viktigt35. Detta sker genom att man bygger vidare 

konversationen på barnens kommentarer i samtalet36. Genom att vara en god lyssnare och 

ställa frågor för att få förtydliganden riktar man barnets uppmärksamhet mot språket och lär 

dem samtidigt vad som krävs i en kommunikation37. Många studier påvisar att den vuxne i 

förskolan ofta tar väldigt mycket språkligt utrymme. I de samtal vuxna interagerar 

tillsammans med barnen har det visat sig att den vuxne ibland kan ta upp mot 80-90 % av det 

talade utrymmet38. 

 

5.2 Leken som språkutvecklare 

Vygotskys teori om lek bygger på den kulturhistoriska teorin där medvetandet formas av 

påverkan från människans kulturella och sociala omgivning39. För barnet är det leken som är 

viktigast för att utveckla sitt medvetande40. I leken söker barnet uppfylla sina orealistiska 

önskningar (exempelvis att köra bil). Barnet gestaltar i leken, med sin egen tolkning, det som 

det upplever i sin omvärld och skapar därmed en ny innebörd till det upplevda. Som verktyg 

för att tolka sin omvärld använder barnet språket vilket har en betydande roll i barnets 

utveckling. I min text kommer begreppet lek omfatta den stund då barnet agerar själv eller 

tillsammans med andra i den fria leken och styrda leken.   

                                                 
32 Eriksen Hagtvet, Bente, Språkstimulering: Tal och skrift i förskoleåldern, Stockholm 2004, s.114 
33 ibid. s.118 
34 Eriksen Hagtvet, Bente, Språkstimulering: Tal och skrift i förskoleåldern, Stockholm 2004, s.119 
35 ibid. s.116 
36 Liberg, Caroline, ”samtalskulturer – samtal i utveckling”, Lund 2003, s.94 
37 Eriksen Hagtvet, Bente, Språkstimulering: Tal och skrift i förskoleåldern, Stockholm 2004, s.111 
38 Liberg, Caroline, ”samtalskulturer – samtal i utveckling”, Lund 2003, s.94 
39 Knutsdotter Olofsson, Birgitta, Lek för livet, Stockholm 2002, s.143 
40 Lindqvist, Gunilla, Lekens möjligheter, Lund 1996, s.70 
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     I leken tränar barnet språket aktivt i samspelet med kamraterna41. För att kunna leka 

ställs det dock vissa krav på barnet för att leken ska kunna fortgå. Hit hör kompetensen att 

förstå vad kamraterna säger samt att kunna läsa icke uttalat språk som kroppsspråk och gester. 

För att leken ska kunna fortgå krävs det även att barnet har förstått ömsesidigheten i samspelet 

med kamraterna och kan turtagningens regler42. Knutsdotter betonar att det krävs att barnet 

förstår leksignalen som säger att nu är det lek för att leken ska kunna fortgå. Risken finns 

annars att barnet tar allt i leken bokstavligt. Leksignalen ”Detta är lek” bygger på Batesons 

teori om att kommunikation sker på flera olika plan människor emellan43. Han menar att 

leksignalen är det som göra att man uppfattar leken som just lek och inte en verklighet. Ofta 

är denna outtalad då barn leker. 

    För många barn kan svårigheter i leken bero på att de inte lärt sig tekniken att leka44. 

Låtsasleken kan inte utvecklas utan de vuxna i omgivningen och pedagogen har en viktig 

uppgift i att lära de barn som inte behärskar detta denna teknik.  I låtsasleken handlar det om 

att lära barnen hur man tar roller, hur man gör om eller ersätter föremål med låtsasföremål och 

hur man använder språket i leken.  

    Knutsdotter hänvisar till Vedelers forskning kring barn som blir uteslutna ur leken45. Det 

har visat sig att barn med kommunikationssvårigheter har lätt för att bli uteslutna ur leken. För 

att få med barnen i denna gäller det att utveckla deras lekande kommunikation. Då den vuxne 

deltar i barnets rollek kan man stödja barnet att utveckla sin kommunikationsförmåga genom 

att själv uttrycka känslomässiga, förklarande och samtalsfrämjanden kommentarer i leken. 

 För de barn som har svårt att leka spelar pedagogen en viktig roll. Genom att som vuxen delta 

i leken på lekens villkor kan man visa de barn som har svårigheter hur man exempelvis kan gå 

in i och ur olika lekar46.   

 

5.3 Språklekar, sagor och musik som språkutvecklare 

Språklekar definierar jag i denna text som de lekar där vuxna leder lekar med ord och ramsor 

tillsammans med barnen. Arnqvist gör en liknelse mellan arbetet för att stimulera 

förskolebarnens språk med arbetet för att stimulera skolbarnens läsning47. Han menar att båda 

                                                 
41 Pramling Samuelsson, Ingrid, Sheridan, Sonja, Lärandets grogrund, Lund 1999, s.85 
42 Knutsdotter Olofsson, Birgitta, Lek för livet, Stockholm 2002, s.90 
43 Knutsdotter Olofsson, Birgitta, Lek för livet, Stockholm 2002, s.18 
44 ibid. s.90 
45 ibid. s.93 
46 Pramling Samuelsson, Ingrid, Sheridan, Sonja, Lärandets grogrund, Lund 1999, s.87 
47 Arnqvist, Anders, Barns språkutveckling, Lund 1993, s.126 
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 dessa grupper stimuleras till att utveckla begrepp, ordförråd, förståelse och språklig 

uppmärksamhet.   

    För att utveckla begrepp och ordförråd kan man i språklekar arbeta med att utveckla 

förmågan att beskriva. I språklekarna kan man även uppmärksamma synonymer, antonymer 

(motsatser) och klassificering för att stimulera utvecklingen av begrepp och ordförråd. 

     För den språkliga uppmärksamheten betonar Arnqvist vikten av rim och ramsor. Om 

barnen vid rimmande kommer på nonsensord menar han att det är mycket viktigt att detta tas 

emot på ett positivt sätt av pedagogen. Han betonar likaså att förmågan att kunna rimma är 

grundläggande för den språkliga medvetenheten varför de barn som inte behärskar detta 

moment måste få mycket stöd och stimulering vidare i detta. Det är även av vikt i träning av 

språklig medvetenhet att träna barnen i att skifta fokus från ordets innehåll till ordets form. 

Detta kan göras genom att varje enskilt ord i exempelvis ett sammansatt ord representeras av 

en kloss för att konkretisera för barnen hur ordet är uppbyggt.        

    Svensson menar att man även kan utveckla barns språkliga medvetenhet inte enbart genom 

att fokusera på språkljud och ordets delar utan även genom den s.k. helordsmetoden. Denna 

metod går ut på att barnen i sin omgivning exponeras för ordbilder på välkända objekt skrivna 

med gemener. Detta för att barnen ska lära sig utseendet på ordbilden så som de kommer att 

möta dem naturligt i det skrivna språket så småningom.  

    Jederlund behandlar Watersons forskning kring barnramsans betydelse för barns 

språkutveckling. Waterson menar att barn upptäcker den rytmiska helheten i ramsor före 

orden uppfattas och kan uttalas. Detta gör att ramsor stimulerar barnen att utveckla även 

längre talade yttranden48. Jederlund hänvisar även till Stefan Gustafsons avhandling om hur 

barn avkodar ord. De små barnen avkodar ord genom språkljud medan de stora barnen kodar 

av orden som visuella helheter. Ljudlekar kan därför vara ypperliga metoder till att öva upp 

den fonologiska medvetenheten menar Jederlund49.  

