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Språkutveckling 

”Språkinlärning är ju så mycket, det är ju allt egentligen hela tiden 
faktiskt” 

Malin Christison, Carina Riber 

Sammanfattning 

I arbetet som lärare, vare sig det är i skolan eller på förskolan kommer vi att arbeta med 
barnens språk och språkutveckling. Syftet med undersökningen var att jämföra arbetet 
med språkutveckling i förskolan/skolan för barn mellan 1-11 år i två kulturellt olika 
områden, detta för att beskriva skillnader och likheter. För att ta reda på hur lärare 
arbetar i förskolan/skolan har vi intervjuat 8 lärare och sedan sammanställt resultatet. I 
litteraturen har vi gått in på ett antal teorier om barns språkutveckling och hur man som 
pedagog eller förälder kan arbeta för att stötta barnens språkliga utveckling. 

Lärarna som vi intervjuade hade liknande åsikter om hur de borde arbeta, men 
verkligheten stämde inte överens med deras åsikter. Läsning och skrivning var en 
betydande del av arbetet medan språklekar sällan förekom. Vi kunde dock se att man på 
förskolorna använde mer rim & ramsor och sånger än i skolan. Respondenterna 
framhöll att man hade arbetat på ett annat sätt om skolan legat i ett annat område för att 
barnens kunskaper hade krävt det.  

Nyckelord 
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Inledning 

Bakgrund 
Under vår utbildning på Lärarhögskolan i Stockholm har vi gjort vår verksamhetsförlagda 
utbildning (VFU) på en skola i ett mångkulturellt område. Där har vi sett hur man arbetar 
med barns språkutveckling i både förskolan och skolan. Eftersom vi har sett mycket av 
arbetet i skolan i ett område där många har ett annat modersmål än svenska tror vi att man 
lägger fokus på olika saker där än i ett område med huvudsakligen barn med svenska som 
modersmål. 

Språkutveckling är viktigt oavsett vilken bakgrund man har. För att klara sig i dagens 
samhälle där språket har en betydande roll, innehållande tal, skrift och läsning måste alla ha 
ett rikt språk. Därför känns det viktigt för oss att ta reda på om vi kan se skillnader i arbetet 
med språkutveckling i olika delar av länet. Om vi ser några skillnader, vad kan de bero på? 
Har alla samma kunskap om hur språket är uppbyggt och fungerar, eller finns det brister? 
Dessutom funderar vi på hur samarbetet mellan förskola och skola ser ut. Finns det något 
genomtänkt arbete som för barnens utveckling framåt? Eller är det skilda verksamheter där 
var och en driver sin linje? Vi skulle med vår uppsats vilja ta reda på hur dagens lärare ser 
på barns språkutveckling.  

Språkutveckling kopplat till styrdokumenten 

När man ser på språk och språkutveckling i förskolan och skolan är det viktigt att titta på 
vad styrdokumenten säger. Att följa läroplanen är en del i det uppdrag som vi har som 
lärare. I Läroplan för förskolan, Lpfö 98, står det att förskolan ska sträva efter att varje 
barn: 

– utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att 

uttrycka tankar, 

– utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för 

skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner, (Skolverket, 

2006a, s. 9)  

Dessutom ska alla som arbetar i förskolan se till att erbjuda en miljö som stimulerar 
utveckling, lek och lärande. De ska också hjälpa de barn som är i behov av särskilt stöd och 
uppmärksamma dessa. Barnen ska få utvecklas efter sina egna förutsättningar och 
uppmuntras att använda hela sin förmåga. De ska tycka att det är roligt och meningsfullt att 
lära och lärarna ska stimulera barnens språk och kommunikationsutveckling (a.a.). 
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Skolans läroplan betonar att språk, lärande och identitet är nära förenade. Eleverna ska ges 
möjlighet till samtal, läsning och skrivning och därigenom utveckla sin kommunikativa och 
språkliga förmåga. Skolan ska ansvara för att varje elev: 

behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal 

och skrift, (Skolverket, 2006b, s. 10 )  

Enligt kursplanen i svenska är ett av skolans viktigaste uppdrag att ge möjligheter för 
eleverna att utveckla sitt språk. Elevernas språkförmåga är viktig för allt arbete i skolan och 
för deras framtida liv. Syftet med svenska som skolämne är att stödja elevernas kunnande i 
tal och skrift och respektera andras sätt att uttrycka sig. 

Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker kommunikation och samarbete 

med andra. Kunskap bildas genom språket och genom språket görs den synlig och hanterbar. 

Svenskämnet syftar till att tillsammans med andra ämnen i skolan utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet. (Skolverket, 2003, Kursplanen i svenska)  

Genom språkutveckling får eleverna en större begreppsvärld och alla lärare är ansvariga 
och måste vara medvetna om vilken betydelse språket har för lärandet. I undervisningen i 
svenska ska skolan sträva efter att eleven: 

– utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och 

av eget intresse, 

– utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete 

med andra, 

– utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika 

sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och 

påverkan, 

– utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd, 

– utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med olika 

syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera, 

– utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa 

läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär (Skolverket, 2003, Kursplanen i 

svenska)  

Både tal- och skriftspråket har en grundläggande betydelse för att lära nya begrepp. 
Eleverna lär sig logiskt tänkande, kritisk granskning och värdering och att se sammanhang. 
Författarna till kursplanen menar att språket utvecklas i samspel med andra. Här kan vi se 
en tydlig koppling till Lev Vygotskij. Han menar i sin bok Tänkande och språk (1934) att 
inlärning bygger på imitation och att barnet får en möjlighet att lära genom handledning 
från läraren. 

Med andra ord är det så att det som barnet idag kan göra i samarbete kommer det imorgon att 

kunna göra självständigt. (Vygotskij, 1934, s. 333) 
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Barn har redan tidigt erfarenhet av hur språket fungerar. De förstår hur tempus uttrycks i 
språket och att ord passar olika bra i olika sammanhang. För att kunna gå vidare med sin 
språkutveckling behöver barnen ges möjligheter att upptäcka sin egen förmåga inom 
språket och genom att samarbeta med andra lära sig språkets uppbyggnad. 

Utifrån sina olika erfarenheter kan de också gemensamt bygga upp kunskap om hur språket 

fungerar i samspel mellan människor och därigenom få perspektiv på sin egen språkförmåga. 

(Skolverket, 2003, Kursplanen i svenska)  

Eleverna kan utveckla goda språkfärdigheter genom att använda sitt språk i meningsfulla 
sammanhang. De lär sig att hantera situationer som ställer olika krav på inlevelse, 
utförlighet och korrekthet. 

