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ABSTRAKT 

Syftet med studien är att skapa en fördjupad insyn i pedagogers upplevelser av huruvida 

och på vilka sätt pedagoger i förskolan arbetar med språket som verktyg för inkludering i 

en förskola för alla barn. Vi har fokuserat på att synliggöra faktorer som påverkar barns 

språkutveckling, hur pedagoger arbetar för att främja och stärka barns språkutveckling 

samt hur pedagogers visioner ser ut gällande alla barns rätt att utveckla sitt språk. Den 

metod som använts i studien är kvalitativa intervjustudier med verksamma pedagoger på 

olika förskolor. Resultatet visar på betydelsen av att ha mindre antal barn i barngrupp för 

att kunna arbeta på ett positivt sätt samt vikten av att skapa trygghet i syfte att se och 

gynna alla barns språkutveckling. Studien belyser möjligheter samt dilemman gällande 

hur en inkludering kan genomföras med hjälp av språket som verktyg. Att anpassa 

verksamheten utifrån individuella barns behov är något som studien visar är 

betydelsefullt men det är likaså av vikt att anpassa den utefter en hel barngrupps behov. 

Något centralt som studien pekar på är att kommunikation kan ske på flera olika sätt och 

inte bara verbalt, det går alltså även att visa vad som ska förmedlas. Tecken som stöd, 

kroppsspråket samt bildschema är några verktyg som studien belyser som positiva i 

arbetet med att stimulera barns språkutveckling i syfte att skapa en förskola för alla barn. 
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1 INTRODUKTION 

Under vår utbildning har intresset väckts för vilken betydelse språk och samspel har i 

barns utveckling. Vi är fascinerade av hur detta kan användas som verktyg för att 

möjliggöra och tillgodose alla barns olika behov och förutsättningar. Det handlar ju 

inte enbart om vad som sägs utan också hur det sägs, vilket innebär att det går att 

kommunicera på så många varierande sätt, såsom att tala, lyssna samt visa via bilder 

och tecken. 

 

I samhället idag ställs det höga krav på oss individer och inte minst på de barn som 

ska skolas in i vårt samhälle. Alla barn har olika behov men ska ha samma 

förutsättningar vilket gör det centralt att pedagoger i förskolan stödjer dem i deras 

språkliga utveckling (Skolverket, 2005; 2008). Bruce (2010) belyser att det är 

väsentligt att förskolan skapar möjligheter för barn att inkluderas till delaktighet i 

social gemenskap. Om barn inte får rätt verktyg gällande språket kan det skapas 

svårigheter att ta till sig andra färdigheter samt riskera att barn exkluderas från 

socialt samspel med kamrater (a.a.). Hundeide (2009) talar om vikten av att 

inkludera alla barn och att se till att de känner trygghet samt upplever att de kan 

kommunicera på ett tryggt och naturligt sätt. Pedagogers kunskap och medvetenhet 

om existensen av olika sätt att kommunicera är därför av betydelse för barns 

språkutveckling (Arnqvist, 2009). 

 

Då gester och tecken är något som barn tidigt använder sig av då de kommunicerar 

och är i samspel kan detta vara ett verktyg för pedagoger i arbetet med att främja och 

stimulera barns språkutveckling (Heister Trygg, 2010). Utifrån detta har vi funnit ett 

stort intresse i och strävar efter att undersöka pedagogers upplevelser av huruvida 

och på vilka sätt pedagoger i förskolan arbetar med språket som verktyg för 

inkludering i en förskola för alla barn. 
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2 BAKGRUND 

Kapitlet kommer presentera vilken inverkan socialt samspel kan ha på 

språkutvecklingen samt svårigheter som kan uppstå i närmandet av språket. Fokus 

kommer ligga på inkluderingens möjligheter och dilemman i arbetet i en förskola för 

alla barn. I detta arbete har pedagogen och samspelet en betydelsefull roll och även 

flerspråkighet kan ha inverkan på barns språkutveckling. Pedagogiska verktyg som 

kan vara till stöd i arbetet med att inkludera samt skapa möjligheter för att utveckla 

barns språk kommer även att belysas. 

 

2.1 Social inverkan på barns språkutveckling 

Nedan presenteras den sociala inverkan på barns språkutveckling. Vikten av 

individualisering för inkludering, barngruppens betydelse för språkutveckling, 

flerspråkighet samt olika svårigheter i barns språkutveckling kommer att belysas. 

 

Att kunna kommunicera är en betydelsefull del för det sociala livet då språk och 

identitetsutveckling hänger samman (Juul & Jensen, 2009; Lutz, 2009). Svensson 

(2008) menar dock att språket ser olika ut för olika människor eftersom alla påverkas 

på varierande sätt av den omgivande miljön, vilket på olika sätt kan påverka ens 

kommunikationsförmåga. Bjar (2010) poängterar att det är vanligt att kunskaper 

endast knyts till skolan fastän denna endast är en del av kunskapsutvecklingen. Språk 

och lärande är nämligen saker som ständigt utvecklas hela livet. Arnqvist (2009) 

poängterar att språket troligen är det som utvecklas snabbast under förskoleåldern 

och därför är det väsentligt att barn i förskolan får använda sitt språk så att 

utvecklingen inte hämmas. Då det är grundläggande att kunna göra sig förstådd inför 

andra är det för barn betydelsefullt att inte bara tala utan också lära sig hur 

kommunikation mellan andra människor går till. Alltså är det väsenligt att lära sig 

regler för hur en dialog går till samt kunna uttrycka sig klart så att det går att förstå 

vad som menas (Wagner Cook, Mitchell & Goldin-Meadow, 2008). 

 

Då människan talar används ofta hela kroppen för att förtydliga det som ska 

förmedlas och enligt Bruce (2010) är både hörsel, syn och händer positiva att 

använda för att kommunicera. Barn i förskolan kan dock ha svårt att uttrycka sig 

verbalt på ett tydligt sätt och därför använder de gärna gester för att förtydliga 

(Wagner Cook, Mitchell & Goldin-Meadow, 2008). Backlund (2006) menar i linje 

med Brodin (2008) att människan främst har nytta av den icke-verbala 

kommunikationen då det handlar om att uttrycka sina inre känslor. Det finns 

forskning som styrker nödvändigheten av både verbalt och icke-verbalt språk i barns 

språkutveckling eftersom gester och tecken kan främja möjligheten att utvecklas och 

kommunicera. Att få möjlighet att visuellt skapa en förståelse kan gynna barns 

språkutveckling (Brodin, 2008; Hermanson, 2008; Iverson & Goldin-Meadow, 2005; 

Wagner Cook, Mitchell & Goldin-Meadow, 2008; Willems & Hagoort, 2007). 

 

Bjar (2010) jämför språket med en metafor av ett hus där varje individ fyller sitt hus 

med sina språkliga upplevelser och ens utveckling. I förskolan utvecklar barnen 

grunden i språkhuset via lek och interaktion med kamrater och pedagoger. Bjar 
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(2010) och Svensson (2008) anser att den egna familjen har stor inverkan på vad de 

yngre barnens språkliga hus byggs upp av och vad de får för innehåll. Barn som 

tillhör familjer som läser i vardagen och språkar mycket får erfarenhet av detta som 

en naturlig del i vardagen. Men de barn som inte får denna erfarenhet och stimuli 

hemifrån kan dock bli påverkade i utvecklingen av den språkliga basen och här kan 

då förskolan bli ett betydelsefullt komplement. I förskolan kan barnens bas 

kompletteras och byggas upp så att de får samma möjligheter som barn som har en 

rik språkmiljö hemma (Bjar, 2010). Lpfö-98 (Utbildningsdepartementet, 2010) 

belyser att förskolan ska stimulera barns kommunikativa förmåga, främja utbyte av 

erfarenheter samt samlärande. Därför är det väsentligt att pedagoger belyser för barn 

det positiva med att kunna lära av och med varandra. Det sociala samspelet med 

kamrater eller vuxna som stimulerar dem att nå ett steg längre än vad de kan göra på 

egen hand, det vill säga den potentiella utvecklingszonen, kan då bli en drivkraft i 

barnens utveckling och lärande (Vygotskij, 1981). 

 

2.1.1 Vikten av individualisering för inkludering 

Hundeide (2009) menar, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, att barngruppers 

olikheter grundas i att alla påverkas olika av samvaro, förväntningar, tidigare 

erfarenheter och olika språk. Jansson (2010) ifrågasätter hur och på vilka sätt dessa 

olikheter kan ha inverkan på barns utveckling och hur förskolan och dess 

barngrupper ställer sig till dem, det vill säga om olikheterna uppfattas positivt och 

uppmuntras, eller negativt och därmed ska förtigas och motarbetas. Barn vill få 

känna sig accepterade och omtyckta av sin omgivning och Brodin (2008) menar att 

det är väsentligt att skapa möjligheter för barn till delaktighet i social gemenskap. 