    Även sagor och böcker är en naturlig del av förskolans vardag. Lena Kåreland betonar 

vikten av att söka stödja och stimulera varje barn i sin språkutveckling genom att samtala, 

berätta och läsa för barnen50. Hon betonar även att de barn som i hemmen inte får ett gott stöd 

i sin språkutveckling får svårare i sin fortsatta skolgång. Även om förskolan arbetar medvetet 

med språket menar Kåreland att de barn som ej får stöd och stimulering i språket hemma får 

sämre förutsättningar att klara skolan än de barn som även hemma har ett språkligt stöd.  

                                                 
48 Jederlund, Ulf, Musik och språk. Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling, Stockholm 2002 s.84 
49 ibid. s. 102 
50 Kåreland, Lena, Möte med barnboken, Stockholm 1994, s.39 
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     Musikterapeuten Even Ruud har forskat kring musikterapins arbetsområden och 

kommit fram till att musiken gör träningen av språket lustfylld och därmed lättare att ta till 

sig. Likaså betonar han att man gynnar barnets möjligheter att uttala ord rätt genom att sätta in 

ord som för barnet är svåra att uttala i rytmiska melodier. Ruud föreslår även att man kan 

utnyttja blåsinstrument för att träna upp talet rent anatomiskt51. Jederlund behandlar även 

Berit Uddéns avhandling om musisk kommunikation i förskolan. Hon menar att pedagogen 

har till uppgift att inte enbart utnyttja musiken som ett estetiskt ämne i förskolan utan även att 

man i vardagssamvaron kommunicerar med röstens och kroppens klanger och rytmer i 

samvaron med barnen52.  

 

 6 Metod 

Som grund för uppsatsen ligger en kombination av en deskriptiv53 och komparativ metod54. 

Det betyder att jag valt att beskriva sex olika verksamheter men med ett jämförande 

perspektiv. Eftersom enbart den komparativa metoden, enligt Ejvegård, bör användas med 

viss försiktighet då det är lätta att söka jämföra enheter som inte är likvärdiga55 har jag valt att 

utgå med största fokus på den deskriptiva metoden. Jag har därför sökt gruppera svaren från 

undersökningen i grupper. Detta har gjorts dels efter intervjufrågornas områden, dels efter de 

mest frekventa svarsområdena. Likaså söker jag i resultatbeskrivningen betona både olikheter 

och likheter för att göra den komparativa delen rättvis i sammanhanget.  

    I uppsatsen har jag sökt resultatet med ett fenomenografiskt förhållningssätt. 

Fenomenografin försöker, enligt Alexandersson, beskriva hur något uppfattas av 

omgivningen56 och målet är därför att söka se hur de olika pedagogerna beskriver sina 

upplevelser kring barns språkutveckling. I den fenomenografiska metoden rekommenderas att 

man använder sig av intervjuer för datainsamling samt att denna består av frågor som det inte 

finns ett rätt svar på57. I den fenomenografiska undersökningen analyserar och tolkar man 

sedan de genomförda och utskrivna intervjuerna58. Alexandersson delar upp denna del av 

undersökningen i fyra faser. Den första fasen handlar om att skaffa sig ett helhetsintryck av 

intervjuerna och att hitta, för uppsatsen, viktiga upplevelser. I den andra fasen söker man se 

                                                 
51 Jederlund, Ulf, Musik och språk. Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling, Stockholm 2002, s. 103 
52 ibid. s.115 
53 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, Lund 1996, s.30 
54 ibid. s.39 
55 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, Lund 1996, s.39 
56 Alexandersson, Mikael, ”Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus”, Lund 1994, s.112  
57 ibid. s.123 
58 ibid. s.125 
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 likheter och skillnader i de intervjuades upplevelser. Fas tre och fas fyra i den 

fenomenografiska metoden handlar om att söka kategorisera de olika uppfattningarna för att 

kunna beskriva vilka grupperingar som finns inom området. De sistnämnda faserna har jag 

uteslutit ur min metod då jag kom fram till att det var en omöjlighet att kategorisera 

pedagogerna/förskolorna eftersom alla verksamheter såg olika ut. Däremot har jag sökt 

tydliggöra mönster i pedagogernas uppfattningar om vad som är viktigt i barns 

språkutveckling i förskolan.   

 
6.1 Undersökningsgruppen 

Sex förskoleavdelningar deltog i undersökningen, där tre pedagoger var verksamma på 

språkförskolan och tre på den vanliga förskolan. Språkförskolorna valdes utifrån att det enbart 

fanns dess att tillgå i Karlstad. Kriterierna för de vanliga förskolorna var att de alla hade 

arbetet med språk som sin främsta profil och att de alla var belägna på olika rektorsområden. 

Detta för att alla språkförskolor var belägna på just olika rektorsområden. Likaså fanns som 

krav att barngruppen i den vanliga förskolan skulle vara i åldrarna 3-5 år eftersom det även 

var denna åldersgrupp som språkförskolan representerades av. 

 

6.2 Datainsamlingen 

En intervju genomfördes med en pedagog på varje avdelning. Intervjun föregicks av ett 

telefonsamtal där de intervjuade pedagogerna tillfrågades om att bli intervjuade. De fick även 

under detta samtal veta vad intervjun skulle handla om, nämligen hur man arbetade med barns 

språkutveckling i förskolan. De informerades även om att jag i arbetet skulle studera tre 

språkförskolor respektive tre vanliga förskoleavdelningar. 

    Intervjun genomfördes på de respektive förskolorna och spelades in på band. I ett fall ville 

inte den intervjuade pedagogen bli inspelad då hon menade att hon inte skulle känna sig 

tillräckligt avspänd under intervjun. I två fall ansåg pedagogerna att de inte kunde lämna 

verksamheten och intervjun genomfördes därför vid matbordet under barnens fria lek. De 

frågor som ställdes finns som bilaga 1. Jag var under intervjun noga med att följa upp varje 

svar så att intervjun kom att likna mer en dialog än en intervju. Detta gjordes för att förtydliga 

vad pedagogen sagt men även för att få en avslappnad miljö för intervjun. Efter intervjun 

sammanställdes det för uppsatsen relevanta områdena och grupperades i resultaten för att 

svara på uppsatsens syfte. 
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 6.3 Validitet och reliabilitet 

Då intervjuerna utformades som ett samtal hände det att ämnen i intervjun kom att handla om 

sådant som ej senare gick att använda. Att en pedagog inte ville bli inspelad och att två 

intervjuer skedde mitt i barngrupp kan även det påverka resultaten nedan. Eftersom uppsatsen 

bygger på fenomenografi kretsar intervjuerna mycket kring pedagogernas uppfattningar inom 

olika områden. Patel betonar att det, eftersom uppfattningar kan ändras, inte ligger någon 

generell verklighet i fenomenografin59. Det är därför viktigt att poängtera att uppsatsen inte är 

någon vedertagen sanning utan min tolkning av pedagogernas uppfattningar och beskrivning 

av verksamheten. 

 

7 Resultat 

Sex pedagoger på sex förskolor intervjuades. Tre av dessa arbetade på 

språkförskoleavdelningar och tre på vanliga förskoleavdelningar.  

     Språkförskola 1 är en förskola med 14 barn i åldrarna tre till fem år. På avdelningen 

arbetar två förskollärare, en specialpedagog samt en logoped (50 %). 

    Språkförskola 2 har en barngrupp på 15 barn i åldrarna 3-5 år och förutom 

förskolepedagogerna en logoped knuten till avdelningen (30 %).  

    Språkförskola 3 har en grupp på 14 barn där man arbetar tre pedagoger och en logoped (30 

%) tillsammans. 

    Förskola 4 representeras av en förskoleavdelning med 17 barn i åldrarna 2-5 år. På 

avdelningen arbetar tre pedagoger. 