Språkkunskaper byggs upp genom att man använder språket, förstår hur man använder det och 

tillägnar sig nya kunskaper om språket. (Skolverket, 2003, Kursplanen i svenska) 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att jämföra arbetet med språkutveckling i förskolan/skolan för barn 
mellan 1-11 år i två kulturellt olika områden, detta för att beskriva skillnader och likheter i 
deras arbete. Våra frågeställningar blir då:  

1. Var lägger man tyngdpunkten i språkutvecklingen i de olika områdena? T.ex. 

 

läsning, 

 

skrivning, 

 

rim & ramsor, dikter 

 

språklekar  

2. Vad beror det på att man lägger tyngden så?  

3. Finns det någon samverkan i arbetet mellan förskola och skola? 

Begreppsförklaringar 
För att underlätta för läsaren av uppsatsen kommer vi att använda ordet lärare för både 
förskollärare och lärare i skolan.  

Svenska som andraspråk: 

Ämnet svenska som andraspråk har som syfte att ge elever med ett annat modersmål än 
svenska, ett svenskt språk i nivå med förstaspråkselever. Detta för att de ska få samma 
förutsättningar att studera vidare och verka i det svenska samhället. Eleverna ska också få 
en förståelse för den svenska kulturen och kunna jämföra den med egna erfarenheter. 
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Litteraturgenomgång 

Det finns många olika teorier kring barns språkutveckling. Huvudsakligen nämns tre olika 
förklaringar till utvecklingen, nämligen yttre påverkan, en medfödd förmåga att utveckla ett 
verbalt språk samt samspelet mellan arv och miljö. 

Teorier kring språkutveckling och lärande 
Anders Arnqvist (1993, s. 24f) sammanfattar i sin bok de olika språkteorierna och hur 
utvecklingen har sett ut under 1900-talet. Han menar att i början var forskningen inriktad 
på frågor hur språket utvecklades genom olika undersökningar. Mindre vikt lades vid vad 
som påverkade språkutvecklingen. Generella slutsatser som kunde dras oberoende av kultur 
och språk var att: 

 

Vid sex månaders ålder har de flesta barnen börjat jollra. 

 

Mellan åtta och arton månader säger många barn sitt första ord. 

 

De första kombinationerna av ord görs vid cirka två års ålder. 

 

Vid fyra-fem års ålder behärskar de flesta barn de grundläggande grammatiska 
reglerna.  

Forskare har haft olika syn på hur man ska tolka dessa resultat. Vissa anser att språket är 
medfött medan andra menar att miljön och uppväxtvillkoren i stor grad påverkar barnets 
språk. Detta ledde till att det under 50- och 60-talet uppstod en diskussion om hur barnet 
påverkas av arv och miljö. Behavioristen B. F. Skinner var en av de ledande i den debatten 
(Arnqvist, 1993, s. 24f). 

Behaviorismen  

Behaviorismen har fått sitt namn från det engelska ordet för beteende – behavior. Detta för 
att forskarna menade att man bara kunde uttala sig om det som gick att observera. Enligt 
Arnqvist (1993, s. 25) var miljöns betydelse för all utveckling central inom behaviorismen. 
Skinners bidrag till inlärningsteorin var begreppet förstärkning. Enligt honom lärde sig 
människan bättre genom att få någon slags belöning, t.ex. mat eller beröm. Han menade att 
barnens språkutveckling är ett inlärt beteende som utvecklas när människor i deras närhet 
ger dem positiv förstärkning. 

Något som talar emot detta är att när barn börjar skolan kan de ungefär 14000 ord. Arnqvist 
(1993, s. 26) menar att alla dessa ord inte kan ha lärts in via positiv förstärkning. 
Behaviorismen kan heller inte förklara hur barn lär sig att skapa språkliga satser. Dagens 
forskning visar att barnen skapar egna ord och meningar. Detta skulle kunna vara en följd 
av en till viss del medfödd färdighet och att barnet aktivt prövar olika språkliga uttryck. 
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Kognitivismen 

En annan teoretiker inom språkutveckling och lärande var Jean Piaget. Han menade att 
språket utvecklas i ett socialt sammanhang. Dessutom är språket beroende av kognitiv 
utveckling och mognad. En viktig del i Piagets teori är att människan strävar efter att 
anpassa sig till omgivningen. Detta sker genom ackommodation och assimilation. 
Assimilationen sker genom att vi använder vår befintliga tankevärld för att tolka 
omvärlden. I ackommodationen skapar vi nya sätt att tänka genom att ta in information 
utifrån. När det gäller barn och språk skriver Piagets framförallt om barnets sociala 
utveckling. Han delar in språket i ett egocentrerat språk och ett socialiserat språk (Arnqvist, 
1993, s. 30). 

Med ett egocentrerat språk menas att barnet inte bryr sig om vem det talar till eller om 
någon lyssnar. Barnet är oförmöget att sätta sig in i lyssnarens tankevärld. Arnqvist (1993, 
s. 32) menar att det är särskilt tydligt när barn talar i telefon eller ska berätta om något som 
har hänt. Det utgår då från att lyssnaren vet vad som har hänt. Språket är alltså inte ett 
socialt språk utan formas av barnets ego. Stadiet efter detta är det socialiserade språket. 
Detta delas in i fem kategorier: adapterad information, kritik, befallningar, frågor och svar. 
Det socialiserade språket är beroende av barnets kognitiva utveckling och av att barnet ökat 
sin förmåga att inta den andres roll. Den språkliga utvecklingen styrs alltså av barnets 
tankeutveckling. 

Sociokulturell teori 

Arnqvist (1993, s. 34) menar att Lev Vygotskij står som kontrast till Piaget. Vygotskij 
menade att talet utvecklade tanken. Barnet tillägnar sig tänkandet, både det logiska och det 
viljemässiga, via kulturarvet. Han ansåg att språket är det verktyg som utvecklar det 
mänskliga tänkandet. Språket är ett socialt fenomen som används för kommunikation 
mellan människor. I motsats till Piaget menade Vygotskij att utveckling går från det 
individuella till det sociala. Barnet utvecklar först ett socialt språk som senare övergår i det 
egocentriska. 

Vygotskij menar att all inlärning bygger på imitation där barnet får möjlighet att lära 
genom handledning av andra. Genom att läraren hela tiden lägger nivån i skolan lite över 
barnets kunskaper, utmanas barnet och lär sig mer. Detta kallade Vygotskij för Zone of 
Proximal Development, ZPD (1934, s. 332). På svenska kallas detta den närmaste 
utvecklingszonen. Vygotskij menade att skolan i hans undersökningar använde sig av 
barnets svagheter och var anpassad till förskolebarnet. Därmed skedde ingen utveckling. 
Han ansåg att inlärning måste komma före barnets utveckling och på det sättet stimulera 
och föra barnet framåt. Om skolan hela tiden får barnet att höja sig själv är undervisningen 
sund (Vygotskij, 1934, s. 335f). 