Men om barn tidigt får erfarenheter av att bli urplockad från en grupp för exempelvis 

individuell träning kan upplevelsen av att vara delaktig utebli. Det kan emellertid 

vara nödvändigt med särskilda åtgärder ibland för att möjliggöra delaktighet och 

gemenskap, vilket gör att det då är av stor vikt med en god organisation av 

verksamheten för att motverka en exkludering (a.a.). Likaså menar Hundeide (2009) 

att det är väsentligt som pedagog att tänka på verbalt språk såväl som kroppsspråk då 

detta signalerar värden och normer. Inkludering och uteslutning av barn är något som 

sker dagligen och därför är det betydelsefullt att skapa en intersubjektiv miljö som 

inkluderar alla barn och se till att de känner trygghet samt upplever att de kan 

kommunicera på ett tryggt och naturligt sätt (a.a.). 

 

Det finns enligt Johansson (2006) ett behov utav individuellt anpassade lösningar 

utifrån barns förutsättningar och behov där regelbundenhet samt kontinuitet kan 

skapa möjligheter och förutsättningar för kommunikation. För många barn kan en 

generellt god kvalitet i förskolan vara den viktigaste insatsen medan det för andra 

istället kan vara nödvändigt med specifika stödinsatser som komplement. Det 

individuella barnet kan få detta stöd direkt eller kan det ges till en hel barngrupp då 

andra barn och den fysiska närmiljön kan främja och stötta. Vissa barn kan vara i 

behov av tydligare instruktioner, vilket exempelvis kan ges via känslokort som 

tydliggör vad någon person känner, vad barnet ska göra för tillfället eller vad som är 

rätt och fel samt via extra stöd under övergångar från en situation till en annan. 

Sandberg och Norling (2009) påtalar att bemötandet är väsentligt för att stärka det 

positiva hos ett barn och även ögonkontakt kan tydliggöra för barnet och på så sätt 
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främja förståelse. Grundläggande är upplevelse av delaktighet, rättighet att kunna 

förstå andra men även att kunna göra sig själv förstådd. Att kunna tala verbalt för att 

kunna kommunicera är inte ett krav men däremot är det betydelsefullt att vara 

medveten om existensen av olika sätt att kommunicera (a.a.). 

 

2.1.2 Barngruppens betydelse för språkutveckling 

Barn utvecklas i samspel med varandra och i en lagom stor barngrupp kan alla barn 

få möjlighet att skapa relationer till varandra och uppleva delaktighet. Är gruppen 

däremot för stor kan det istället bli svårt för vissa barn att skapa relationer och kan 

därför känna otrygghet. Likaså kan samspelet mellan vuxen och barn påverkas av en 

för stor barngrupp och barnens identitetsutveckling samt språkutveckling kan ta 

skada (Skolverket, 2008). Att ha en barngrupps sammansättning i åtanke är av vikt 

då den kan ha stor inverkan på barns språkutveckling. Barn med en mindre utvecklad 

språkförmåga som får möjligheter att samspela med kamrater som har en god 

språkförmåga kan på så sätt främjas. Förmågan att lyssna på andra är något som bör 

tränas på hos vissa barn och därför är det något som bör finnas i åtanke då pedagoger 

skapar olika gruppkonstellationer bland barn (Bruce, 2007). 

 

Andelen barn i behov av särskilt stöd har idag tenderat att öka och en bidragande 

faktor kan vara att barngrupper har blivit större än de var för några år sedan. Mindre 

grupper med tillgång till fler vuxna kan vara en skyddsfaktor som främjar 

möjligheterna att tillgodose barnens individuella behov. Mindre grupper kan gynna 

alla barns utveckling men det kan vara mer positivt för de barn som är i behov av 

särskilt stöd eftersom det då kan finnas större förutsättningar att skapa relationer och 

kommunikation (Skolverket, 2005). 

 

2.1.3 Pedagogens roll i barns språkutveckling 

Taube (2007) belyser det stora ansvar som ligger på den vuxne för att främja ett 

barns ordförråd och språkutveckling. Det finns dock inte någon universell strategi 

eller några klara och entydiga åtgärder för hur undervisning på bästa sätt ska ske för 

att få en språklig stimulering som passar alla barn. Benckert (2000) påtalar att som 

pedagog gäller det att ha språket i fokus och vara språkligt medveten, alltså ha på sig 

sina språkglasögon för att kunna främja barns språkutveckling på ett medvetet sätt. 

Den språkliga stimuleringen måste alltså anpassas utifrån enskilda barns 

förutsättningar för att kunna främja deras möjligheter att delta utifrån egen förmåga 

(Emanuelsson, 1996; Salameh, 2010). Därför menar Björck-Åkesson (2009), Bruce 

(2010) och Rygvold (2010) att det är betydelsefullt som pedagog att vara flexibel i 

mötet med olika individer. För att kunna skapa ett öppet och demokratiskt klimat för 

alla barn är det nödvändigt att tillsammans med barnen diskutera samt reflektera i 

vardagen (Björck-Åkesson, 2009). 

 

Benckert (2000) påtalar att pedagogen kan vara betydelsefull för barns möjlighet att 

kunna tillägna sig språket, både språkligt och kognitivt, genom att skapa skiftande 

möjligheter att upptäcka språket samt på varierande sätt uppleva sin omvärld. 

Främjande för barns förmåga till socialt samspel är att pedagoger har ett relationellt 
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perspektiv, vilket innebär ett lyhört förhållningssätt, en förmåga att se barnet, ha 

empatiskt bemötande, ett aktivt samspelsperspektiv samt förmåga till inlevelse i 

barnets perspektiv (Bygdeson-Larsson, 2010; Juul & Jensen, 2009; Lillvist, 2009; 

Von Wright, 2001). 

 

2.1.4 Flerspråkighet 

Idag är Sverige ett mångkulturellt land där många barn har ett annat modersmål än 

svenska (Ladberg, 2009). Språkutvecklingen är beroende av barnets totala situation 

och för att kunna skapa positiva förutsättningar i barns språkutveckling är det centralt 

att barn känner sig trygga i den miljö de befinner sig i. För att möjliggöra detta kan 

det exempelvis vara betydelsefullt som pedagog att kunna några fraser eller ord på 

barnets modersmål i syfte att barnet ska kunna känna sig sedd (Benckert, 2000). 

 

En eventuell språkstörning menar Björk-Willén (2009) oftast uppmärksammas på 

barnets bägge språk och därför är det av vikt att pedagoger organiserar verksamheten 

så att bägge språken får samma tidsutrymme och stimulans (Sigurd & Håkansson, 

2007). Därför menar Salameh (2010) att det är väsentligt för barn som är flerspråkiga 

och är i behov av hjälp och extra stöd i sin språkutveckling att detta sker via båda 

språken. Även Ladberg (2009) påtalar att forskning har visat att barn har lättare att 

skapa förståelse för ett nytt språk om modersmålet stimuleras och utvecklas. Om ett 

barn har skapat förståelse för ett begrepp på modersmålet kan detta främja barnets 

möjligheter att tillgodose sig motsvarande begrepp på det nya språket (a.a.). 

 

Ladberg (2009) belyser vikten av att bekräfta, visa förståelse för samt ge gensvar för 

vad det är barnet vill säga och därmed bidra till ordförrådets utveckling samt barnets 

tilltro till samtalets möjligheter. Barn som dock inte får gensvar kan istället uppleva 

samtalet som något negativt. Alla barn behöver få upplevelse av det positiva med 

kommunikation och på så sätt skapa tillit till språket. Det faktum att omgivningen har 

en öppen attityd till flerspråkighet kan vara avgörande för om det flerspråkiga barnet 

ska få möjlighet att uppleva flerspråkighet som något naturligt och positivt, till 

skillnad från om omgivningen ser på det som något avvikande eller besvärligt. 

Genom att pedagoger agerar som positiva förebilder och visar att det accepteras att 

misslyckas och uttrycka sig fel kan det främja barnets möjligheter att få ett 

avslappnat förhållande till språket (a.a.). En god kunskap om både flerspråkighet och 

språkstörningar hos pedagoger i förskolan kan bidra till att stötta de barn som är i 

behov av särskilt stöd (Björk-Willén, 2009). 

 

2.2 Svårigheter i språkutvecklingen 

Språket har en kommunikativ roll, dock är språket och talet inte två separata 

fenomen utan de är två sidor av samma mynt (Arnqvist, 2009; Garme, 2010). Om en 

eller flera parter inte uppfattar vad som sägs kommer heller inte budskapet i 

kommunikationen fram och då kan det handla om att det finns någon slags tal- 

och/eller språkstörning. Dessa problem kan vara allt från att ha problem med att 

forma språkljud till oregelbunden talrytm som finns i samband med stamning, 

problem med tonhöjd, röstkvalitet eller intensitet. Det är alltså lika väsentligt att 
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observera förmågan att forma språkljud som ord och begrepp (Arnqvist, 2009; 

Rygvold, 2010). 

 

Då barn kommer upp i fyra till fem års ålder menar Bruce (2010) att det är vanligt att 

språksvårigheter kan upptäckas. Emellertid kan det uppstå missuppfattningar om 

barns språkliga förståelse om pedagoger endast baserar sin uppfattning utifrån vad 

barn säger eller inte säger (a.a.). Barn har ofta större språklig förståelse än de kan 

visa genom verbal kommunikation då de uppfattar och förstår vuxnas och andra 

barns kroppsspråk väldigt bra. De kan tolka det som sägs och ge den respons som de 

tror att omgivningen är ute efter även om de inte aktivt kan använda orden i sitt 

ordförråd (Bruce, 2010; Iverson & Goldin-Meadow, 2005; Rygvold, 2010). 