    Förskola 5 är en avdelning med 18 barn i åldrarna 3-5 år och tre pedagoger (2 ½).   

    Förskola 6 består av 18 barn i åldrarna 3-5 år och tre pedagoger med en total arbetstid på 

2,75 %.  

 

7.1 Generella drag hos språkförskoleavdelningen 

På språkförskoleavdelningarna finns 15 platser i barngruppen varav fem av dessa ska 

reserveras för språkbarn. De placerade barn som i verksamheten har en normal 

språkutveckling benämns ofta som s.k. basbarn.  

    De språkbarn som placeras på språkförskolan har sökt sin plats via den kommunala kön 

men kan även vara remitterade till avdelningen från en logoped. De kan även ha förflyttats till 

avdelningen från en vanlig förskoleverksamhet där pedagogerna fattat misstanke om en 

                                                 
59 Patel, Runa, Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder, Lund 2003, s.33 
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 eventuell språkstörning. Innan en förflyttning och placering på språkförskolan genomförs 

tester av logoped och besök av pedagoger från språkförskolan.  

    En logoped är kopplad till varje förskoleavdelning och arbetar med språkbarnen 

individuellt men deltar till en del även i hela barngruppen 

 

7.2 Språkförskola 1 

Barngruppen består av fem barn med konstaterade språksvårigheter och nio barn med normal 

språkutveckling. Det viktigaste i barns språkutveckling, enligt pedagogen, är att alla barn får 

en god språklig grund att stå på i sin fortsatta utveckling. På språkförskola 1 liknar man 

språket vid ett jättelikt berg där artikulation, fonologi och grammatik befinner sig högst upp 

(språkets topp) i nämnda ordning och sedan följs av semantik, språkförståelse och pragmatik 

(språkets grund). Problem i områdena för språkets (bergets) grund är mer avgörande än 

problem i det övre ytskiktet och därför är språkförståelse och pragmatik väldigt viktigt för en 

positiv språk- och kommunikativ utveckling menar pedagogen. Man menar även att de 

språkbarn som placerats på språkförskola 1 utmärker sig från barnen med normal 

språkutveckling genom att de har problem just med semantik, språkförståelse och pragmatik 

och därmed svårt att göra sig förstådda för omgivningen.  

    Arbetet med språket på avdelningen är kopplat till läroplanen och omfattar förutom språk 

och kommunikation även det psykosociala och emotionella området samt skapande 

verksamhet och kroppsuppfattning. Vad det gäller språket tränar man enligt pedagogen 

dagligen koncentration, uppmärksamhet och kommunikation i förskolans alla moment såväl i 

rutinsituationer som i styrda och fria lekar. Vid måltiderna ges det tid att samtala om begrepp 

och ord samt träna kommunikation menar pedagogen. Beroende på individernas olika behov 

arbetar man vad det gäller språket även med begreppsträning, perceptionsträning, 

ordförståelse, språkljud och munmotorik genom olika lekar och spel. 

    I den dagliga verksamheten delas barnen fyra dagar i veckan in i två tvärgrupper 

tillsammans med barn från avdelningen bredvid. I dessa grupper arbetar man inom något av 

ovanstående områden beroende på individens och gruppens behov. Det viktiga är, enligt 

pedagogen, att det man gör ska finnas med som en röd tråd i verksamheten och skapa 

sammanhang för barnen.     

    Man belyser även att det är viktigt att göra barnen delaktiga i verksamhetens olika moment 

för att de ska få en möjlighet att kunna generalisera och överföra det språkliga man gör på 

förskolan till andra situationer i livet. Här ingår vanliga aktiviteter som dukning och andra 

vardagssysslor som man även utför i hemmamiljön.            
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         Den intervjuade pedagogen betonar vikten av ett förhållningssätt från varje pedagog 

som medhjälpare och länk i samspelet barnen emellan under hela dagen samt att arbeta efter 

värdegrunden. Man menar även att det är mycket viktigt att lägga en god grund till språket 

genom att hjälpa och stödja barnen under hela dagen. Det kan handla om att hjälp dem att läsa 

av koder som kroppsspråk och mimik, hur man ska gå in i och avsluta en lek samt att fånga 

upp vardagssituationer och i dessa jobba med det barnen behöver språkligt. 

    På samlingen använder man sig av en minibyrå med åtta lådor som var och en öppnas i en 

bestämd ordning. Varje låda har en lapp som med ord och bild visar vad som komma skall i 

samlingen och verksamheten. Pedagogen menar att detta speciellt kan hjälpa de barn som i 

verksamheten är känsliga för förändringar och behöver struktur och ordning i vardagen.  

    På språkförskola 1 är man mycket noga med att försöka följa den struktur man har i 

verksamheten och helst inte avvika från denna. Då många språkbarn ofta har en medföljande 

problematik görs detta enligt pedagogen för att stödja just de barn som tycker det blir jobbigt 

att lämna den inarbetade struktur och rutin man har på förskolan. Utflykter till skogen och 

andra ställen är man därför restriktiv med. Inför en eventuell utflykt är det viktigt att noga 

samtala med barnen kring vad som skulle ha hänt på förskolan under den tid man är borta för 

att inte dessa barn ska bli oroliga anser pedagogen.  

    I verksamheten använder man sig även av förtydligande pedagogik som innebär att det i 

lokalen finns scheman som utgörs av bilder på vad som ska ske under dagen uppsatta i 

lokalen.  

     

7.3 Språkförskola 2 

Barngruppen har sex platser av 15 avsedda för de s.k. språkbarnen (med försenad 

språkutveckling) men i dagsläget finns istället åtta språkbarn på avdelningen. Detta beror på 

att en del barn då de börjar på avdelningen tas in som basbarn men efter en tid visar sig ha 

svårigheter med språket.  

    Pedagogen på språkförskola 2 menar att det viktigaste i språkutvecklingen är att kunna 

samspela och samtala med andra. Hon menar även att barn med enbart fonologiska 

svårigheter som fungerar bra vad det gäller språkförståelse, meningsbyggnad, grammatik och 

pragmatik oftast har en problematik som är relativt lätt att åtgärda. De barn som saknar 

språkförståelsen, d.v.s. hur man ska använda språket, får det svårare att kommunicera och 

fungera med sin omgivning och det är i detta språkbarnen framför allt skiljer sig från 

basbarnen. 
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 Man har på språkförskola 2 brutit ned målen i läroplanen så denna ska anpassas efter alla 

barn vad det gäller språket. Framför allt betonar man vikten av att stödja barnen i 

kommunikationsträning och att söka ge dem en helhet i språkträningen. Man menar att 

språket är något man tränar hela dagen i de många olika momenten som förskolans 

verksamhet bygger på. Därför har förskolan valt att fokusera mycket på måltiderna i 

verksamheten. Genom att placera en vuxen tillsammans med fem barn i olika rum menar 

pedagogen att barnen får den vuxnas fulla fokus och därmed en god chans att tränas i 

kommunikation, turtagning, begreppsinlärning och motorik.  

    På förskolan är barngruppen uppdelad i tre mindre grupper tre förmiddagar i veckan. Varje 

pedagog ansvarar för sitt aktivitetsområde och de olika barngrupperna roterar bland de olika 

områdena. De olika områden man arbetar i grupperna med är musik & rörelse, språklekar och 

skapande verksamhet. I varje aktivitet förs träning av språket in. Det kan handla om att spela 

spel för att träna begrepp, färger, antal och turtagning. Det kan även handla om att man 

sjunger sånger som tränar en viss ljudproblematik. Två dagar i veckan arbetar man inte i 

grupper utan använder en dag till skogsutflykt och en dag till fredagsfest på förskolan. Dessa 

moment sker tillsammans med äldreavdelningen bredvid.  