Att lära barnet något som det inte är i stånd att lära sig är lika fruktlöst som att lära det något som 

det redan kan göra på egen hand. (a.a., s. 338)   
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Perspektiv på språkutveckling 
Arnqvist (1993, s. 21) menar att man kan betrakta barns utveckling ur en mängd olika 
perspektiv. Däremot kan man inte säga att något perspektiv ger den fullständiga eller rätta 
bilden. Varje perspektiv ger istället kunskap om en liten del av utvecklingen. 

Språkutveckling 

Fonologisk utveckling handlar om språkljud och dess funktion för språket. Språkljudet är 
den minsta beståndsdelen av språket och kan även kallas fonem. Det är viktigt att skilja på 
språkljud och bokstäver. Orden tåg och låg skiljs bara åt av fonemen /t/ och /l/, alltså blir 
innebörden olika p.g.a. dessa två fonem (Arnqvist, 1993, s. 39f). Barnets uttalsutveckling är 
nära förknippad med den fonologiska utvecklingen. För små barn är det inga problem att 
särskilja olika språkljud. De har däremot stora problem att producera olika språkljud.  

Uttalsutvecklingen sker i perioder men det finns inga skarpa gränser mellan dem. Efter de 
första månaderna inträder jollerperioden. Till en början är det mest gurgel men efter en tid 
kan man urskilja ljud bestående av en konsonant och en vokal, så kallade CV-kedjor. De 
första orden kommer vanligtvis runt ett års ålder. Först då kan den fonologiska 
utvecklingen börja undersökas. Arnqvist (1993) skriver att uttalet blir mer och mer 
konsekvent under den fortsatta fonologiska utvecklingen (a.a., s. 42). Det blir då möjligt 
med mer fördjupade studier. Ingvar Lundberg (2006) menar att barn som har stora problem 
med sig läsutveckling ofta är försenade i sin fonologiska utveckling. En annan del av 
utvecklingen är den semantiska utvecklingen där barnet tillägnar sig språkliga satser och 
ord. Denna del av språkutvecklingen förändras väldigt mycket under förskoleåren. Barnets 
ordförråd utvecklas mycket men variationerna kan vara stora. Enligt Arnqvist (1993, s. 45) 
är de första orden barnet lär sig ofta ord på saker i rörelse. 

Språklig medvetenhet 

Enligt Ann-Katrin Svensson (1998) innebär språklig medvetenhet ”att barnet självständigt 
och medvetet reflekterar över språket” (a.a., s. 84). Barnet uppmärksammar hur ett ord sägs 
eller skrivs. Det menar även Margit Tornèus (1986, s. 10) som säger att genom att vara 
språkligt medveten distanserar sig barnet från språket och reflekterar över det. Ordens form 
och funktion blir viktigare än dess betydelse. Eftersom det är ett svårt led i 
språkutvecklingen kommer det inte naturligt utan barnet behöver hjälp. Språkligt nyfikna 
barn finner stor glädje i att leka med språket medan andra endast använder det. Orsaken till 
detta är ännu okänd men mycket tyder på att ett medvetet pedagogiskt arbete stimulerar 
utvecklingen. Svensson (1998, s. 85) påpekar att det är viktigt att se skillnad på språklig 
medvetenhet och språklig förmåga. Även ett barn som inte kan uttala orden rätt kan vara 
språkligt medveten och veta hur de ska låta. För små barn är det svårt att skilja språket från 
situationen vilket är ett krav för att anses som språkligt medveten (Svensson, 1995, s. 17). 

Ett barn som är språkligt medvetet kan se orden som objekt och analysera språket och 
orden i mindre delar. Dessa färdigheter menar Bente Eriksen Hagtvet (2006, s. 45) krävs 
mer i skrift än i tal och speciellt när barn ska knäcka den alfabetiska koden. Det gäller att 
barnet får grepp om fonemen först för att kunna gå vidare i sin läs- och skrivutveckling. 
Hon menar också att barn som är språkligt medvetna är bättre rustade för sin läs- och 
skrivprocess än barn med låg språklig medvetenhet, speciellt då i medvetenheten om 
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fonemen. En låg medvetenhet om fonemen kan leda till läs- och skrivproblem (Hagtvet, 
2006, s. 47). 

Språklig stimulans 

Hur gör man för att stimulera barns språkutveckling? Hagtvet (a.a., s. 6) menar att grunden 
till allt lärande läggs i de tidiga åldrarna och att kunskap byggs tillsammans med andra och 
inte är något man ärver. På förskolan är det en lugnare atmosfär och det är därför lättare att 
undvika situationer som bryter ner barnens självförtroende. Hon anser att leken är en bra 
utgångspunkt för språklig stimulans. Utöver det är en dialog mellan barn och vuxna oerhört 
viktig. Under de tidiga åren är språklig stimulans och barnets individuella utveckling 
samma sak. För att få ett kreativt lärande är det viktigt att de som arbetar i förskolan har 
kunskaper om olika teorier. Lärarna måste veta syftet med en aktivitet och inte bara hur 
man ska göra (a.a., s. 7). 

Språk lär man sig genom att både få höra det och sedan själv få skapa i en aktiv process; att förstå 

och själv bli förstådd. […] Vårt språk är ett i grunden socialt fenomen, som inte utvecklas utan en 

dialog med omgivningen. (Salameh et al., 1986, s. 2)  

Lundberg (2006, s. 7f) skriver att barn är olika när de ska börja sin skriv- och läsinlärning. 
En del har fått mycket språklig stimulans hemifrån och på förskolan med mycket tal, 
högläsning och trygghet. Andra har fått en bristfällig språkstimulering med dåligt ordförråd 
och otrygghet som resultat. För dem är det ingen som har läst sagor eller samtalat om vad 
som skett runt omkring dem. Läraren har då den utmanande uppgiften att möta alla dessa 
barn och ge dem det stöd som de behöver. 

I boken Hur språket växer fram (Barbro Eneskär et al., 1990) skriver författarna om olika 
studier som gjorts angående högläsning och samtal med barn (a.a., s. 17). I dessa studier 
fann de att högläsningen har en stor betydelse för språkutvecklingen. De ger inte bara ett 
stort ordförråd utan ger också barnen en känsla för grammatik och fantasi. Genom 
högläsningen får barnen även en bild av vad läsning är och en idé om hur berättelser är 
uppbyggda. G. Wells studier visar att om man samtidigt som man läser ställer frågor och 
diskuterar boken, är det gynnsamt för barnens språkutveckling. Det är inte alla barn som får 
detta hemifrån så det kan upplevas som en chock när de kommer till skolan och ska sätta 
igång med läs- och skrivprocessen. Det kan leda till läs- och skrivsvårigheter och problem 
för barnets framtid. 

Eva-Kristina Salameh (2003, s. 51) menar i sin avhandling att det för barn med två språk 
finns mycket lite forskning kring språkstörningar kombinerat med tvåspråkighet. 
Språkstörningar för dessa barn kopplas oftast till tvåspråkigheten i sig. Hon menar att en 
nedsatt språkförmåga kan leda till både känslomässiga och sociala problem även för 
enspråkiga barn. De tester som finns nu är endast utvecklade för barn med svenska som 
modersmål vilket kan leda till att man missar att diagnostisera barn med annat modersmål 
än svenska.  