 

2.3 Pedagogiska verktyg för språkutveckling 

Nedan presenteras olika pedagogiska verktyg som kan vara till stöd i arbetet med att 

inkludera och skapa möjligheter för att utveckla barns språk. 

 

2.3.1 Tecken som stöd 

Backlund (2006) påtalar att människans kroppsspråk är uppbyggt av både medvetna 

och omedvetna signaler som till stor del avgör vad orden ska förmedla. Små barn 

uttrycker sig ofta av gester i kombination till talet för att kunna förmedla det som de 

inte kan uttrycka verbalt (a.a.). Brodin (2008) definierar icke-verbal kommunikation 

som kommunikation som inte uttrycks i ord, det vill säga via beteenden, 

kroppsspråk, gester och mimik. Då det finns barn med svårigheter i sin språk- och 

kommunikationsutveckling där det krävs mer än talet för att möjliggöra 

kommunikation kan AKK, Alternativ och Kompletterande Kommunikation, vara till 

stöd. Det är dock vanligast, menar Heister Trygg (2010), att använda TAKK, Tecken 

som AKK, vilket är en metod för att samspela, få erfara och lära språk- och 

kommunikationsregler. TAKK kan beskrivas som att tecken utförs med händerna 

som stöd i kommunikationen för att förtydliga det som ska förmedlas i det talade 

språket och det är främst till för de som behöver stöd i sin språkutveckling för att 

exempelvis kunna göra sig själv förstådd av andra. Fördelar med att använda tecken 

är att det talade kan förstärkas och konkretiseras som ett visuellt stöd och det är 

främst i naturliga situationer som tecken ska användas för att möjliggöra en inlärning 

hos barnet på ett positivt sätt (Heister Trygg, 2010; Rydeman, 1990). 

 

För att ett barn ska kunna lära sig att kommunicera via TAKK är det oerhört 

betydelsefullt att barnet omges av en miljö som har en positiv uppfattning om och 

som uppmuntrar kommunikation (Heister Trygg, 2010). Då TAKK används utav 

bägge parter i en kommunikation är det av stor vikt att rätt kunskap finns gällande 

kommunikation, språk samt individuell anpassning för att barnet ska få rätt stöd och 

förutsättningar. Kommunikation kan utvecklas via samspel och dialog där tecken kan 

bli en del i processen att tillägna sig språket. Det är därför betydelsefullt att barnet får 

erfara variationer av ord och tecken via sin omgivning för att själv kunna 

tillgodogöra sig och använda dem. Det är likaså av stor vikt att anpassa tecknen till 
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barnets aktuella språkliga nivå, ju mer barnet får uppleva tecken via sin omgivning 

desto större chans blir det för barnet att tillägna sig metoden (a.a.). 

 

2.3.2 Karlstadmodellen 

För barn med talsvårigheter är det nödvändigt med alternativa 

kommunikationsmöjligheter. Karlstadmodellen är en språkträningsmodell som 

strävar mot alla barns rätt att lära sig, utvecklas samt använda språk utifrån var och 

ens enskilda förutsättningar och behov (Johansson, 2006). I Karlstadmodellen 

används tecken som stöd i den dagliga kommunikationen så att den verbala 

kommunikationen kan återspeglas samt främja språkutvecklingen hos barnen. 

Visuellt uppfattbara tecken kan vara ett medel för att tydliggöra det talade språket för 

barn med tal- och språksvårigheter samt underlätta att göra sig förstådd. Kombinerat 

med talat språk, gester och bilder får barnet på olika sätt massor av intryck vilket kan 

gynna barnets språkutveckling. Det handlar om att individualisera för att anpassa 

språkstimuleringen utifrån det enskilda barnets behov och förutsättningar. 

Karlstadmodellen utgår ifrån att möjliggöra kommunikation via flera olika sätt, 

exempelvis skrift, tecken och bilder, vilka ska vara ett stöd i vardagen för att 

konkretisera och tydliggöra. Det är emellertid väsentligt att vara öppen för olika 

alternativ och inte endast utgå ifrån ett sätt (a.a.). 

 

2.3.3 Före Bornholmsmodellen 

Målet med förskolan är inte att lära barn att läsa eller skriva utan här ska erbjudas 

möjligheter för dem att få erfara lustfyllda språklekar där de kan utveckla sin 

språkliga kompetens. Via Före Bornholmsmodellen ges barn möjligheter att på ett 

roligt och lustfyllt sätt utforska språkets olika delar och på så sätt kan sambandet som 

finns mellan språkljud och bokstäver introduceras (Sterner & Lundberg, 2010). 

Struktur, kontinuitet samt gemensamma upplevelser främjar alltså barns 

språkutveckling. Likaså att återberätta kräver en medvetenhet hos barn gällande den 

språkliga uttrycksförmågan och det gäller då att få träna i att fullfölja tankegångar 

där pedagogen kan vara ett stöd och rikta barnets fokus på strukturen i berättelsen 

eller sagan (a.a.). 

 

2.3.4 Dokumentation av barns språkutveckling 

Dokumentation kan ske och användas på flera varierande sätt som ett verktyg för att 

genom samtal med barn synliggöra och reflektera över vad barnen har gjort på 

förskolan (Bjervås, 2011). Barns röster kan på så sätt göras hörda och dokumentation 

kan vara en resurs och stöd för barn att se tillbaka på olika situationer. 

Återberättande kan exempelvis främja möjligheter för barn att skapa förståelse för 

olika sammanhang som de ingår i, förmågan att se ur flera perspektiv samt utveckla 

ett kollektivt lärande. Det är dock väsentligt att dokumentation sker på ett väl 

planerat sätt, så att det upplevs som en del i det dagliga arbetet tillsammans med 

barnen och inte som något merarbete vid sidan av (a.a.). Det ska vara ett stöd i 

kommunikationen för att bidra till lärande och utveckling. Men det är väsentligt att 

det inte sker för mycket dokumentation för då kan det istället bli att barnen inte tar 

till sig dokumentationen och då kan nyttan utebli (Skolverket, 2005). Att observera 
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och dokumentera kan ge pedagoger betydelsefull kunskap och förståelse, både om 

det individuella barnets utveckling, behov, förutsättningar, intressen samt om olika 

processer som finns i en barngrupp (Bygdeson-Larsson, 2010). Det kan skapa 

motivation samt lust hos barn att lära och pedagoger kan då på ett tidigt stadium få 

möjlighet att uppmärksamma om det finns förseningar i talutvecklingen och 

möjliggöra en utvärdering av arbetet med barnen (Johansson, 2005). 

 

Det finns dock även negativa aspekter med dokumentation då det alltid har funnits 

varierande bedömningar i förskolan. Bostedt och Eriksson (2011) och Vallberg Roth 

(I Skolverket, 2011) påtalar att dokumentation kan påverka bland annat barns 

utveckling som demokratiska medborgare om de från tidig ålder får en uppfattning 

av att konstant och regelbundet granska sig själva kritiskt, uttrycka sina starka och 

svaga sidor samt uppleva att de alltid kan bli bättre på något än vad de är just nu. Det 

gäller därför att pedagoger är uppmärksamma på hur kommunikation sker om och 

med barnen för att motverka bedömningar av barn (Bjervås, 2011). 

 

2.3.5 Lekens betydelse för språkutveckling 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för 

att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i 

förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, 

inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att 

samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få 

möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. 

 (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 6) 

 

Lillemyr (2006) anser att leken har en stor roll i förskolan för barns lärande och 

socialisation. Leken är en nödvändig förutsättning för trygghet där barn kan lära sig 

att interagera i naturliga och lustfyllda situationer (Brodin & Hylander, 2007; 

Westman, 2008). Bruce (2009) påtalar att då vissa barn har en försenad 

språkutveckling kan detta orsaka svårigheter i samspelet med andra barn då det kan 

vara svårt att göra sig förstådd. Emellertid är det av vikt att pedagoger är medvetna 

om och använder sig av leken för att främja barns språkförmåga positivt vilket kan 

göra att barn med språksvårigheter kan ha extra utbyte av lek och gemenskap (Bruce, 

2007). Genom leken kan positiva grupprelationer skapas (Brodin & Hylander, 2007). 

 

2.3.6 Betydelsen av språkliga aktiviteter 

Det är grundläggande med en medveten språkstimulering för en bra språkutveckling 

där språket knyts till handling via språkliga aktiviteter (Eriksen Hagtvet, 2006). 

Språklig medvetenhet kan främjas via språklekar och sånger är något som därför 

används dagligen på alla förskolor, vilket kan ha en stor betydelse vid 

språkinlärningen (Benckert, 2000; Svensson, 2008). 