    Pedagogen menar att det är viktigt att leka in den språkliga träningen. Man använder därför 

även leken som ett verktyg för att träna språket. Detta sker i såväl den styrda leken som den 

fria leken. Likaså använder man sig av ett lekpedagogiskt arbetssätt vilket innebär att 

pedagogerna medvetet arbetar med de gestaltande ämnena musik, drama och skapande på ett 

tematiskt sätt. Detta tillsammans ska ge stoff till barnens lekar där de får skapa sig nya 

betydelser av omvärlden. 

    Pedagogen menar att många av barnen med stora språksvårigheter även har en medföljande 

problematik. Den dagliga verksamheten på språkförskola 2 är därför medvetet strukturerad 

och tydliggjord för att passa alla barn berättar pedagogen. Man har på förskolan ett schema 

för hur veckan kommer att se ut för alla barn vad det gäller grupper och utflykter. Likaså 

använder man sig av en förtydligande pedagogik i tamburen där barnet med hjälp av bilder 

kan se vad och i vilken ordning de ska klä på sig ytterkläderna. Man använder sig även på 

förskolan av tecken som stöd till det talade språket. 

 

7.4 Språkförskola 3 

Av barngruppens 14 barn är tre inskrivna som språkbarn. Därutöver finns ett antal barn som 

placerats som basbarn men senare kommit att diagnostiserats som språkbarn. 
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 Det viktigaste att arbeta med när det gäller språket är, enligt pedagogen, att barnen lär sig 

att kommunicera med sin omgivning. Även på språkförskola 3 menar man att de barn som 

placeras som språkbarn utmärks genom att de har svårt med språkförståelsen. I beskrivningen 

av hur barngruppen är språkligt poängterar pedagogen att lärare på den närliggande skolan 

sagt sig se positiva effekter av de elever som tidigare gått på språkförskola.    

    I arbetet mot läroplanen försöker man utnyttja de olika uttrycksformerna drama, skapande, 

musik, rim och ramsor för att stimulera språkutvecklingen. Man använder sig även på 

förskolan av ett tematiskt arbetssätt där man med hjälp av alla dessa områden behandlar ett 

utvalt tema, exempelvis en saga. Pedagogen uttrycker att det i alla de olika uttrycksformerna 

finns en medvetenhet kring hur man ska behandla språket i varje moment. Man betonar 

särskilt vikten av musik i språkträningen då man ser att många av barnen som kan ha 

svårigheter i det talade språket utmärkt klarar av att sjunga. Detta gör att pedagogerna kan 

utnyttja denna situation till träning av svårigheterna och barnen får en annan möjlighet att 

följa med i verksamheten på ett nytt sätt än annars.  

    I den dagliga verksamheten delar man in barnen i tre grupper. Dessa grupper sätts samman 

efter barnens mognadsnivå men är även ibland något anpassad till barnens språkliga nivå. I 

grupperna anpassar man sedan det man ska arbeta med inom temat efter gruppens nivå. Man 

ser det på förskolan som mycket viktigt att se till varje barns behov och anpassa metoder och 

arbetssätt efter barnet. Logopeden bistår här med en kartläggning av alla barnens språkliga 

nivå på avdelningen.  

    På språkförskola 3 menar man att det är viktigt att hela dagen är väl genomtänkt i hur man 

kan arbeta med språket i förskolans alla moment under dagen såsom vid påklädning och 

måltider. Likaså finner man barnens naturliga uttryckssätt, leken, som mycket viktig att 

utnyttja till att träna språket i. Här finns stora möjligheter att träna kommunikation menar 

pedagogen. Man är därför noga med att förskolans verksamhet ska bygga på just leken. 

    Som pedagog menar man på språkförskola 3 att det är viktigt att reflektera över sitt sätt att 

tala till barnen. Det man som vuxen menar med ett uttryck kan ofta, särskilt för barn med 

språksvårigheter, uppfattas på ett annat sätt av barnet ifråga eller att uttrycka meningar 

innehållande ett underförstått budskap.  

    Man använder sig även på förskolan av vissa delar ur olika arbetsmodeller för språket 

såsom Karlstadsmodellen och Bornholmsmodellen. Karlstadmodellen är en modell som ger 

metoder och material i språkträningen av barn med språkstörningar60. Bornholmsmodellen är 

                                                 
60 www.karlstadmodellen.se, länk metod och material. Hämtat 18 december 2005 
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 en arbetsmodell som går ut på att stimulera och utveckla den språkliga medvetenheten 

hos förskolebarn61. För att synliggöra skriftspråket för barnen finns ordbilder uppsatta runt om 

i förskolans lokaler. Likaså använder man sig till viss del av förtydligande pedagogik då man i 

tamburen har bilder som stöd för barnen i klädvalet vid utgång.  

 

7.5 Förskola 4 

 Då avdelningen är åldersblandad befinner sig barngruppen på olika stadier i 

språkutvecklingen. Vad det gäller uttalet finns det några barn som är något sena i sin 

utveckling, men i språket anser man att alla följer den normala utvecklingen med ett bra 

ordförråd och språkanvändning. Vad som kännetecknar en normal språkutveckling är 

individuellt menar pedagogen. Hon menar att det barn som vid ca 4-5 års ålder inte har ett 

ordförråd och med detta inte kan uttrycka vad han/hon menar kan vara en varningssignal till 

en icke-normal språkutveckling.  

    Förskolan fokuserar i språket den språkliga medvetenheten. Man har tidigare ingått i ett 

språkprojekt om just språklig medvetenhet och använder sig fortfarande av detta material som 

går ut på att se hur barnen hanterar moment som rim, stavelser och segmentering. Genom att 

uppmärksamma dessa moment tidigt menar pedagogen att man även i ett tidigt skede kan 

fånga upp barn med risk för att få problem i sin kommande läs och skrivinlärning.  

    I arbetet mot läroplanen betonar pedagogen vikten av att alltid arbeta med språket på ett 

medvetet sätt i vardagen vid t.ex. påklädning och vid måltider samt att utnyttja tillfällen med 

sång och musik till att öva språket. Vid måltider är man mycket noga med att använda sig av 

hela och korrekta meningar och inte bara kombinera kroppsspråket med korta uppmaningar. 

Detta för att uppmärksamma barnen på att man måste uttrycka sig med hela meningar för att 

blir förstådd. Dagligen får ett av barnen i gruppen duka fram lunch och sedan presentera 

maten och bjuda sina kamrater till bords.  

    Pedagogen betonar vikten av att utnyttja leken i språkarbetet. På förskolan har man även 

utarbetat språklådor och s.k. språkpåsar efter Marie-Louise Nybergs föreläsningar. Marie-

Louise Nyberg är förskollärare och arbetar med att föreläsa för verksamma förskollärare kring 

metoder för språkstimulering. Hon menar att det är viktigt att göra språkträningen rolig för 

barnen för att de ska stimuleras att använda språket. Genom att konkretisera det man berättar 

om för barnen genom att stoppa ned tillbehör till sagan i en vacker låda eller påse så de får 

möjligheten att uppleva sagan i en tredje dimension vilket gör språket mer spännande. Då 

                                                 
61 www.bornholmsmodellen.nu, Hämtat 8 januari 2006 



19 
 

 

 pedagogen menar att även matematik är språk arbetar man så även med Nybergs 

mattematiska material ”Den magiska mattepåsen”. 

    Två dagar i veckan delar man in barngruppen i tre grupper efter barnens ålder. 