I en artikel skriver Nancy Hadaway, Sylvia Vardell och Terrell Young (2001, s. 796f) att 
det är svårt att separera det talade ordet från det skrivna och lästa. När man läser för små 
barn visar man texten och barnen följer hela tiden med. Genom att använda sitt språk i 
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interaktion med vuxna, syskon och vänner lär sig barnen språkets struktur och att ord låter 
olika i olika situationer. 

Lundberg (2006, s. 41) bekräftar att högläsningen i sig inte är det viktiga utan hur man 
läser. Om man bara läser en berättelse rakt igenom utan diskussion ger det inte så mycket 
för barnet. Däremot kan det stimulera barnets språkutveckling oerhört mycket om den som 
läser diskuterar och drar paralleller till barnets egna erfarenheter igenom hela boken. 
Dessutom får barnen vid högläsning öva sig på koncentration, höra hur ord och meningar är 
uppbyggda. De får också ett ökat intresse för litteratur och läsning och hur berättelser är 
strukturerade (a.a., s. 41f). 

Barnets miljö är viktig för dess språkliga utveckling menar Ragnhild Söderberg (1979, s. 
111). Barn som kommer från en läsande och skrivande omgivning löser själva ”det skrivna 
språkets gåta”. Det är viktigt att vuxna ser barnet som en kompetent språkpartner för att de 
ska växa i sin språkutveckling. Detta kan göras genom uppmuntring, stöttning och mycket 
kommunikation (Björk och Liberg, 1996, s. 15). 

Söderberg (1979, s. 31f) har gjort en studie som visade att en flicka som från början fick 
lite språklig stimulans från vuxna, utvecklades väldigt mycket på kort tid bara genom att få 
aktiv stimulans under en stor del av dagen. Detta genom att flickans barnflicka hela tiden 
förde ett samtal med barnet aktiverades flickans passiva ordförråd som tidigare hade byggts 
upp i samverkan med föräldrarna. 

Svensson (1998, s. 121f) refererar till en amerikansk forskare, Uri Bronfenbrenner som 
talar om omgivningens påverkan på barnet och dess utveckling. Olika delar i miljön 
påverkar barnet samtidigt som barnet påverkar miljön. Den största utvecklingen sker i 
samspel med barnets närmiljö. Här har hemmet och förskola/skolans attityder och miljö en 
viktig del. Om föräldrarna läser och skriver mycket underlättar det barnets kommande 
läsinlärning.  
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Metod 

Här presenterar vi vårt val av metod för vår undersökning och hur detta urval har gått till. 
Vi valde att intervjua ett antal lärare om deras uppfattning kring språkutveckling och miljö. 
Vi beskriver vårt val av metod och hur vi valde ut respondenter samt hur undersökningen 
gick till. Dessutom tar vi upp de etiska aspekterna och undersökningens trovärdighet. 

Val av metod 
Som metod valde vi att använda oss av en kvalitativ undersökning med intervjuer för att ta 
reda på hur verksamma lärare arbetar med språkutveckling. Vi tyckte att en kvantitativ 
metod med enkäter inte skulle ge det djup som vi ville uppnå. 

Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituationen liknar en vardaglig situation 

och ett vanligt samtal.  Det innebär att detta är den intervjuform där forskaren utövar den minsta 

styrningen vad gäller undersökningspersonerna. (Holme & Solvang, 2001, s. 99)  

Vi inriktade oss på två olika områden där vi intervjuade två lärare från respektive förskola 
och skola. För att få tag i personer att intervjua kontaktade vi ett antal förskolor och skolor i 
de olika områdena, där vi hoppades att hitta lämpliga personer. Vi studerade litteratur för 
att se om det kunde ge lite mer information om ämnet. Totalt genomförde vi 8 intervjuer, 
fyra i förskolan och fyra i skolan. 

Urval 
Vi valde att intervjua åtta lärare från två olika områden. Under vår utbildning har vi gjort 
vår Verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i ett av områdena. För att inte ha alltför stora 
förutfattade meningar valde vi att intervjua lärare som vi inte arbetat med tidigare. 
Dessutom lät vi rektorer och förskolechefer på respektive skola/förskola komma med 
förslag på lärare som de tyckte kunde vara lämpliga. Vi valde att inte intervjua speciallärare 
eller särskilda experter inom språkutveckling eftersom vi ville få en bild av hur vanliga 
lärare arbetar i sitt dagliga arbete. 

De två olika områdena som vi valde att koncentrera oss på ligger båda i Stockholmstrakten. 
Det ena området (A) består av övervägande höghus och innevånarna har en medelinkomst 
som är 30 procent lägre än i det andra området (SCB, 2007-04-25). Många av de som bor i 
område A har ett annat modersmål än svenska. I det andra området (B) finns nästan bara 
villor och de som bor där är mestadels akademiker med medel eller hög inkomst. De flesta i 
område B har svenska som modersmål (SCB, 2007-04-25). Anledningen till att vi valde 
dessa områden var för att vi ansåg att dessa skulle ge störst skillnader i barnens miljö och 
därmed kanske visa skillnader i hur lärarna arbetar med språket. 
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Respondenterna är alla kvinnor i åldrarna 30-65 år. De är alla utbildade lärare eller 
förskollärare och arbetar i förskola, förskoleklass eller skola. Några av respondenterna har 
arbetat mer än 30 år i yrket medan andra precis har börjat sin yrkesbana som lärare. 

För att förtydliga lärarnas åsikter, representeras varje lärare av ett fingerat namn: 

Ann, Britt, Cecilia: Arbetar på förskolan med förskollärarutbildning. 

Disa: Arbetar i förskoleklass och är förskollärare. 

Eva, Frida, Greta, Hanna: Arbetar i skolan och har lärarutbildning. 

Ann, Britt, Eva och Frida arbetar i en kommunal skola i område A. I detta område är 
förskolan och skolan två separata verksamheter men de ligger inom samma enhet. På 
förskolan finns det barn i åldern 1-5 år och därefter går barnen vidare till skolan. På skolan 
finns förskoleklass till femman. Cecilia, Disa, Greta och Hanna arbetar i område B. Skolan 
i område B är en friskola med barn i åldern 1-11 år. Förskola, förskoleklass och skola 
ligger alla i samma byggnad.  

Genomförande 
Eftersom detta ämne varit genomgående i vår utbildning ville vi forska vidare i detta men 
kände ändå att vi hade så mycket kunskap att vi ganska omgående kunde gå ut och göra 
våra intervjuer. Sven Hartman (2003, s. 34f) anser att när man skriver intervjufrågor ska de 
vara öppna frågor som ger tillräcklig information. Detta för att undvika att den intervjuade 
inte får frågor som den inte har erfarenhet av. Vi försökte tänka på det när vi skrev våra 
intervjufrågor, se bilaga 1. Frågorna gjordes väldigt stora för att få respondenterna att tala 
ganska fritt kring ämnet språkutveckling. Martyn Denscombe (1998, s. 35) skriver om 
semistrukturerade intervjuer att: 

Svaren är öppna och betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar sina synpunkter.  