 

Att barn intresserar sig tidigt för böcker och bokstäver är väsentligt att ta vara på och 

enligt Svensson (2008) så är böcker ett bra hjälpmedel för att ge barn ett rikt språk. I 



11 

böckernas värld beskrivs saker ofta på ett annorlunda språkligt sätt än vad som görs i 

vardagligt tal och det kan dyka upp ord som inte har hörts förut, vilket gör det 

betydelsefullt med läsning i förskolan då det inte är alla barn som har möjlighet att få 

uppleva detta i hemmet (Taube, 2007). I Lpfö-98 (Utbildningsdepartementet, 2010) 

står det uttalat att alla barn ska ha samma möjligheter att få möta och komma i 

kontakt med språket i olika skepnader och de barn som inte får detta i hemmet ska då 

få det i förskolan. 

 

Svensson (2008) menar att genom att barn får lyssna och samtala till olika sagor 

utvecklas deras fantasi och språk. Med yngre barn framhävs språkstimulering via rim 

och ramsor, där de kan tillåtas att smaka på ord och leka med språket. Via rim och 

ramsor kan pedagoger få möjlighet att uppmärksamma var barn ligger i sin språkliga 

medvetenhet. Här är det dock av vikt att ha språkglasögonen på för att säkerställa att 

rimmen blir till hjälp och inte hämmar (Benckert, 2000). 
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3 PROBLEM 

Syftet med studien är att få fördjupad insyn i pedagogers upplevelser av huruvida 

och på vilka sätt pedagoger i förskolan arbetar med språket som verktyg för 

inkludering i en förskola för alla barn. Vi har fokuserat på följande frågeställningar: 

Vilka faktorer upplever pedagoger i förskolan kan påverka barns språkutveckling?  

Hur upplever pedagoger i förskolan att de arbetar för att främja och stärka barns 

språkutveckling? 
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4 METOD 

Kapitlet lyfter fram den metod vi använt oss av för att samla in information, det vill 

säga kvalitativ intervju, val av undersökningsgrupp samt genomförandet av studien 

samt dess intervjuer. Studiens validitet och reliabilitet kommer även att belysas. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

För att kunna få en fördjupad inblick i pedagogers upplevelser av huruvida och på 

vilka sätt pedagoger i förskolan arbetar med språket som verktyg för inkludering i en 

förskola för alla barn användes personliga individintervjuer som metod. Denna 

metod ansågs kunna möjliggöra ett så kvalitativt resultat som möjligt (Stukát, 2008). 

 

Intervjuer kan ge ett djup och inblick i pedagogers upplevelser via den icke-verbala 

kommunikationen, vilket Løkken och Søbstad (2009) menar att observationer inte 

kan ge i samma utsträckning. Lantz (2008) påtalar dock att den icke-verbala 

kommunikationen kan ha påverkan på både analys och resultat och därför är det 

väsentligt att skapa en miljö som är så neutral som möjligt för att komma undan 

fällor som kan påverka intervjupersonens svar (Patel & Davidson, 2009). En bra 

intervju speglar den intervjuades tankar och för att kunna fånga detta är det 

betydelsefullt att främja kommunikation under intervjun (Stukát, 2008). Det kan 

dock vara svårt att göra bra intervjuer eftersom det inte finns färdiga mallar på hur 

dessa ska utföras för att få ett så bra och kvalitativt resultat som möjligt (Løkken & 

Søbstad, 2009). En betydelsefull del i personliga och strukturerade intervjuer är att 

de belyser kärnan i det som undersökningen är fokuserad på och därmed är de 

kvalitativa. Dessa kan likaså skapa nya perspektiv och insikter som kanske inte hade 

framkommit i en ostrukturerad intervju (a.a.). Därför ansåg vi oss via intervjuer 

kunna få ut mer kvalitativa uppgifter än via enkätstudier som ger mer kvantitativt 

material (Trost, 2010). 

 

4.2 Undersökningsinstrument 

Vi formulerade intervjufrågor utifrån vårt syfte där vi fokuserade på att utveckla 

öppna intervjufrågor för att möjliggöra att få ut så mycket kvalitet som möjligt utav 

intervjuerna. Vi använde öppen intervjuform med i förväg utarbetat frågeformulär 

där frågorna ställdes i en viss ordning (Trost, 2010). 

 

4.3 Urval och undersökningsgrupp 

Vi valde att göra undersökningen via intervjuer på olika förskolor i en normalstor 

kommun i sydöstra Sverige där vi redan hade förkunskaper om de olika förskolorna 

genom verksamhetsförlagd utbildning. Vår undersökningsgrupp bestod av sex 

kvinnliga utbildade pedagoger i förskolan där en även hade utbildat sig till 

specialpedagog med inriktning utvecklingsstörning. Dessa skiftade i åldrar från 25 

till 60 år och de hade även varierande arbetslivserfarenhet, då den pedagog som 

senast tog examen gjorde det för två år sedan och den som arbetat längst har 37 års 

erfarenhet. 
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4.4 Forskningsetiska principer 

Stukát (2008) talar om ett antal etiska principer som vi gjorde oss medvetna om inför 

intervjuerna. Vi informerade intervjupersonen om vilket syfte intervjun hade, hur 

materialet skulle komma att behandlas och dokumenteras, det vill säga med 

ljudupptagning via mobiltelefon. Intervjupersonerna informerades om att deras 

deltagande var frivilligt och anonymt, vilket även innebar att de kunde välja att bryta 

när som helst (Lantz, 2008).  

 

4.5 Genomförande 

Vi började med att formulera intervjufrågor utifrån vårt syfte samt nedbrutna 

forskningsfrågor (se Bilaga 1) som skulle belysa pedagogers upplevelser av huruvida 

och på vilka sätt pedagoger i förskolan arbetar med språket som verktyg för 

inkludering i en förskola för alla barn (Patel & Davidson, 2009). De förskolor som vi 

upplevde kunna vara aktuella för intervjuer tog vi kontakt med genom att ringa och 

personligen gå runt och fråga om de hade möjlighet att ställa upp på intervju för vår 

studie (Stukát, 2008). Tillsammans med berörd intervjuperson bokades dag, tid och 

plats och vi bestämde att vi skulle skicka intervjufrågorna i god tid via mail till 

förskolorna så de skulle hinna förbereda sig. Vi upplevde att detta var ett sätt att 

kunna inge intervjupersonen en känsla av trygghet och därmed kunna få ut så mycket 

öppna svar som möjligt i intervjuerna. 

 

För att förbereda oss och kunna skapa en grund för den egentliga intervjustudien 

menar Patel och Davidson (2009) att det kan vara positivt att göra provintervjuer för 

att se över frågornas kvalitet. De två första intervjuer som vi genomförde anser vi att 

vi kan räkna som provintervjuer, eftersom vi med detta material gjorde en preliminär 

databearbetning som enligt Lantz (2008) kan vara positivt inför den egentliga 

datainsamlingen. Vi transkriberade de två första intervjuerna direkt efter varje 

intervju för att kunna bedöma frågornas kvalitet samt om det skulle behövas göras 

någon omformulering eller ändring av frågorna. Då dessa provintervjuer gav oss 

mycket material bedömde vi att frågorna var utav så pass god kvalitet att det inte 

skulle krävas några ändringar. 

 

Stukát (2008) menar att det ofta krävs mycket tid för att kunna komma bakom ett 

intervjuinnehåll på ett djupare sätt. För att utnyttja vår tid till fullo beslutade vi oss då 

för att använda de två första provintervjuernas resultat till den egentliga studien 

(Patel & Davidson, 2009). De intervjuer som vi genomförde upplevde vi gav god 

kvalitet och efter att ha transkriberat cirka sex timmars material av intervjuer 

beslutade vi att resultatet hade nått teoretisk mättnad, vilket Stukát (2008) menar sker 

då det inte tillförs något nytt till ett material. Vi hade vid detta tillfälle en inbokad 

intervju kvar att genomföra men då vi upplevde att det inte skulle resultera i något 

nytt via ytterligare en intervju beslutade vi oss för att inte genomföra denna. 
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Vi genomförde intervjuerna tillsammans då vi menar likt Stukát (2008) att detta kan 

vara ett gynnsamt arbetssätt för att kunna få ut så mycket som möjligt utav intervjuer 

då två personer kan se och upptäcka olika saker i samma situation. Dock kan det 

finnas en risk med att vara två personer då detta kan påverka intervjupersonens svar 

då den kan uppleva en känsla av underläge (a.a.). Patel och Davison (2009) menar att 

det är av vikt att tänka på sitt kroppsspråk samt att sammanfatta intervjupersoners 

svar och kommentarer efter varje fråga. Vi hade detta i åtanke under våra intervjuer 

för att se till att vi verkligen uppfattat intervjupersonerna rätt och att de skulle 

uppleva att vi värdesatte deras åsikter gällande vårt studieområde. 

 

Att använda inspelningsverktyg såg vi liksom Stukát (2008) som något positivt under 

intervjuer eftersom det kan underlätta i analysarbetet då det lätt går att spola tillbaka 

om någon kommentar missas. Vi skrev även minnesanteckningar som stöd då 

Einarsson och Hammar-Chiriac (2010) menar att det alltid kan finnas en risk för 

störningar på en inspelning. Vi var dock medvetna om de nackdelar som finns med 

att använda tekniska hjälpmedel då detta kan riskera att för mycket material samlas 

in och eventuellt resultera i svårigheter i senare analys (a.a.). Vi ställde 

intervjufrågorna i logisk ordningsföljd men ibland uppstod uppföljningsfrågor vilket 

resulterade i att följden på frågorna förändrades och Løkken och Søbstad (2009) 

menar att detta kan skapa en flexibilitet i intervjusituationen. Genom öppna 

svarsalternativ anser vi liksom Lantz (2008) att intervjupersonens tankar och 

upplevelser kan ha störst möjlighet att få komma till sin rätt. 