Aktiviteterna i dessa grupper varierar från vecka till vecka och kan utgöras av exempelvis ett 

temaarbete eller en lek. Allt som genomförs, poängterar pedagogen, är dock noga planerat och 

har ett genomtänkt syfte.  

    Efter studiebesök på språkförskola 1 har man i den dagliga samlingen även här infört byrån 

som utgångspunkt i samlingen. Här används den inte enbart i syftet att skapa struktur utan 

även spänning och nyfikenhet. Den första lådan innehåller lappar med alla barnens namn 

skrivna med gemener och färg. Barnet ska därmed lära sig att se ordbilder så som det skrivs i 

dess omgivning varför man inte använder enbart versaler.  Man vill även för barnen påvisa att 

man kan läsa sig till information genom att lägga meddelandelappar i byrån där man läser och 

även talar om för barnen att man läser (”På lappen står det att…”). Detta för att förbereda 

barnen inför mötet med skriftspråket. Emellanåt använder man sig även av material från 

Bornholmsmodellen som även den handlar om den språkliga medvetenheten. 

     

7.6 Förskola 5 

Pedagogen beskriver barngruppen språkmässigt som överlag normal. Några barn är lite senare 

och några långt före i sin språkutveckling. Pedagogen på förskola 5 menar att det viktigaste 

för barnet i sin språkutveckling är att utveckla sin språkförståelse. Ett barn som inte förstår 

språket och inte kan göra sig förstådd till omgivningen får stora problem i sin vardag menar 

pedagogen. Ett barn med dåligt språk men med väl utvecklat kroppsspråk, gester och mimik 

kan klara sig än så mycket bättre tror hon.     

    I arbetet mot läroplanen försöker man stimulera barnens kommunikation genom att bl.a. 

utnyttja måltiderna på förskolan. Man har därför medvetet placerat de tre matborden i tre olika 

rum för att få ett lugn där barnen ges en möjlighet att träna sig i att kommunicera. Här är man 

då noga med att formulera sig i ordentliga meningar då man ber om något på bordet o.s.v. Vid 

varje måltid använder man sig alltid av en ramsa för att träna språket ytterligare. Som 

pedagog är det av vikt att i alla situationer, och då även måltiden, vara en god språklig 

förebild menar pedagogen på förskolan.  

    Pedagogen betonar även vikten av att utnyttja alla moment i den dagliga verksamheten som 

en träning av språket och ser leken som ett bra tillfälle att utnyttja till språkutvecklingsarbete.     

    Då man har styrda aktiviteter delar man upp barnen i två eller tre grupper som är anpassade 

efter barnens åldrar. De aktiviteter som förekommer varierar men pedagogen menar att 
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 oavsett aktivitetsområde så tränas språket hela tiden. Emellanåt består dock aktiviteterna 

av rena språklekar.  

    Förskola 5 använder sig av TRAS (tidig registrering av språket) i sitt arbete. Med detta 

material observeras barnets samspel, kommunikation, uppmärksamhet, meningsbyggnad, 

ordproduktion, uttal, språkliga medvetenhet och språkförståelse. Syftet är att finna de barn 

som är i behov av extra stöd i språket i ett tidigt skede samt att man ska veta vilka språkliga 

förväntningar man kan ha på barnet i olika åldrar. Därmed tror pedagogen att man på ett 

lättare sätt kan anpassa verksamheten efter varje individ i förskolan. Det ges kurser i TRAS – 

materialet och vikten av dessa innan man påbörjar arbetet är viktigt för att göra materialet till 

den möjlighet det faktiskt är menar pedagogen. Hon varnar även för att använda sig av 

materialet utan att vara tillräckligt insatt i hela dess omfattning och möjligheter. I övrigt 

använder sig inte förskolan av någon ren metod eller modell i arbetet för språket. Pedagogen 

menar dock att man som yrkesverksam har det bästa av olika modeller/metoder man läst/hört 

om med sig och plockar fram i olika moment då man ska arbeta med språket. 

 

7.7 Förskola 6 

Barngruppen på förskola sex beskrivs av pedagogen som överlag normal i sin 

språkutveckling. Det finns dock något barn som tenderar till att vara lite sen och även några 

som är tidiga i sin språkutveckling. Den normala språkutvecklingen kan variera i 

utvecklingstakt menar pedagogen, men de barn som vid fyra år ej har någon ordförståelse och 

som inte heller har en förståelig ordföljd i meningsuppbyggnaden kan vara en varningssignal 

till en icke-normal språkutveckling. Att språkljuden för en del barn kommer sent är inget 

konstigt för pedagogen och dessa anses inte heller särskilt svåra att träna barnen i.  

    Det viktigaste i språkutvecklingen är enligt pedagogen att barnen erhåller ett grundläggande 

ordförråd och utvecklar en förmåga att kommunicera. Förutom att arbeta med detta betonar 

pedagogen vikten av att även arbeta med språklig medvetenhet och söker därför få med det i 

verksamhetens alla moment. 

    Förskolans arbete med språket bygger på läroplanens mål och detta innebär konkret att man 

arbetar med språket även inom områden som musik, högläsning och drama. Särkilt musiken 

betonas av pedagogen som viktig för språket då denna upplevs som lustfylld för många barn 

och ibland kanske även behärskas bättre än språket. Musiken blir då en viktig väg till språket. 

Man använder sig på förskola 6 även av mycket rim och ramsor samt språk- och ordlekar. 

Pedagogen betonar även att man söker utnyttja hela dagen till att träna språket såväl i styrda 

aktiviteter och rutinsituationer som i fria och styrda lekar. Vid varje matbord finns en burk 
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 som innehåller barnens egna rimböcker. I samband med måltiden får ett barn vid 

matbordet hitta på en egen rimmande ramsa som alla barn vid bordet sedan upprepar. För att 

synliggöra även det skriftliga språket skriver pedagogen även in den påhittade ramsan i 

barnets bok. Pedagogen betonar även att matematiken är ett viktigt språk som man talar med 

barnen om i många situationer under dagen. 

    I verksamheten arbetar man tematiskt inom områdena musik, rytmik, drama, rörelse, sagor 

och skogsutflykt. Varje veckodag har sitt aktivitetsområde och barngruppen behålls i sin 

helhet utan att delas in i smågrupper. Språket, temat och matematiken planeras sedan in i 

veckans alla olika aktiviteter. Varje förmiddag har man samling där man efter upprop ofta 

leker ordlekar eller rimmar kring temat eller något annat aktuellt i barnens omgivning. I 

samlingens språklekar arbetar man med språklig uppmärksamhet kring sammansatta ord bl.a. 

genom att delarna i ordet symboliseras av barnens händer och att man sedan tar bort en av 

händerna för att se vad som blir kvar.  

    På förskolan använder man sig av mycket ord- och språklekar baserat på 

Bornholmsmodellen. Genom att man använder sig av dessa lekar ofta tror pedagogen att man 

tidigare upptäcker om något barn har svårigheter inom något av språkets alla områden. 

Pedagogen menar dock att man har med sig många olika modeller, metoder och litteratur 

kring språkstimulering och sedan plockar fram det som man finner passande för just den 

aktuella situationen. 

  

7.8 Sammanfattning av resultat 

Gemensamt för språkförskolorna är att de har max 15 barn i gruppen samt en extra personal, i 

form av logoped, och i ett fall även en specialpedagog. De vanliga förskolorna har 17-18 barn 

och 2-3 pedagoger.  