Dessutom visste vi att vi var begränsade i tid för bearbetning av materialet så vi försökte 
följa Hartmans (2003, s. 34) råd och begränsa frågorna för att inte behöva bearbeta en 
massa irrelevant information. Innan vi genomförde intervjuerna fick vi frågorna genomlästa 
av två utomstående personer. Redan innan vi var klara med frågorna tog vi kontakt via 
telefon med de skolor/förskolor som vi tänkt besöka. 

Intervjuerna genomfördes i olika omgångar under tre veckor i april 2007. Vi valde att 
genomföra intervjuerna tillsammans, för att vi båda ville höra svaren på de frågor som vi 
ställde till respondenterna. Ingen av respondenterna fick se frågorna i förväg för att vi ville 
ha ärliga och oförberedda svar. Vi tror att vi fått mer tillrättalagda svar om vi hade lämnat 
ut frågorna i förväg. Däremot fick respondenterna veta vilket ämne vi skulle prata om innan 
och under intervjun fick de möjlighet att ställa frågor om något var oklart. Alla intervjuer 
spelades in på en mp3-spelare så att vi skulle slippa sitta och anteckna hela intervjun. 

Transkriberingen delades upp så att vi arbetade med fyra intervjuer var. Detta gjorde vi för 
att spara tid. När vi genomförde intervjuerna satt vi avskiljt från övrig verksamhet för att få 
lugn och ro. Vid några tillfällen blev vi dock störda men det påverkade inte intervjun 
nämnvärt. Innan vi påbörjade intervjun informerade vi om syftet och inriktningen på vår 
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uppsats. Dessutom redogjorde vi för de etiska principerna som vi följde (se Etiskt 
övervägande). 

Intervjuerna genomfördes genom att vi ställde frågor men vi lät även respondenterna tala 
fritt kring sina tankar om språkutveckling. Det gjorde att de ibland besvarade våra frågor 
utan att vi hade ställt dem. I de fallen då det inträffade fick de ändå chansen att lägga till 
kommentarer om de tyckte att de missat något. Dessutom ställde vi följdfrågor för att få lite 
mera utförliga svar. Vi avslutade också varje intervju med att fråga om det var något mer 
som respondenten ville tillägga i frågan. 

Trots att vi gått igenom intervjufrågorna väckte frågan om områdets kultur och dess 
påverkan på språkutvecklig mycket undran. Vi beslöt under bearbetningen att utesluta den 
frågan eftersom respondenterna hade svårt att besvara den.  

Etiskt övervägande 
Under genomförandet och bearbetningen av intervjuerna har vi följt Vetenskapsrådets 
etiska principer (2002). Vi kontaktade skolorna via telefon och informerade då om att 
intervjuerna kommer att genomförs på frivillig basis och dessutom spelas in. Hartman 
(2003, s. 129) pekar på fyra krav som skall gälla när material ska samlas in varav 
självbestämmande är ett. För att följa detta fick respondenterna möjligheten att avbryta 
intervjun när som helst utan ”negativa följder för dem” vilket vi informerade dem om. 

Vi valde att intervjua lärare som vi inte arbetat med tidigare för att inte ha förutfattade 
meningar och för att inte bli färgade i vår tolkning av deras svar. I uppsatsen har vi använt 
fingerade namn på område, skola/förskola och lärare, vilket vi upplyste respondenterna om 
under intervjuerna. De ljudupptagningar som gjordes under intervjuerna har endast vi som 
författare tillgång till, allt för att svaren ska vara konfidentiella. 
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Resultat 
I den här delen gör vi en analys av de resultat som intervjuerna i vår undersökning har gett. 
Vi kommer att belysa likheter och olikheter i de svar vi har fått. Detta för att se om lärarna 
arbetar på olika, liknande eller samma sätt med barnens språkutveckling i de kulturellt 
olika områdena. Vi visar på exempel från lärarnas svar genom citat ur intervjuerna. 
Däremot kommer vi inte att redovisa varje lärares svar på varje intervjufråga utan 
sammanställa våra egna tolkningar. För att få svar på våra frågeställningar kommer vi att 
redovisa svaren från respondenterna under ett par sammanfattande underrubriker.  

Våra frågeställningar var: 

1. Var lägger man tyngdpunkten i språkutvecklingen i de olika områdena? T.ex. 

 

läsning, 

 

skrivning, 

 

rim & ramsor, dikter 

 

språklekar  

2. Vad beror det på att man lägger tyngden så?  

3. Finns det någon samverkan i arbetet mellan förskola och skola?  

För att avidentifiera skolorna med ändå kunna visa vilket område lärarna arbetar i har vi 
döpt skolorna till Blåbärsskolan och Lingonskolan. Blåbärsskolan ligger i område A, där 
den största delen av barnen har ett annat modersmål än svenska. Lingonskolan ligger i 
område B, där den största delen har svenska som modersmål. 

Hur arbetar lärarna med barns språkutveckling? 

Blåbärsskolan 

På Blåbärsskolan arbetar lärarna främst med vardagsdialogen både i förskolan och i skolan. 
Man pratar mycket med barnen, ställer följdfrågor och upprepar det korrekta om barnet 
skulle säga fel. 

Vi pratar väldigt mycket med barnen, hela tiden. I alla rutinsituationer, […] Att man får igång en 

dialog med barnet det är ju A och O, just det här vardagspratet, att man kommunicerar med barnen 

så mycket som det bara går, hela tiden. (Ann)   

På förskolan arbetar man med rim & ramsor, sånger och sagopåsar, allt utifrån barnens 
kunskapsnivå. De arbetar konkret med olika material och tydliggör språket. 

[…] och vi försöker tänka på att säga t.ex. ta den här handduken, häng på den blåa kroken. I stället 

för där borta, men det är jättesvårt […] (Britt)  

I skolan använder man sig däremot nästan inte alls av rim & ramsor eller språklekar. 
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Lärarna som vi intervjuade trycker mycket på läsning, och att ordförståelse är väldigt 
viktigt både i förskolan och i skolan. För barnen i förskolan blir det mycket högläsning och 
lärarna lägger stor vikt vid att förklara de ord som barnen inte förstår. För barnen i skolan 
är det den individuella läsningen som man arbetar mest med. I skolan arbetar man med ett 
bok-projekt sedan några år tillbaka. 

De ska ju bada i böcker som det heter, man ska ju ha hur mycket böcker som helst i olika 

svårighetsgrader så att de får gå och välja själva […] (Eva)  

En lärare på skolan kommenterade de olika metoderna för läsinlärning och skolans bok-
projekt enligt citatet nedan. Läraren anser att barnen lär sig att läsa snabbare med bok-
projektet än med tidigare metoder. 