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Vi har grundat arbetet på litteratur som ger en så total bild som möjligt och som ger 

inblick i vårt forskningsområde utifrån flera perspektiv. Litteraturens nyhetsvärde har 

vi även haft i fokus vilket vi menar kan ha stor inverkan i resultatet och arbetets 

relevans. Likaså stärker det studiens validitet och reliabilitet, vilket handlar om dess 

tillförlitlighet och trovärdighet (Patel & Davidson, 2009). Vi anser att resultatet till 

stor del fångar både gemensamma mönster men även avvikelser i de intervjuades 

uppfattningar gällande vissa av intervjufrågorna och detta menar vi därför styrker 

studiens validitet och reliabilitet. Det faktum att flera av pedagogerna påtalade 

samma saker i flera av intervjufrågorna menar vi i enlighet med Stukát (2008) 

styrker vår studies validitet och reliabilitet. Vi kan dock se vissa brister i studien som 

kan ha påverkat resultatet då vissa intervjumiljöer upplevdes lite stressiga, 

pedagogers dagsform varierade samt att det gjordes vissa feltolkningar av en del 

frågor. Stukát (2008) påtalar att det kan finnas risk för att intervjupersoner inte alltid 

är fullt ärliga vilket vi relaterar till då vi i en intervju fick känslan av att en pedagog 

enbart sa det som förväntades av henne. 

 

Stukát (2008) påtalar att transkriberingsarbetet kan ta lång tid vilket vi hade i åtanke 

då vi valde att snarast möjligt efter varje avslutad intervju transkribera samtalen för 

att ha intervjun så tydlig och färsk som möjligt i vårt minne. Att talspråk inte är 

samma sak som skriftspråk är något som Patel och Davison (2009) uppmärksammar 

då det kan ge omedveten påverkan på en analys av transkriberingen. Eftersom det 

kan försvinna eller läggas till betydelser, såsom kommatecken och betoningar av ord, 

kan det därför finnas en risk för validiteten i en undersökning (a.a.). 
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5 RESULTAT 

Kapitlet kommer belysa studiens resultat som berör pedagogers upplevelser av 

huruvida och på vilka sätt pedagoger i förskolan arbetar med språket som verktyg för 

inkludering i en förskola för alla barn. Rubrikerna är kategoriserade för att på bästa 

sätt synliggöra de mönster som pedagogerna har lyft fram under intervjuerna (Patel 

& Davidson, 2009). 

 

5.1 Faktorer som kan påverka barns språkutveckling 

Nedan presenteras olika faktorer som kan påverka barns språkutveckling. Det 

belyses pedagogers uppfattning gällande hur inkludering kan ske via 

individualisering, betydelsen av antalet barn i en barngrupp, att kommunikation kan 

ske på olika sätt, betydelsen av kontinuitet och rutiner, betydelsen av att språket blir 

lustfyllt, vikten av pedagogers samverkan för barns språkutveckling samt pedagogers 

arbete med flerspråkiga barn. 

 

5.1.1 Inkludering genom individualisering 

Inkludering är ett stort samtalsämne i dagens förskolor och under våra intervjuer 

framkom det många åsikter om och huruvida alla barn ska kunna inkluderas i 

förskolan. Både positiva och negativa åsikter belystes gällande hur en inkludering 

kan genomföras med hjälp av språket som verktyg i verksamheten. Pedagogerna 

beskrev att de inkluderar barns individuella språkövningar i hela barngruppen då de 

menar att detta kan vara främjande och stimulerande för alla barns språkutveckling 

och det gör att något specifikt barn inte blir utpekat eller exkluderat. Likt läroplanen 

var det flertalet av pedagogerna som belyste att verksamheten ska anpassas till alla 

barn i förskolan och se till att deras individuella behov och förutsättningar tillgodoses 

så att de utvecklas så långt som möjligt. Dock poängterades det att det kan vara 

positivt och inte farligt att ställa lite krav på barnen, bara de ställs på rätt nivå. 

 

Vi försöker köra övningar till specifika barn i hela barngruppen… Vi kan få 

övningar från en talpedagog som vi använder då i hela barngruppen… För att det 

inte ska bli utpekande och så, kom nu här så går vi in här… så kör vi med de 

andra barnen som en kul grej… hur låter ormen… så blir det att alla barnen ska 

låta som en orm… osv. Då är det ingen som funderar på att det är just han som 

inte kan…  

 

För att även kunna inkludera barn med annat modersmål än svenska menade 

pedagogerna att de tog tillvara på barnens kultur och strävade efter att göra alla barn 

medvetna om rikedomen i att ha flera språk. Att skapa stolthet hos dessa barn för sitt 

språk och sin kultur var oerhört betydelsefullt för barnens språkutveckling. 

Pedagogerna menade att de gjorde detta genom att sjunga sånger från hemlandet, lära 

sig olika begrepp för att kunna säga saker på båda språken samt att barnen själva fick 

berätta om olika saker om sitt hemland och modersmål. 
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Att de får berätta för oss… att vi gör deras språk lika värdefullt som alla andras 

språk… de kan lära av varandra… Få dem att känna att de är värdefulla för 

gruppen, vi lär av varandra… exempelvis att vi sjunger sånger från hemlandet… 

få in deras kultur i vår… få barnen att känna sig stolta över att få visa sitt 

hemspråk och sina kulturer… Det här är jag bra på och det här är min kultur… 

 

Det framkom emellertid hos vissa pedagoger att de inte upplevde det helt positivt 

med att inkludera alla barn då vissa inte alls trivs i stora barngrupper och behöver 

språklig stimulans via mindre barngrupper samt lugnare miljöer där de inte får så 

mycket intryck att bearbeta. 

 

Det är några som får betala ett ganska högt pris för att man ska inkludera alla, 

alltså det ska vara integrerat och inkluderat, det låter väldigt bra men vissa barn 

behöver faktiskt ha det här egna, de behöver ha små grupper… stark struktur, 

regler, normer och så… 

 

5.1.2 Betydelsen av antalet barn i en barngrupp 

Alla de intervjuade pedagogerna påtalade vikten av att ha ett mindre antal barn i 

barngrupp för att kunna arbeta på ett positivt sätt i syfte att se och gynna alla barns 

språkutveckling. De ifrågasatte om det verkligen är bra för någon med att ha ett högt 

antal barn i en grupp, både sett utifrån barns och pedagogers perspektiv. Många 

pedagoger belyste att de föredrog att ha ett mindre antal barn i en grupp, såsom tre-

fyra stycken, då de menade att detta gynnade barnen mest. Flertalet pedagoger såg 

därför möjligheten att kunna tillgodose barns individuella behov och förutsättningar 

för kommunikation genom att ha ett mindre antal barn i barngruppen. 

 

Små grupper är superviktigt… Att man ser varje barn o att man styr, organiserar 

och använder tiden så att det går att göra de här små grupperna!!! Det gäller att 

inte fastna i gamla rutiner… och vara inkörd i sitt… Tänk till och använd tiden 

för då är det enklare att se och uppmärksamma alla barn… 

 

Något som alla pedagoger tryckte extra mycket på var trygghetens betydelse, vilket 

de menade lättare kan skapas om barngruppen sätts samman utav ett mindre antal 

barn. Det som även framkom var betydelsen av att verkligen försöka se vilka barn 

som passar ihop, vart tryggheten då finns för det individuella barnet och så försöka 

anpassa verksamheten efter detta. Alla barn har olika kunskaper och vid medvetenhet 

hos pedagogerna om gruppsammansättningar kan barnen lära av och med varandra 

och även detta kan skapa trygghet. 

 

Det är rent förödande för vissa barn att allt ska vara så sammansmält som 

möjligt… Är stora grupper bra för någon? 
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5.1.3 Kommunikation kan ske på olika sätt 

Flera av pedagogerna belyste det faktum att kommunikation innebär så väldigt 

mycket och att det är ett väldigt brett område. Pedagogerna påtalade att 

kroppsspråket har en kommunikativ roll och menade att en sak kan sägas med 

munnen men kroppen och ögonen kan säga något annat. I en kommunikation handlar 

det inte om att ha en envägskommunikation utan det handlar både om att göra sig 

hörd men också att kunna lyssna till vad andra har att säga, vilket några pedagoger 

påtalade i våra intervjuer. Kommunikation handlar inte enbart om verbal 

kommunikation utan även om visuella intryck och några pedagoger poängterade att 

barn verkligen kan lära sig oerhört mycket i vardagliga situationer och de samtal man 

för där kan stimulera deras språkutveckling. Att då ha en förförståelse för olika 

begrepp är av största vikt för att kunna delta fullt ut i en kommunikation och det 

gäller därför att hela tiden kommunicera. Likaså är det av stor vikt som pedagog att 

lyssna in barnens intressen och tidigare erfarenheter och anpassa språket och 

aktiviteter efter detta. Något som många av pedagogerna även verkligen ansåg som 

väsentligt var vikten av att tänka på hur pedagoger kommunicerar till och med 

barnen då detta kan ha påverkan på barnens totala utveckling. 