    På språkförskolorna beskrivs barngrupperna språkligt bestå av allt från fem till åtta 

språkbarn och sju till nio basbarn. På de vanliga förskolorna är det ett fåtal barn i den stora 

gruppen som anses vara något sena men även några som anses vara mycket tidiga i sin 

språkutveckling. Ingen på språkförskolan nämner något om barn som är långt fram i sin 

språkutveckling. 

    Alla intervjuade pedagoger menar att barn som inte utvecklat en språkförståelse och inte 

kan göra sig förstådd till omgivningen är de barn som inte anses ha en normal 

språkutveckling.  

     Alla intervjuade pedagoger betonar vikten av att utnyttja hela dagen till att träna språket i 

förskolans alla moment såväl rutinsituationer som aktiviteter och lek. Alla förskolor arbetar 
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 även med läroplanen som grund till de olika aktiviteterna. Endast en språkförskola har 

medvetet valt tre fasta aktivitetsområden där språket medvetet planeras in i varje aktivitet och 

bildar utgångspunkt. De övriga förskolorna och språkförskolorna har varierande aktiviteter 

som bygger på läroplanen, men pedagogerna menar att man oavsett aktivitetsform alltid tränar 

språket i samspelet barn-barn, barn-vuxen. Två vanliga förskoleavdelningar har medvetet lagt 

in träning av språklig medvetenhet i samlingen. 

    En förskola använder sig av TRAS för observation av språket. En förskola använder sig av 

språkpåsar efter förskollärare och föreläsare Marie-Louise Nyberg. En språkförskola använder 

sig av delar ur Karlstadmodellen och Bornholmsmodellen. Två förskolor använder sig ibland 

av material från Bornholmsmodellen. Alla språkförskolorna använder sig av tecken som stöd 

till det talade språket, förtydligande pedagogik i form av bilder och scheman i olika stor 

utsträckning. 

 

8 Diskussion 

De olika förskolorna, såväl språkförskolorna som de vanliga förskolorna, uppvisar skillnader i 

hur verksamheterna ser ut. Då varje individ är den andra olika är det inte särskilt 

uppseendeväckande att även de olika pedagogiska verksamheterna skiljer sig åt i utformning. 

Varje verksam pedagog har sin åsikt om vad som är viktigast i verksamheten och därefter 

präglas denna säkerligen även av det. De ovanstående verksamheterna betonar olika områden 

i sitt arbete såsom struktur, lek, temaarbete, språkstimulerande material, tidig registrering av 

språk samt språk och matematik.  

    Förutom att språkförskolan har tillgång till en logoped i sin verksamhet uppfattas inte 

skillnaderna stora jämfört med de vanliga förskolorna. Av de resultat som kan avläsas ovan 

kan man dock tolka språkförskolorna som mer specialpedagogiskt inriktade. De har en väl 

strukturerad verksamhet med förtydligande pedagogik i olika stor utsträckning och använder 

sig även av tecken som stöd till det talade språket. Språkförskola 1 och språkförskola 2 

nämner att språkbarnen ofta har en medföljande problematik till sina språksvårigheter, vilken 

ofta tycks vara relaterad till spektra inom autism, och att strukturen för dessa barn är av extra 

stor betydelse. Autism utmärks, enligt Powell och Jordan, av att personen uppfattar perception 

och sin omvärld på ett annorlunda sätt62. Powell och Jordan menar likaså att många med 

autism har svårigheter med att minnas tolkad och lagrad information samt att reflektera över 

känslor och därmed kunna uppleva dessa. Genom att arbeta med struktur som en 

                                                 
62 Powell, Stuart, Jordan, Rita, Autism leka, lära och leva, Stockholm 1998, s.17 
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 utgångspunkt uppfyller därmed språkförskola 1 och 2 förskolans uppdrag. Nämligen att 

låta alla barn övervinna svårigheter, lyckas och vara en tillgång i gruppen. 

    Trots språkförskola 1 och språkförskola 2 enighet kring betydelsen av struktur i 

verksamheten skiljer de båda sig åt vad det gäller strukturen i respektive planerade 

verksamheter. Språkförskola 1 kan uppfattas ha åsikten att struktur handlar om att hålla sig 

kvar på förskolan varje dag. Här var man noga med att helst undvika att lämna förskolan för 

exempelvis skogsutflykter o.d. Man menade att de oroliga barnen med behov av rutin ofta 

blev oroliga då man lämnade förskolans strukturerade verksamhet. Språkförskola 2 planerade 

varje vecka in en skogsutflykt tillsammans med barn från en närliggande avdelning. Detta kan 

tolkas som att skogsbesöket ses som en del i avdelningens struktur. Avdelningen arbetade 

även lekpedagogiskt vilket bl.a. innebär att man som pedagog söker stimulera barns fantasi 

genom att gå in i roller och gestalta inom ett aktuellt tema63. Man kan därför inte alltid till 

fullo förbereda alla barn på vad som ska komma att hända. Avdelningen på språkförskola 2 

kan därför tolkas ha en inställning till struktur som något som kan anpassas till gruppen även 

om man ger sig ut i omvärlden. Utifrån språkförskola 1 syn på struktur kan det kanske finnas 

en fara i att språkförskolornas språkbarn ofta har en medföljande problematik där strukturen 

ibland kan bli viktigare än språket? Det är dock mycket möjligt att dessa barn verkligen kan 

behöva strukturen för att överhuvudtaget kunna tillägna sig språket i sin omgivning.  

    Hagtvet betonar vikten av att lyfta upp samtalen med barnen till att inte vara 

situationsberoende utan istället söka leda in samtalen till att handla om situationer som kretsar 

kring där-och-då. Den förskola som då väljer att följa strukturen till punkt och pricka och inte 

byter miljö emellanåt borde missa en mängd samtalsämnen som skulle kunna kretsa kring vad 

man gjort under exempelvis utflykten. Visserligen kan man även utan utflykter ändå leda 

samtalsämnen till att handla om situationer som har hänt eller ska komma att hända. Det 

upplevs dock som att barnen med svårigheter tas ifrån en möjlighet istället för att ges en 

möjlighet då skogsutflykten tas bort från verksamheten.   

     Pedagogerna på språkförskola 1 & 2 menar även att det är viktigt som pedagog att finnas 

med som ett stöd till barnen i kommunikationen och samspelet med kamraterna. Med detta 

förhållningssätt visar pedagogerna att de är medvetna om Pramlings och Knutsdotters teorier 

där förmågan att läsa kroppsspråk, gester och leksignaler i leken är grundläggande för en 

gynnsam kommunikationsutveckling. Att de ovan nämnda förskolorna betonade vikten av att 

stödja barnen i samspel och kommunikation kan bero på att de språkbarn som går i 

                                                 
63 Lindqvist, Gunilla, Lekens möjligheter, Lund 1996, s.88 
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 språkförskola oftast brister i just talets grund, nämligen hur man använder språket i 

kommunikation med andra. Det visar även att Vygotskys teorier i dag är högst aktuella. Han 

menade att språket måste fungera i den sociala interaktionen för att senare kunna användas i 

utvecklingen av tänkandet och intellektet. För att förskolan ska vara barnens grund i lärandet 

blir därmed språkförskolornas fokus på stöd i kommunikationen mycket självklar.   