Oftast visar det sig att en blandning är bäst men […] är faktiskt bra. Riktigt, riktigt bra och det går 

betydligt snabbare att lära sig läsa med den än förut. Och intresset för böcker. (Eva)  

Lärarna i skolan verkar inte arbeta med högläsning alls utan det är bara den enskilda 
läsningen som tas upp. 

Tyngdpunkten för både skolan och förskolan ligger på samtalet och läsningen, men 
förskolan använder också leken för att stärka språket. Lärarna på Blåbärsskolan betonar att 
ett rikt språk utvecklas genom samtal och läsning och det är därför tyngden har lagts där. 

Det är ju grunden till språket att man kan läsa och kunna tillgodogöra sig alla andra ämnen 

inklusive matte som räknas som så viktigt att kunna och även för andra språk. Överhuvudtaget att 

klara sig ute i samhället […] (Eva) 

Pratar dagligen med att försöka uppmuntra till att berätta, förklara och återberätta saker de har varit 

med om. (Britt) 

För det första så läser vi otroligt mycket på vår avdelning, barnen får ta med sig böcker hemifrån 

som de tycker om, är med och berättar själva om böckerna. (Britt) 

[…] det är så otroligt viktigt att de lär sig svenska språket för att sedan kunna gå vidare i skolan. 

Jag menar språket har du ju också i alla andra ämnen i skolan och vi jobbar ju också väldigt 

mycket aktivt med matematik. Och där handlar det också mycket om språket. (Ann)  

För barn som har svårigheter med sin språkutveckling ser arbetet lite olika ut på förskolan 
och i skolan. På förskolan har man bland annat en resursgrupp som tar hand om barn som 
har olika svårigheter även utanför språket. Där arbetar lärarna med musik, rörelse och 
mungymnastiklekar och bilder för olika situationer. För barn som har problem med sitt 
språk arbetar man i mindre grupper eller enskilt med liknande aktiviteter. Lärarna har även 
tillgång till logoped och ett resurscenter om de behöver mer stöd i sitt arbete. Eftersom 
förskolan ligger i ett område med många barn med ett annat modersmål kan det vara svårt 
att urskilja vad orsaken till språkproblemen är. Om det är en språkstörning eller ett svagt 
svenskt språk. 

Ja, alltså vi går ju undan en del med dem också. Så man jobbar ännu mer med bilder och 
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situationer. Och även bilder med uttryck […] Vi jobbar i samarbete med logopeden som… För det 

är ju de som har den professionen. Man ber om råd från dem att, ”att vad ska vi jobba extra med?” 

(Ann) 

Vi har ju olika, mungymnastik och försöker att leka fram olika sätt att få dem att lära sig, för ofta 

kan det ju vara olika ljud som de inte, eller vissa bokstäver som de har svårt för. Så ofta brukar det 

lösa sig av sig själv, liksom att det kommer, men kanske senare än för kanske svensktalande barn 

då. (Britt)  

I skolan är de flesta lärarna utbildade inom svenska som andraspråk för att kunna stödja 
barnen i sin utveckling av det svenska språket. De har även tillgång till talpedagog som är 
anställd på skolan för att kunna ge extra stöd till de elever som behöver. Här finns även 
tillgång till resurscenter om det skulle behövas. Svenska två som Frida kallar det i citatet 
nedan är samma sak som svenska som andraspråk. 

[…] och det är därför som många har gått svenska två-utbildning för att vi har ju liksom fokuserat 

på språk, språkutveckling och språkförståelse. (Frida) 

Lingonskolan 

På Lingonskolan arbetar lärarna med rim & ramsor på förskolan och i förskoleklassen men 
i skolan använder lärarna det mer sällan. Läsning framhålls som viktigt både av lärarna i 
skolan och i förskolan. På förskolan använder man flanosagor1 för att göra språket mer 
konkret. 

Och vi har alltid samlingar varje dag och där använder vi ju mycket av rim & ramsor och varje dag 

har vi ju vila där vi läser, där vi läser en saga, ett kapitel ur en bok och vi diskuterar kring boken, 

vad vi har läst.  (Cecilia)  

Även sånger används i språkutvecklingsarbetet upp till att barnen börjar i skolan.  

[…] det kommer väl med dagligen så där med rim & ramsor och sjunger sånger för det ingår ju 

också kan jag tycka… (Disa)  

Trots att lärarna använder flera olika metoder i sitt arbete med språket, är läsning det 
tyngden läggs på, både i skolan och i förskolan. 

Man stärker ju språket genom att läsa och så lär man sig nya ord. (Cecilia)  

Utöver läsningen blir det skrivna ordet väldigt viktigt från en tidig ålder. Skolan har en 
inriktning där engelska är en viktig del och skyltar med namn på saker och barnens namn 
sitter uppe på förskolan. Allt för att barnen ska lära sig ord på de båda språken. 

                                                

 

1 Flanosagor: Sagor som berättas till en början av läraren och samtidigt illustreras med hjälp av bilder som sätts på en 

flanotavla. Efter ett par gånger börjar barnen själva berätta med hjälp av bilderna.  
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För lärarna i skolan är läs- och skrivinlärningen det viktigaste. De nämner att de har tyst 
läsning varje dag, att de arbetar med läsprojekt och skriver mycket. 

Skolan går ju väldigt mycket in på läsandet och skrivandet och detta får väga tungt i skolvärlden. 

[…] Skrivandet är ju jättemycket för läsningen. (Greta)  

En av lärarna talar om hur ett läsprojekt kan påverka eleverna både positivt och negativt. 
De som redan läser bra läser mer och mer, medan de som är lite svagare läser mindre. 

Vi tror på att ligga i hela tiden för att lära sig saker, ju mer jag läser ju bättre kommer jag att läsa, så 

är det bara. Ju mer jag skriver, ju bättre kommer jag att skriva. (Hanna)  

Den läraren arbetar också aktivt med högläsning två-tre gånger i veckan, men skulle vilja 
göra det mer. 

Då tycker jag att högläsning är bra, man hör intonationer och punkt. (Hanna)  

Orsaken till att tyngden läggs mycket på läsning är för att lärarna anser att det är grunden 
till språket och ett bra sätt att stärka barnens språk. Dessutom ger läsning så mycket i andra 
ämnen och lärarna menar att språkutvecklingen sker i skolans alla ämnen. 

Det är ju för att stärka språket, det svenska språket. (Cecilia) 

För att det är otroligt viktigt, läsning och skrivning är det som avgör att kunna ta till sig information. 

Det kommer ju in i alla ämnen[…]. (Greta) 

Det kommer så mycket gratis med att läsa, stavningen, skiljetecken, stor bokstav. Och språket blir 

ju rikare ju mer man läser, man vill ha mer hela tiden och mer avancerat. (Hanna)  

När lärarna stöter på barn som har problem med sin språkutveckling arbetar de ganska lika 
i förskolan och i skolan. Eleverna delas in i olika grupper efter sin kunskapsnivå och 
läraren styr arbetet i grupperna. De poängterar dock att det inte är utpekande trots 
gruppindelning. 