 

Kommunikation är ju så mycket, det är ju… Du har ju tyst kommunikation där 

man inte pratar egentligen utan man pratar med kroppen… du kan säga en sak 

med munnen men med kroppen och dina ögon säger du en annan… 

 

Det är därför betydelsefullt för barns språkutveckling att de förstår att det går att 

kommunicera på flera olika sätt och inte bara genom det verbala språket. 

Pedagogerna belyste att det är väsentligt att få barnen att förstå att de även kan visa 

vad de vill, de behöver inte känna att de är tvungna att uttrycka sig verbalt utan det är 

accepterat att kommunicera på andra sätt, exempelvis att visa via bildschema och 

använda Tecken som stöd och då använda sitt kroppsspråk. 

 

Du måste inte berätta för mig, visa mig vad du vill istället… Kan du teckna, visa 

på det sättet då… underlättar att göra mig förstådd… 

 

5.1.4 Betydelsen av rutiner och kontinuitet 

Något som framkom tydligt och som flertalet pedagoger verkligen poängterade är att 

det är oerhört betydelsefullt med struktur och rutiner i vardagen samt att det kopplas 

till vardagssituationer. Att det ska vara enkelt och konkret menade pedagogerna är 

betydelsefullt för att barnen ska kunna fångas och stimuleras. Att ha kontinuitet 

menades vara något som gynnar alla barn i språkträningen. 

 

Att alltid ha denna kontinuitet gynnar barnen i språkträningen… Tänk till och 

använd tiden för då är det enklare att se och uppmärksamma alla barn… 

 

En aktivitet som verkligen förekommer som en rutin i förskolans verksamhet är 

samlingen och pedagogerna belyste detta som ett verktyg för att främja barns 
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språkutveckling. Att använda konkret material under mer eller mindre styrda 

situationer menade pedagogerna kan bidra till att göra språksamlingar roliga och 

lustfyllda, exempelvis via läsning, sånger, rim och ramsor. 

 

”Vi har ju samling varje dag… och då tecknar man ju till barnen, vi använder ju 

bilder och så tar de in via hörseln också… De får ju väldigt mycket input… Det 

som också är viktigt är ju det här med struktur, rutiner, att man befäster det här… 

 

5.1.5 Lustfyllt 

Att basera språkträning i situationer som blir till lek för barnen kan gynna barns 

språkutveckling var det flertalet pedagoger som ville lyfta. De menade att det måste 

vara roligt för annars går det inte, motivationen måste alltid finnas. Likaså att kunna 

laborera med språket för att skapa lust ansågs som ett viktigt moment, om det byggs 

på lekens grund kan det bli väldigt roligt. Pedagogerna menade dock att det gäller 

därför att göra det lekfullt och inte kravfyllt. 

 

Vissa ord är spännande att smaka på… bara orden är roliga… När det kommer i 

ett sammanhang kan vi se att barnen finner intresse för något… det är lite 

häftigt… begreppen finns överallt… 

 

5.1.6 Vikten av pedagogers samverkan för barns språkutveckling 

Alla pedagoger påtalade vikten av pedagogers samarbete för att kunna gynna alla 

barns språkutveckling. Många såg en fördel i att arbeta i förskolan eftersom 

pedagogerna här aldrig arbetar helt ensamma utan stöttar varandra i ett arbetslag. 

Likaså betonades vikten av att pedagogerna pratar igenom olika situationer i 

arbetslaget innan de agerar. 

 

Man pratar ju igenom det i arbetslaget hur man ska göra… Om vi har ett barn 

som vi tycker pratar dåligt, det kan ju vara att man inte förstår… man diskuterar 

ju alltid i arbetslaget innan man agerar… hur ska vi, vad tycker du, hur tycker du 

vi ska agera? 

 

5.1.7 Flerspråkighet 

Flera pedagoger påtalade att forskningen faktiskt säger att ett gott modersmål främjar 

inlärningen av ett nytt språk och därför ansågs modersmålsundervisningen som något 

oerhört betydelsefullt. En god kontakt med pedagogen i modersmålet var något som 

upplevdes primärt då pedagogerna upplevde att detta kunde vara ett eventuellt stöd 

för att uppmärksamma vari ett barns språkförsening kunde ligga. 

 

Hemspråksundervisning och tät kontakt med hemspråksläraren för att se om 

modersmålet fungerar… och så får man utgå från det för att kunna hjälpa 

barnet… Det gäller också att alltid fundera på ”vad beror det på?... Är det 
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munmotoriken eller är det helt enkelt bara en försening i hemspråket… så får vi 

landa i det… men man uppmärksammar det ju i alla fall… 

 

Därför är det väsentligt att alltid ha i åtanke vad en språkförsening kan bero på och 

uppmärksamma det. Det kan orsakas utav flera anledningar, såsom problem med 

munmotoriken eller vara en försening i modersmålet. En annan orsak som menades 

kunna orsaka en språkförsening var hur mycket vistelse barnet har i förskolan, hur 

mycket stimulans barnet får av det svenska språket, om det pratas modersmål hemma 

och om barnet är fött i Sverige. Att det är enormt mycket som spelar roll i hur ett 

språk utvecklas var något som ansågs som centralt att uppmärksammas. 

 

Det beror på… det finns ju barn som lär sig svenska väldigt fort… det finns barn 

som inte lär sig svenska särskilt fort… det gäller att individualisera… Titta på 

om man pratar svenska hemma, pratar man hemspråket hemma? Hur mycket är 

man här? Hur mycket stimulans får man av svenska språket? Är du född här? 

Eller är du född någon annanstans? Det är ju så mycket som spelar in… 

 

Flertalet pedagoger lyfte upp att tvåspråkiga barn kan bidra mycket till 

verksamheten, exempelvis genom att ta med sig sånger från sitt hemland och lära 

kamrater och pedagoger olika begrepp. Denna kompetens försökte de ta nytta av. 

Genom att skapa en god kontakt med föräldrarna kunde de uppmärksamma 

föräldrarna på hur centralt och betydelsefullt det är att det pratas modersmålet 

hemma. Om föräldrarna inte hade möjlighet att ta sig till biblioteket var det flera 

pedagoger som såg till att låna böcker till förskolan på barnets modersmål för att 

kunna läsas både på förskolan och i hemmet. 

 

Uppmuntra att det pratas modersmål hemma, att föräldrarna pratar modersmål så 

mycket som möjligt så att barnen pumpas med språk av alla de slag… så att de 

parallellt lär sig både svenska och sitt modersmål… 

De får berätta för oss… att vi gör deras språk lika värdefullt som alla andras 

språk… De kan lära av varandra… Få dem att känna att de är värdefulla för 

gruppen, vi lär av varandra… 

 

5.2 Pedagogiska verktyg för språkutveckling 

Nedan presenteras olika pedagogiska verktyg som kan vara till stöd i arbetet med att 

inkludera och skapa möjligheter för att utveckla barns språk. Pedagogers uppfattning 

belyses gällande Tecken som stöd, bildschema och känslokort, dokumentation samt 

hur olika modeller kan mixas.  

 

5.2.1 Tecken som stöd 

På förskolor där det används Tecken som stöd var det flertalet pedagoger som 

belyste att detta kan förstärka och förtydliga det talade språket. Det poängterades 

noga att detta är något som kan gynna alla barn och det används på ett naturligt sätt 

bland både pedagoger och barn. 
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De barn som har viss språkförsening har vi märkt tar tecknen till sig lättare, de 

nappar på det här med tecken som stöd och behärskar det jättebra… och får hjälp 

av det… Det är ju ett språk i sig… 

Även barnen använder tecken… det är så naturligt för dem… de lär sig det tidigt 

eftersom vi tecknar till allt 

 

Pedagogerna menade att det kan skapas möjligheter via detta för barnen att göra sig 

själva förstådda och även förstå andra på ett lättare sätt. En pedagog lyfter fram 

fördelen med att kunna teckna då det kan underlätta för att sänka ljudnivån, 

budskapet blir mer konkret och det kan undvikas argumentationer. 

 

Kroppsspråket är något som vi använder dagligen och det är så enkelt och hade 

hjälpt så många som hamnar utanför men som inte hade behövt det med hjälp… 

 

Pedagogerna menade att barnen gärna tar med sig tecken hem och visar det hemma, 

tecknar vid maten för att visa vad de ska få äta samt till olika sånger för att visa 

betydelsefulla begrepp. Likaså betonades det att pedagogerna upplevde att de 

tecknade mer per automatik med barn som har en språkförsening eller som är 

tvåspråkiga för att förstärka det talade språket. 