    De intervjuade pedagogerna på förskoleavdelningarna 4, 5 och 6 betonar arbetet med 

språklig medvetenhet och uppfattas därför som att medvetet arbeta för att förbereda barnen 

inför sitt möte med det lästa och skriftliga språket. Språkförskola 3, förskola 4 och förskola 6 

arbetar alla med vissa delar ur Bornholmsmodellen som även den bygger på språklig 

medvetenhet. De två övriga språkförskolorna nämner inget om språklig medvetenhet men kan 

ändå tänkas arbeta inom detta område då man använder sig av rim, ramsor och ordlekar i 

verksamheten. Då Arnqvist menar att rim och ramsor är ypperliga i arbetet med språklig 

medvetenhet tyder det på att även de förskolor som inte nämner sig arbeta med just språklig 

medvetenhet ändå tränar detta i sin användning av rim och ramsor. Det kan dock vara så att 

språkförskola 1 & 2 har valt att betona ordförståelse och kommunikationens grunder då 

många barn i deras verksamheter har semantiska och pragmatiska svårigheter. Säkerligen är 

det svårt för barn med dålig ordförståelse att upptäcka språkets form då de inte förstår dess 

innehåll. Å andra sidan består alla berörda avdelningar även av barn med en normal 

språkutveckling och dessa kan mycket väl vara  i stort behov av att stimuleras i sin språkliga 

medvetenhet?  

    På språkförskolorna kretsade mycket av beskrivningen av barngruppen kring de barn som 

har svårigheter i språket och inte kring de normalt språkutvecklade basbarnen. En 

språkförskola nämnde positiva effekter för de normala basbarnen genom att gå i 

språkförskola, men annars framkom inget om basbarn som låg långt före i sin 

språkutveckling. Däremot beskrevs på den vanliga förskolan även de barn som befann sig 

mycket långt fram i språkutvecklingen. 

    Språkförskolan har ett mycket stort arbete i att utveckla språket hos så många barn med 

språkliga svårigheter. Men om beskrivningen av barngrupperna stämmer att basbarnen inte 

ligger långt fram i sin språkutveckling har den vanliga förskolan ett än så stort arbete att göra. 

Där ska de inte enbart stimulera och utveckla alla barn som är sena och normala i sin 

språkutveckling utan även ytterligare stimulera de barn som är långt före sin utveckling för att 

de ska fortsätta utvecklas i sitt språk. Möjligtvis stämmer inte denna tolkning överens med 

vad pedagogerna på språkförskolan menade, men kanske är det viktigt för pedagoger i 

språkförskolan att reflektera över hur man utåt belyser även basbarnens språkutveckling. 
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 Frågorna under intervjun har belyst arbetssätt vilket för mig relateras till möjligheter. 

Därmed borde de positiva effekterna komma fram före svårigheter.  

    Alla intervjuade pedagoger tar vara på de möjligheter Kari Pape förespråkar vad det gäller 

läroplanens helhetssyn på lärandet. Detta innebär att pedagogerna noga framställer hur viktigt 

det är att barnen lär sig språk hela dagen i förskolans verksamhet. Likaså finns det en 

medvetenhet i att föra in träning av språket i många av dagens olika moment. 

    Alla pedagoger menar att måltiderna på förskolan är ypperliga tillfällen till att träna 

språket. Pedagogerna säger att det här ges gyllene tillfällen att träna både ord, begrepp och 

kommunikation samt vara en god språklig förebild. Detta arbetssätt överensstämmer mycket 

väl med det Hagtvet säger om att rutinsituationerna i förskolan är så pass kända för barnen att 

de mycket lättare kan lära sig ord, begrepp och kommunikationens regler.  

   Ingen av pedagogerna på någon förskola eller språkförskola nämner dock hur man utnyttjar 

samtalsämnena som språkstimulerare. Blum-Kulkas teori om berättningsbara nyheter betonar 

att man i samtalet med barnen bör söka inrikta detta på att vara oberoende av situationen och 

kretsa kring saker som tidigare hänt eller ska komma att hända. Detta för att få barnen att 

utveckla ett analytiskt tänkande samt reflektera över olika situationer de upplevt. Detta kan 

tolkas som att man i verksamheterna inte reflekterat kring hur måltidssamtalen kan utnyttjas 

till att vara ett reflekterande samtal utan istället fokuserar träning av ord och 

kommunikationens regler. I läroplanens mål står det att man i förskolan ska sträva mot att 

barnen utvecklar inte enbart förmågan att lyssna och berätta utan även förmågan att reflektera 

och uttrycka sina uppfattningar. Då Hagtvet redovisar forskning kring hur vuxna i förskolan 

faktiskt är duktiga på att, bland de äldre barnen, föra samtal som är situationsoberoende kan 

den ovanstående tolkningen väcka en del undran. Kanske styr pedagogerna naturligt samtalen 

mot att vara situationsoberoende utan att själv reflektera däröver? Eller kan det vara så att 

pedagogerna själva inte blivit varse vikten av situationsoberoende samtal för barns 

språkutveckling?  Det kan även vara så att det är just beroende på den ovan nämnda 

samtalstekniken det beror på att så många valt att lägga stort fokus på måltiderna men att man 

menar att man inkluderar det i begreppet kommunikation. Det här talar för att en medveten 

reflektion kring hur man samtalar med barnen samt i vilken utsträckning barnen kommer till 

tals är viktigt för att samtalandet i förskolan ska bli den språkstimulerare den faktiskt är.   

    Leken beskrivs av alla pedagoger som mycket viktig att utnyttja som ett redskap till 

språket. Överlag benämns leken som viktig för att den är lustfylld för barnen och därmed ett 

en bra väg till barnens lärande.  
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     Språkförskolorna nämner att man i leken får en möjlighet att träna barnens 

kommunikation, medan de vanliga förskolorna mer allmänt nämner leken som viktig i 

språkutvecklingsarbetet. Detta kan tolkas som att språkförskolorna ser kommunikationen som 

den viktigaste orsaken att lägga fokus på i leken. Det kan även tolkas som att de vanliga 

förskolorna istället ser leken som en allmän språkstimulerare och möjlighet till språkträning.              

    Språkförskolornas fokus på kommunikation i leken talar för att pedagogerna här är 

medvetna om det Vedeler kom fram till i sin forskning. Nämligen att barn med 

kommunikationssvårigheter behöver mycket stöd i leken för att lära sig kommunikationens 

alla regler och inte hamna utanför den sociala gemenskapen. Kanske är det så att de flesta 

barn på den vanliga förskolan behärskar mycket av det forskarna finner nödvändigt för att 

leken ska fungera? Förutom förmågan att förstå vad kamraterna säger i ord och kroppsspråk 

måste barnet kunna ha en ömsesidighet i samspelet med kamraterna. De måste även kunna 

läsa av den för leken mycket viktiga leksignalen. Säkert finns det många barn i varje 

pedagogisk verksamhet som behöver stöd i sin kommunikationsutveckling i leken.  

    Pramling menar att barnet i leken inte enbart utvecklar sitt språk64. Här får barnet även 

stimulering i att utveckla sin sociala förmåga, sin fantasi och sin kreativitet. Kanske är det så 

att pedagogerna på de vanliga förskolorna i större utsträckning än språkförskolorna kan 

fokusera även dessa områden i leken?  

    Språkförskola 2 skiljer sig från de andra språkförskolorna (och de vanliga förskolorna) 

även vad det gäller leken genom att man ytterligare betonar vikten av denna då man använder 

sig av ett lekpedagogiskt arbetssätt. Lekpedagogiskt arbetssätt bygger på Vygotskys teorier 

om att barn i leken producerar ny kunskap i sitt reproducerande av den omgivande 

verkligheten. Det visar på att denna språkförskola förutom kommunikation ser leken som det 

grundläggande i barnens utveckling.      

    Knutsdotter menar att pedagogen är viktig som deltagare i leken för att lära de barn som 

inte tekniskt kan leka exempelvis låtsaslekar. Pedagogerna på språkförskolorna poängterar 

ofta att de språkbarn som är placerade på språkförskolan ofta har en medföljande problematik. 