Och så är det inte så att de blir utpekade utan vi säger att vi har tre olika grupper […]. Vi försöker 

att jobba med det mer att de får enklare böcker där det är större text, där man kan prata mer […]. 

(Cecilia) 

Har man en grupp med ett gäng som är svagare som har problem så jobbar de tillsammans, så 

kan man tillmötesgå dem där de är. (Greta)  

I förskoleklass har man valt en annan väg men även där arbetar läraren för att inte peka ut 
någon. Om läraren ser att en elev har problem med sin språkutveckling får hela klassen öva 
så att ingen behöver känna sig sämre än någon annan. 

Man låter hela klassen så att det inte blir så att man pekar ut de här barnen utan det är… man 

jobbar med hela klassen då. Så att alla får samma träning. (Disa) 
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För elever som har större problem än läraren klarar av har skolan tillgång till logoped. 
Läraren påpekar att det är väldigt lätt att få hjälp från logopeden. De övningar, tips och 
idéer som logopeden kommer med används sedan i hela klassen. 

Lärarnas funderingar kring om skolan låg i ett 
annat område 

Blåbärsskolan 

Lärarna på skolan har lite olika svar på hur de tror att de skulle arbeta i ett annat område. 
Några menar att man får mycket skjuts av att bo i ett område med övervägande 
svensktalande omkring sig, att lärarna då inte behöver arbeta så intensivt med 
språkutveckling. Man får mycket gratis. 

Men jag tror, om det är mina fördomar också, att jag tror inte att vi skulle jobba lika mycket 

medvetet med språket . För nu tycker jag att det är språket, allting liksom att man tänker… (Britt)  

En av lärarna menar att hennes sätt att arbeta inte skulle se annorlunda ut i ett annat 
område, för att hon är så van att arbeta på det sättet som hon gör. 

Språket är ju viktigt för alla barn naturligtvis, så är det ju. (Ann)  

Lärarna i skolan menar att när det är få barn med ett annat modersmål lär sig barnen lättare 
det svenska språket genom sina kamrater. När andelen med ett annat modersmål ökar måste 
skolan sätta in resurser för att stödja språkutvecklingen. 

När alla andra pratar flytande svenska, det är klart då nappar de andra på. (Eva)  

Eftersom skolan ligger i ett område med många olika modersmål poängterar lärarna i både 
förskolan och skolan vikten av att barnen också får utveckla sitt modersmål. Det hjälper 
också till att stärka det svenska språket. De finns många lärare på skolorna som talar ett 
annat språk än svenska och som kan hjälpa till med kommunikationen, både med barn och 
med föräldrar. Alla är dock inte positiva till detta, de menar att barnen behöver ha vuxna 
runt omkring sig som talar svenska eftersom de oftast inte får det hemifrån. 

Det finns bara helsvensk personal och deras språkutveckling är så otroligt mycket bättre än vår. 

Därför att det beror ju också att vilket språk får jag till exempel. Här har vi flera som inte talar 

korrekt svenska, det är ingen bra förebild. […] De ska ha alltid vuxna som talar korrekt svenska, då 

behöver man inte göra så mycket […]. (Frida)  

Lingonskolan 

Några av lärarna på Lingonskolan är överens om att om skolan legat i ett annat område 
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hade de arbetat med språkutvecklingen på ett annat sätt. De tror inte att man hade kunnat ha 
en skola med den inriktningen som skolan har nu och som lärare hade man fått koncentrera 
sitt arbete mer på språkutveckling. Som det ser ut nu behöver lärarna inte arbeta så aktivt 
med språkutveckling utan de flesta barnen har ett bra språk med sig hemifrån. En av lärarna 
funderar dock på om man kanske ändå borde använda sig mer av konkret material trots att 
barnen talar flytande svenska. Den muntliga språkutvecklingen hade fått ta större plats än 
nu menar lärarna. 

Vi hade fått ägna mer energi åt språkutveckling även på skolsidan, och det är ju därför också jag 

tror att vi kan släppa det mycket då. (Disa) 

[…] alltså språkpåsar är ju väldigt bra när man arbetar med barn. Det tror jag på, det skulle jag 

kunna tänka mig att vi hade arbetat med mer, ännu mer. […] Där tror jag att vi hade lagt punkten 

mer. Att leka sig fram till orden… (Cecilia) 

Jag tror att vi hade fått jobba mycket mer med den muntliga språkutvecklingen. Att prata ord och 

testa på ord, få jobba med den biten… Därför hade vi senare kommit igång med läsningen för jag 

tror att man behöver det innan man kommer igång med läsningen sen går det säkert att köra 

parallellt och då är det ofta läsförståelsen som man brister på för det går åt så mycket energi för att 

få läsa ut, ordavkodning. (Greta)  

Eftersom merparten av eleverna har svenska som modersmål anser lärarna att det är mycket 
som man inte behöver lägga onödig energi på utan man kan koncentrera sig på 
kunskapsinlärning istället. 

Så vi brukar faktiskt påminna oss själva att vi har det väldigt enkelt. Det är ju mycket som vi inte 

behöver ta itu med i ett sånt här område. […] (Disa) 

Men hemmet har ju lagt en bra språkgrund som vi bara glider med på och tar åt oss äran. (Greta)  

En av lärarna påpekar att det är en brist att området inte är mångkulturellt. Idag är ju 
verkligheten sådan att det är en blandning av nationaliteter överallt och då får lärarna ta till 
vara på de tillfällen som ges för att få in olika kulturer på skolan. 

Hur samarbetar förskolan och skolan? 

Blåbärsskolan 

När vi talade med lärarna i förskolan och skolan visade det sig att de inte var så insatta i 
huruvida förskolan och skolan samarbetar. Ingen av de fyra som vi intervjuade visste 
egentligen om det fanns något samarbete. De talade om att det fanns grupper som arbetade 
med matematik och språk, men vi tolkade deras svar som att det som bestäms i dessa 
grupper inte når ut i verksamheten. Språkutvecklingsarbete sköts i varje del var för sig utan 
någon röd tråd. 

Då säger vi att tanken är nog att det ska vara så men jag upplever inte att det är det.  (Eva)  
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Lingonskolan 

Lärarna på Lingonskolan pekar på skolans inriktning som en röd tråd, men när det gäller 
arbetet med språkutveckling har samarbetet varit ganska dåligt. Mellan förskoleklassen och 
skolan finns det en dialog, men mellan förskolan och förskoleklassen är det sämre med 
samarbetet, utöver den inskolning som sker med femåringarna. När vi var på skolan skulle 
de dock inleda ett projekt där hela skolan ska arbeta med Bornholmsmodellen2. Alla lärarna 
kunde se en klar fördel med att arbeta med en tydlig modell. 