 

Med de tvåspråkiga är det oerhört viktigt att kunna göra sig förstådd på olika 

sätt, man måste inte bara berätta med ord… du kan visa vad du vill för då kan jag 

hjälpa dig… 

Det går per automatik då man tecknar mer med de barn som har en 

språkförsening eller är tvåspråkiga… man är då tydligare när man berättar och då 

tar de efter och kan då göra sig förstådda… Vissa barn tar till sig det mer än 

andra… 

 

5.2.2 Karlstadmodellen 

En modell som några pedagoger lyfte fram var Karlstadmodellen där tecken används 

som stöd i den dagliga kommunikationen och genom att kombinera talat språk med 

gester och bilder menar pedagogerna att barnen på olika sätt får massor av intryck 

vilket kan gynna språkutvecklingen. De menar att dessa övningar går att använda 

individuellt men även tillsammans med flera barn. 

 

Vi kör efter Karlstadmodellen… där det är övningar med ljud som även andra 

barn kan ha svårigheter med och då har de ju en del dockor som heter Bibbi, 

Bobbo, Dadda, Doddo och för att hitta det med munnen så kan man köra det…  

 

5.2.3 Bildschema och känslokort 

Något som påtalades ge förutsättningar att kunna kommunicera på många olika sätt 

för alla barn är bildschema samt känslokort. Pedagogerna menade att detta kan 
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förstärka och göra situationer mer konkreta och på så sätt vara till hjälp för barnen. 

Genom att ha små bildscheman i nyckelring kan pedagogerna på ett lätt och konkret 

sätt förstärka i olika situationer då barnen kan vara i behov av extra stöd i 

kommunikationen. På så vis kan barnen få begrepp på olika sätt, såsom visuellt och 

verbalt. Pedagogerna påtalade att om detta finns tillgängligt så används det ofta per 

automatik, även till barn som egentligen inte är i direkt behov av det. 

 

Vi använder känslokort för att barnen ska kunna se och samtidigt kunna beskriva 

sina känslor… och beskriva hur någon annan känner sig… Det är smilisar… och 

dessa finns i nyckelringar så att de kan användas i alla situationer… När barnen 

inte kan ta det med det verbala språket så är detta ett sätt att göra sig förstådd… 

Detta är en strategi som vi ger barnen för att de själva ska kunna hantera 

konflikter och kommunicera… 

 

5.2.4 Dokumentation 

En pedagog belyste att de i förskolan upplever att dokumentation är ett positivt 

verktyg för att stimulera barnens språkutveckling då de via detta kan få syn på vad 

barnen behöver extra stöd i. Dokumentation upplevs vara något som gynnar språket 

då barnens tankar, idéer och utveckling kan synliggöras men pedagogen menar även 

att det går att se till att alla barn verkligen får utrymme att komma till tals och blir 

lyssnade till. 

 

Dialogerna tar vi vara på och språkandet ser vi hur vi kan utmana vidare… det är 

mycket lärande dialoger… så använder vi detta som ett verktyg för att kunna 

utmana vidare… 

 

5.2.5 Mixning av olika modeller 

Nästan alla av våra intervjuade pedagoger påtalade att de inte är helt inriktade på att 

använda just en enda modell fullt ut. De menade att de istället mixade olika modeller 

och då hade de större möjligheter att tillgodose och möjliggöra barnens individuella 

språkliga utveckling. Bland annat lyftes Före Bornholmsmodellen fram som en 

språkträningsmodell vilken det plockades delar från för att kunna anpassas till den 

egna verksamheten. Pedagogerna menade att de utgår från barnens förutsättningar 

och behov och ser till vad det är just det individuella barnet behöver och hur 

pedagogerna kan hjälpa just detta barn. 

 

Vi går efter ”Före Bornholmsmodellen”. Där är det helt färdiga samlingar men 

det fungerar inte för oss att gå helt efter den, där är det sagor och väldigt långa 

samlingar. Men vi har flera samlingar under dagen istället så vi plockar lite ur 

den så vi gör vissa saker vid vissa samlingar och vissa andra saker vid andra 

samlingar. Vi kör inte hela paketet. 

Vi ser att när vi tittar på de här färdiga modellerna så ser vi ibland en fara med 

det… det är så lätt att man hamnar på en slags bedömning som man inte ska 

göra… Vi plockar istället från olika delar… 
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6 DISKUSSION 

Vår lärarutbildning har stimulerat och gett oss extra intresse för språkets betydelse i 

barns utveckling vilket har bidragit till valet av studien. Att undersöka pedagogers 

upplevelser av huruvida och på vilka sätt pedagoger i förskolan arbetar med språket 

som verktyg för inkludering i en förskola för alla barn föll sig därför naturligt. 

 

6.1 Inkludering genom individualisering 

Dagens samhälle ställer höga krav på oss individer och inte minst på de barn som ska 

skolas in i vårt samhälle. Skolverket (2005) belyser att alla barn har olika behov men 

ska ha samma förutsättningar, vilket gör det väsentligt att det ställs höga krav på 

förskolan att stödja alla barns språkliga utveckling. De barn som av olika anledningar 

behöver särskilt stöd för att möjliggöras en positiv språkutveckling ska få den 

omsorg som fordras (Skolverket, 2008). Studien belyser språkets centrala roll för 

barns utveckling och resultatet visar på vilka risker ett outvecklat språk kan ge. Det 

kan bli konsekvenser som exkludering och utestängning, vilket bland annat kan 

innebära att som barn inte få vara med och leka med sina kamrater. Det är därför av 

största vikt att pedagoger har kunskap och är medvetna om språkets betydelse för 

barns utveckling (Arnqvist, 2009). 

 

Inkludering är något som ofta diskuteras i dagens förskolor och studiens resultat 

visar på att det finns många åsikter om och huruvida alla barn ska kunna inkluderas i 

förskolan. Det finns mängder av material att tillgå gällande stimulering av barns 

språkutveckling men i linje med Bruce (2010) och Rygvold (2010) visar studiens 

resultat på att det inte finns en rätt och entydig metod som passar alla barn. Varje 

barngrupp är unik vilket är något som lyfts fram som något mycket centralt i studien 

och den visar på att det gäller att individualisera men ändå kunna se en hel 

barngrupps behov och förutsättningar. Studien ger en ganska enhetlig bild utav hur 

pedagoger arbetar med språket som verktyg för att inkludera alla barn. Flertalet 

pedagoger beskriver att de inkluderar barns individuella språkövningar i hela 

barngruppen istället för att arbeta enskilt med individuella barn. De menar att detta 

arbetssätt kan vara främjande och stimulerande för alla barns språkutveckling och 

det gör att något specifikt barn inte blir utpekat eller exkluderat. Studiens resultat går 

i linje med det som Brodin (2008) menar att barn i relationer och samspel med andra 

kan få möjlighet att lära sig regler för kommunikation och även respekt för andra. 

Barn vill få känna sig accepterade och omtyckta av sin omgivning och studien 

belyser att det är väsentligt att förskolan skapar möjligheter för alla barn att 

inkluderas till delaktighet i social gemenskap. 

 

6.2 Betydelsen av antalet barn i en barngrupp 

Studien belyser att inkludering är något positivt att alltid försöka sträva mot. 

Emellertid synliggör studiens resultat att det även är ett dilemma med att inkludera 

alla barn då alla barn inte alltid trivs i grupper med större antal deltagare. Studiens 

resultat visar på det som Johansson (2006) poängterar att vissa barn kan vara i större 

behov av att ibland få befinna sig i en lugnare miljö där de inte får så mycket intryck 

att bearbeta. Att som pedagog stötta barn i deras språkutveckling är alltså väsentligt 



24 

för att de ska kunna utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och 

skapande individer (Brodin & Hylander, 2007). 

 

6.3 Pedagogens roll i barns språkutveckling 

Verbalt språk och kroppsspråk signalerar värden och normer och Hundeide (2009) 

påtalar vikten av att pedagoger uppmärksammar detta. Inkludering och uteslutning 

av barn är något som sker dagligen och därför är det betydelsefullt att skapa en 

intersubjektiv miljö som inkluderar alla barn och se till att de känner trygghet samt 

upplever att de kan kommunicera på ett tryggt och naturligt sätt (a.a.). I linje med 

Bruce (2010) visar studien på att det är av stor vikt som pedagog att ha förståelse för 

sin betydelsefulla roll i barns språkutveckling. Det gäller att skapa medvetenhet kring 

sitt eget förhållningssätt till barn då detta kan ha en stor betydelse samt vara 

avgörande för hur barn tar till sig ett språk. Vidare belyser studiens resultat vikten av 

att uppmärksamma hur olika gruppkonstellationer kan gynna men även hämma barns 

språkutveckling. Utifrån studiens resultat kan det vara på sin plats att ställa frågan 

om det verkligen kan vara bra för någon med att ha ett högt antal barn i en grupp. 

 

Studien visar på en medvetenhet hos verksamma pedagoger i dagens förskola vilka 

verkligen strävar efter att arbeta inkluderande genom att använda språket som 

verktyg för att anpassa verksamheten utifrån individuella barns förutsättningar och 

en hel barngrupp. De sex pedagoger som intervjuades har olika åldrar, arbetar på 

olika förskolor samt har olika lång arbetserfarenhet. Anmärkningsvärt är att de trots 

detta påtalade liknande saker till flera av intervjufrågorna vilket styrker studiens 

validitet samt reliabilitet (Stukát, 2008). Antalet intervjuade kan ses som något få för 

att representera det sätt som hela Sveriges förskolor arbetar med språket som verktyg 

för att inkludera alla barn i förskolan men emellertid är inte studiens syfte visa detta. 