Ingen av pedagogerna på någon av de intervjuade förskolorna nämner dock att leken är viktig 

för att tekniskt lära barn att leka. Kan det vara så enkelt att det bara är i kommunikationen 

pedagogens hjälp behövs? Eller kan det vara så att pedagogen inte deltar tillräckligt mycket i 

den fria leken för att se att även detta behov kan finnas?  

                                                 
64 Pramling Samuelsson, Ingrid, Sheridan, Sonja, Lärandets grogrund, Lund 1999 
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     I Språkförskola 3 samt Förskola 4 och 6 arbetar man med delar ur Bornholmsmodellen 

som grund i arbetet med språklig medvetenhet. Två av dessa använder sig även av det som 

Svensson benämner som helordsmetoden. Detta innebär att barnen omges av ordbilder i 

verksamhetens lokaler för att få lära sig utseendet på vanliga ord i deras omgivning och möta 

det skriftliga språket på ett tidigt stadium. Detta svarar mot läroplanens mål att barnen i 

förskolan ska få uppleva den skriftspråkliga världen. Stefan Gustafsson fann i sin avhandling 

om hur barn avkodar ord att små barn framför allt avkodar ord med hjälp av språkljud. Man 

kan därför ställa sig frågande till huruvida ordbilderna i barnens omgivning har något effekt 

på barnens kommande läs- och skrivinlärning?  

    De tre verksamheterna som arbetar med material från bornholmsmodellen uppfattas som de 

förskoleavdelningar som utförligast beskrev hur de konkret arbetade med språket. Även 

Språkförskola 2 kunde noga beskriva hur man medvetet planerade in språket i verksamheten. 

De övriga verksamheterna (Språkförskola 1 och Förskola 5) hade grupper inplanerade med 

aktiviteter under veckorna men beskrev arbetet i dessa som ”varierande”. När pedagogerna 

inte konkret kan beskriva sin verksamhet kan det tolkas som att de inte har reflekterat över om 

språket verkligen tränas i alla aktiviteter. Man kan även fundera på hur föräldrar och andra 

utomstående upplever en verksamhet som beskrivs som ”varierande”. En verksamhet som 

faktiskt har varierande aktivitetsområden i grupperna behöver därmed inte vara sämre än de 

aktivitetsområden som är fasta från vecka till vecka. Det är dock av stor vikt att reflektera 

över hur man som pedagog motiverar sitt arbete för föräldrar och andra i omgivningen. 

    Det kan ses som uppseendeväckande att enbart Förskola 6 nämnde vikten av litteratur för 

språkutvecklingen. Kåreland beskriver litteraturen som en mycket viktig faktor i 

språkutvecklingen och därmed kan det tyckas att även denna borde ha nämnts av flera som ett 

arbetssätt för språkutvecklingen. Böcker är en mycket självklar del av förskolans vardag och 

det finns säkert ingen verksamhet som inte använder sig av litteratur i arbetet med barnen. 

Möjligt är att pedagogerna uppfattat det som att frågorna i intervjun handlat om rena 

språkövningsmetoder. Å andra sidan betonar många av pedagogerna att man i förskolan tränar 

språket under hela dagen och kan därmed mena att sagostunden är en given del i förskolans 

dagliga schema.  

    Alla förskolor och språkförskolor nämnde att de på något sätt under veckan arbetar inom de 

skapande områdena vilket svarar väl mot läroplanens mål. Två språkförskolor och två 

förskolor nämnde just betydelsen av musik som viktig för språket. Detta tyder på att 

förskolorna samstämmer med Ruuds forskning kring musikterapi där hon kommit fram till att 

musiken gör träningen av språket lustfylld.  
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      Språkförskolan och den vanliga förskolan med språk som profilering arbetar alla med 

barns språkutveckling på det sätt de finner fungera bäst i den aktuella verksamheten. Detta 

medför att man konkret kan skilja sig åt i arbetssätt, material, utformning m.m. Vilken 

verksamhet som fungerar bäst är upp till den enskilda individen att avgöra. Det viktigaste är 

dock att varje barn i förskolan blir sett och får utvecklas på alla plan efter sina egna 

förutsättningar. Utan detta förhållningssätt betyder inplanerade aktiviteter och modeller 

ingenting. 

 

8.1 Sammanfattande slutsatser  

Den ovanstående diskussionen kan sammanfattas i att det är svårt att se några specifika 

skillnader mellan språkförskolans och den vanliga förskolans arbete för språkutvecklingen. 

Alla varierar sina arbetssätt och vad de finner viktigt oavsett språkförskola eller vanlig 

förskola. Språkförskolorna uppfattas i denna undersökning  betona struktur, kommunikation 

och stöd i samspelet som viktiga utgångspunkter för verksamheten. De vanliga förskolorna 

verkar istället betonar den språkliga medvetenheten som mycket viktig. Inbördes i gruppen 

språkförskolor och vanliga förskolor finns även skillnader dem emellan. Språkförskola 2 

betonar inte struktur på samma sätt som de andra språkförskolorna utan anammar snarare de 

vanliga förskolornas strävan mot språklig medvetenhet då man arbetar med material ur 

bornholmsmodellen. Förskola 5 upplevs inte betona arbetet för språklig medvetenhet som de 

övriga förskolorna gör utan satsar istället mycket tid på att observera och registrera var 

barngruppen befinner sig i språkutvecklingen.  

    Gemensamt för alla verksamheter är att de betonar leken och helhetssynen på lärandet som 

viktiga i språkutvecklingsarbetet samt att läroplanen finns med i varje verksamhetsplanering. I 

leken betonade framför allt språkförskolorna vikten av att träna kommunikation och samspel 

medan de vanliga förskolorna inte nämnde något specifikt språkområde som man medvetet 

tränar i leken.  

    Vad det gäller samtalet vid måltiderna som alla pedagoger betonade vikten av såg alla det 

som mycket viktigt att här träna ord, begrepp och kommunikation.  

    Mycket tyder på att varje verksamhet präglas av läroplanen och pedagogernas åsikter och 

värderingar. Jag ser det därför som av stor vikt att som pedagog reflektera över vad man som 

individ och arbetslag ser som viktigast för barnet i dess språkutveckling i förskolan. Med en 

reflekterande och medveten pedagog får vi en förskoleverksamhet med kvalitet, oavsett vi 

kallar oss språkförskola eller inte.  
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 8.2 Frågor för vidare forskning  

Då arbetet utgår ifrån intervjuer med pedagoger om deras arbete för språkutveckling skulle 

det även vara av intresse att fördjupa sig ytterliga i just språkförskolans arbete. Genom att 

följa de barn som har gått på språkförskola även då de kommer till skolan skulle det vara 

mycket intressant att söka se vilken effekt språkförskolan har haft på dessa barn jämfört med 

barn från vanliga förskoleavdelningar. 

Hur de intervjuade pedagogerna motiverar sina arbetssätt för språket varierar stort. Det skulle 

därför vara intressant att se hur förskolornas marknadsföring av sin verksamhet eventuellt 

påverkar föräldrars och omgivningens förväntningar på språkförskolan/förskolan. 
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 Bilaga 1 

 
Intervjufrågor 

1. Beskriv hur barngruppen ser ut språkmässigt 

2. Vad är normal språkutveckling? (När är den inte normal längre) 

3. Hur ser den dagliga verksamheten och en vanlig vecka ut på avdelningen? 

3 a) Hur arbetar ni konkret med språket i dagens/veckans alla moment? 

3 b) hur arbetar ni konkret med språket mot läroplanen? 

4 Använder ni er av någon särskild modell eller metod i arbetet för barns språkutveckling? 

5 Vad är viktigast att arbeta med i barns språkutveckling? 

 