Studien syftar mer till att vara ett bidrag för att visa hur det på ett konkret sätt går att 

använda språket som verktyg för att inkludera alla barn i förskolan samt stödja deras 

språkutveckling. 

 

6.4 Flerspråkighet 

Sverige är idag ett mångkulturellt land och det finns många barn som har ett annat 

modersmål än svenska (Ladberg, 2009). Studiens resultat visar i linje med Benckert 

(2000) samt Ladberg (2009) på att det är betydelsefullt att se till att barn möts av en 

öppen och accepterande attityd till flerspråkighet. Studien visar på att det är 

väsentligt att sträva efter att göra alla barn medvetna om den rikedom som finns i att 

vara flerspråkig samt skapa en stolthet för barns språk och kultur. Detta ligger i linje 

med det Ladberg (2009) påtalar om att det är av stor vikt att bekräfta, visa förståelse 

för vad barn försöker uttrycka och förmedla samt bemöta barn med ett positivt 

gensvar. Alla barn behöver få upplevelse av det positiva med kommunikation och få 

möjlighet att skapa tillit till språket då detta kan ha stor inverkan på barns 

språkutveckling (a.a.). 
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6.5 Kommunikation kan ske på olika sätt 

Studiens resultat visar i linje med Benckert (2000) att det är väsentligt att ha ett 

medvetet förhållningssätt gällande barns språkutveckling. Positivt är att sträva efter 

att skapa en så berikande miljö som möjligt där det finns tillfällen till spännande 

samtal samt diskussioner. Studien belyser att språket ligger till grund för mycket i 

barns utveckling och detta ligger i linje med Bjar (2010) som liknar språket vid ett 

hus där förskolan utgör grunden av huset. Studien visar på att det är väsentligt att 

arbeta med barns språkutveckling och är oundvikligt eftersom språket förekommer i 

allt som görs tillsammans med barnen i förskolan. 

 

I linje med Bjar (2010) visar studien på att språket är grundläggande och alla 

behöver få uppleva känsla av delaktighet. Det är därför betydelsefullt att kunna göra 

sig själv hörd men även lyssna på vad andra har att säga. Studien belyser hur denna 

förmåga kan stimuleras under vardagliga situationer samt under specifika 

språkövningar. Studiens resultat visar på i linje med Heister Trygg (2010) att det inte 

är ett krav att kunna tala verbalt för att kunna kommunicera, men däremot är det 

väsentligt med medvetenhet om existensen av olika sätt att kommunicera. I linje med 

Brodin (2008) belyser studien att kommunikation är positivt oavsett på vilket sätt det 

används. Det kan ses som en helhet som påverkas av socialt samspel vilket därför 

kan ha en avgörande inverkan på hur ett språk kan tillägnas (Rygvold, 2010). För att 

få möjlighet att ta till sig språket kan det underlätta att få höra samt använda det i en 

mängd olika miljöer och situationer (Svensson, 2008). Kommunikation är alltså inte 

enbart verbalt utan studien belyser att det även kan ske visuellt. 

 

6.6 Betydelsen av rutiner och kontinuitet 

Studien belyser att trygghet och kontinuitet är något som kan ha stor inverkan i barns 

språkutveckling och det gäller att uppmuntra barn till att våga tala och pröva sig 

fram. Studiens resultat visar på i linje med Skolverket (2008) att trygghet kan vara 

svårare att skapa i grupper med större antal barn. Därför kan det vara av stor vikt att 

ha mindre antal barn i barngruppen för att som pedagog kunna arbeta på ett 

främjande sätt för kommunikation samt kunna få större möjlighet att se alla barns 

individuella språkutveckling (Skolverket, 2008). 

 

6.7 Pedagogiska verktyg för språkutveckling 

Kroppsspråket är något som används dagligen och har en kommunikativ roll då 

munnen kan säga en sak men kroppen och ögonen en helt annan (Backlund, 2006). 

Studiens resultat visar på en positiv uppfattning gällande det eventuella stöd som ett 

så litet redskap som händerna skulle kunna ge många barn i sin språkutveckling. Det 

är många som hamnar utanför på grund av ett outvecklat språk men som inte hade 

behövt det om de hade fått ett verktyg som exempelvis Tecken som stöd. Heister 

Trygg (2010) och Johansson (2006) menar att barn tidigt använder sig gester och 

tecken då de kommunicerar och är i samspel och genom att använda gester och 

tecken ges pedagoger möjlighet att främja och stimulera barns språkutveckling på 

varierande sätt. Studien visar på att det emellertid är av betydelse att barn bör få 

förståelse för att de även kan göra sig förstådda genom att visa vad de vill förmedla. 
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Vidare belyser studien i linje med Heister Trygg (2010) att bildschema och Tecken 

som stöd kan vara möjliga verktyg som kan vara till hjälp och gynna alla barn. Dessa 

verktyg kan bidra till att förstärka det talade språket, skapa möjligheter för barnen att 

göra sig själva förstådda och även förstå andra på ett lättare sätt (Heister Trygg, 

2010). 

 

6.8 Slutsats 

Studien har bidragit till en djupare förståelse för den roll som språket har i barns 

språkutveckling, både om möjligheter att kunna inkludera men även om risker som 

finns gällande exkludering av vissa barn. Det går som sagt att kommunicera på 

många varierande sätt, såsom verbalt, kroppsligt, via bilder samt tecken. Pedagoger i 

förskolan ska alltid sträva efter att inkludera alla barn men studien belyser att 

inkludering av alla barn i en förskola emellertid kanske inte alltid är fullt så positivt 

som det låter. Alla barn gynnas ju inte alltid positivt utav inkludering, utan vissa barn 

kan faktiskt vara i större behov av att ibland få befinna sig i en lugnare miljö där de 

inte får så mycket intryck att bearbeta. Studien belyser vikten av att pedagoger i 

förskolan strävar efter att bemöta alla barn i deras utveckling samt anpassar miljön 

utifrån barnens skilda förutsättningar och behov. 

 

6.9 Fortsatt forskning 

Studien har inte belyst någon vetenskapligt förankrad litteratur som konkret uttrycker 

att Tecken som stöd är positivt för alla barns språkutveckling och kan vara ett 

inkluderande verktyg. Men utifrån studiens resultat kan vi emellertid se att Tecken 

som stöd kan vara ett positivt verktyg i alla barns språkutveckling, oberoende av 

barnets förutsättningar, då språket kan förstärkas på så många olika sätt genom 

Tecken som stöd. Baserat på egna erfarenheter som pedagoger samt utifrån studiens 

resultat anser vi att bland annat Tecken som stöd kan vara ett positivt verktyg i 

arbetet med barns språkutveckling i förskolan. Utifrån den vetenskapliga litteratur 

som belysts i studien gällande användande av Tecken som stöd kan vi emellertid se 

ett behov av ny forskning inom detta område. Det var svårt att få tag på material som 

var vetenskapligt förankrad gällande hur Tecken som stöd kan vara ett positivt 

verktyg för alla barns språkutveckling i förskolan. Den forskning som finns 

tillgänglig rör främst hur Tecken som stöd kan användas till barn som är i behov av 

särskilt stöd. 

 

Då det finns stora möjligheter att beforska inom barns språkutveckling upplever vi 

att det går att fördjupa forskningen inom samma område. Utifrån detta skulle det 

därför vara intressant att se en vidareutveckling samt forskning inom detta område 

för att se hur Tecken som stöd på ett mer konkret sätt går att använda för att 

inkludera alla barn i förskolan och därmed vara språkutvecklande. Det vore likaså 

intressant med en undersökning via observationer utav pedagoger i samspel i 

barngrupp för att på detta sätt kunna skapa en bredare inblick samt djupare förståelse 

då Løkken och Søbstad (2009) menar att observationer eventuellt kan ge en mer 

fullständig bild av ett forskningsområde. 
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BILAGA 1 

Intervjufrågor 

 

Ålder: 

 

Vad har du för utbildning? 

 

Hur många år har du arbetat i förskolan? 

 

Hur arbetar ni för att främja barns språkutveckling? 

 

Det finns en mängd faktorer som är viktiga för ett barns språkutveckling – kan du 

berätta lite om vad du anser vara viktigast och hur ni/du arbetar med just detta?  

 

Hur uppmärksammas barn med en avvikande språkutveckling? 

 

Beskriv det pedagogiska arbetet för att stärka barn med en avvikande 

språkutveckling. Vilka metoder ser du som särskilt användbara?   

 

Beskriv det pedagogiska arbetet för att stärka flerspråkiga barns språkutveckling.  

Vilka metoder ser du som särskilt användbara?  

 

På vilket sätt kan språket användas som ett verktyg och vara ett inkluderande 

arbetssätt i en förskola för alla? 

 

Ges möjligheter till regelbunden kompetensutveckling i kommunen, gällande barns 

språkutveckling? 

 

Hur ser din vision av framtidens förskola ut när det gäller alla barns rätt att utveckla 

sitt språk?  

 

 