Eftersom vi inte har jobbat med någon modell förut så har det varit väldigt svårt men eftersom vi 

ska börja med det här nu, det kommer att vara den röda tråden upp till skolan då. (Cecilia) 

Där vi vill få den röda tråden mera klar, det blir mer att man pratar med dem närmast neråt och 

närmast uppåt. […] Så där har vi möjligheterna att jobba över en längre period och det är målet. 

(Greta)  

Läraren i förskoleklassen framhöll att fokus för samarbetet mellan förskola och 
förskoleklass inte behöver ligga så mycket på kunskaper utan att förskolan mer kan 
koncentrera sig på att få olika sociala bitar att fungera tills barnen kommer upp i skolan. 
Förskolan får inte bli för skolinriktad menar hon. 

Lärarnas tankar om teorier 
Vi ville veta om arbetet med språkutveckling i skolan och förskolan var baserat på någon 
teori eller om det var erfarenheter som fick styra det mesta av arbetet. 

Blåbärsskolan 

Vår tolkning av svaren är att ingen av lärarna grundar sitt språkarbete på någon teoretiker. 
Vi fick känslan av att det inte var så viktigt med teoribakgrund utan egna erfarenheter fick 
styra arbetet mer. 

Det är hemskt att säga men teorier tror jag att man ska vara försiktig med. Man kan läsa igenom 

dem, titta på dem, men det är ändå det man ser, erfarenheten, som visar vad som är gångbart och 

inte. (Eva) 

Nej, inte något uttalat. Man har ju läst och plockat lite här och lite där, men det kan jag ju inte säga 

att vi har, inte på min avdelning i alla fall. (Ann)  

En av lärarna tyckte dock att det kanske var en brist att de inte grundade arbetet i några 
teorier. 

Så där känner jag att det skulle vi alla kunna få lite mer teoribakgrund, absolut. (Britt)  

                                                

 

2 Språkutvecklingsmodell utvecklad av Ingvar Lundberg som bygger på språklekar. För mer information se Lundberg, 

Ingvar. (2007) Bornholmsmodellen: vägen till läsning - språklekar i förskoleklass. Stockholm: Natur & Kultur.  

www.bornholmsmodellen.com  

http://www.bornholmsmodellen.com
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Dock betonar alla lärarna att de gärna plockar lite här och lite där från flera olika teorier 
och teoretiker – att de tar det som är vettigt.  

Lingonskolan 

Lärarna har ingen särskild teoretiker som de arbetar utifrån utan det är mer olika modeller 
som får styra arbetet. De nämner Ingvar Lundbergs God läsutveckling som en teori i 
läsprocessen och att man bygger sin undervisning på de bästa bitarna ur olika modeller. 
Dessutom ska skolan påbörja ett projekt där de kommer att arbeta med Bornholmsmodellen 
som en röd tråd genom alla åldrar. 

Man tar det göttaste, höll jag på att säga, man plockar ut det som är bra och som man tror på själv. 

(Disa) 

Det är viktigt för oss att det vi har bestämt, det kör vi. Att det genomsyrar hela skolan, man kan inte 

komma in och säga att jag tror inte på den här modellen, jag tänker inte köra den. Vi tänker köra 

den tills vi blir övertygade om något bättre, så de är väl grunderna. (Greta)  

En av lärarna poängterar vikten av att ha en modell som passar en själv och som man tror 
på. Det kan vara en färdig modell eller delar som läraren plockat ihop för att skapa ett eget 
arbetssätt. Det viktigaste är att läraren står för sitt arbete. På en skola är det viktigt att hitta 
en modell som passar så många som möjligt. 

Jag skulle vilja påstå att om jag förmedlar, om jag tror på det jag förmedlar så tror jag att barnen 

per automatik går på det jag säger för att jag själv är så entusiastisk. (Hanna) 
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Diskussion 

Vårt syfte med undersökningen var att se om lärare arbetar med språkutveckling på olika 
sätt beroende på vilket område skolan/förskolan ligger i. Detta resulterade i ett antal 
frågeställningar som vi med hjälp av resultatet kommer att föra en diskussion kring. 

Lärarnas arbete med språkutveckling 
Genom de svar vi har fått i intervjuerna kan vi se att lärarna är överens om att språket är 
otroligt viktigt för alla barn. Däremot arbetar lärarna på olika sätt för att uppnå att alla får 
ett bra språk. Vi har sett att tyngdpunkten läggs olika i de två områdena. Det är också en 
skillnad i arbetssätt mellan förskola och skola. 

Om vi ser på förskolorna i de två områdena ser vi inte någon större skillnad i arbetssättet. 
Båda arbetar aktivt med språket genom tal, sång, rim & ramsor och högläsning. Ann och 
Britt talar mycket om vardagsspråket och hur viktigt det är, medan Cecilia inte lägger lika 
stor vikt vid det utan kan hålla diskussioner på ett annat sätt med barnen. Detta tror vi beror 
på att barnen på Lingonskolan har svenska som modersmål och att läraren där inte behöver 
arbeta lika aktivt med begrepp som läraren på Blåbärsskolan. Hagtvet (2006, s. 6) betonar 
vikten av dialogen mellan vuxna och barn. Barnets upplevelser blir meningsfulla genom det 
språk och de regler som den vuxna uttrycker i dialogen med barnet. 

En annan likhet mellan förskolorna är att lärarna påpekar samlingens betydelse. Alla de 
lärare som arbetar med de yngre barnen framhåller den som en stor del av 
språkutvecklingsarbetet. Där får man in både läsning, tal och rim & ramsor. Detta menar 
även Svensson (1995, s. 12) som skriver att barnens språkutveckling gynnas av dagliga, 
utvecklande och spännande samtal tillsammans med vuxna. 

Något som vi saknat i respondenternas svar är språklekar. De nämns lite i förbigående men 
ingen av lärarna arbetar aktivt med dem. Enligt Svensson (1995, s. 12) är språklekens 
funktion att barnen blir medvetna om sitt språk på olika sätt, att det gynnar barnens läs- och 
skrivprocess, skapar gemenskap barn emellan och leder till glädje tillsammans. 

Genom att leka olika typer av språklekar kan man förbereda barnen så mycket som möjligt inför 

den kommande läsinlärningen i skolan. Lek med språket är utvecklande även då barnen redan kan 

läsa något och därför fyller språklekar sin funktion långt upp i skolåldern. (Svensson, 1995, s. 11)  

Svensson (1995, s. 12) menar att språklekar ska användas vid samlingar och i den övriga 
verksamheten så att barnen inte känner att de övar. Eftersom alla respondenter på förskolan 
påpekar samlingens betydelse tycker vi att de har ett perfekt tillfälle att arbeta med 
språklekar. 

Disa, som arbetar i en förskoleklass pratar också om hur de använder rim & ramsor, sång, 
och läsning i det dagliga arbetet. Hon betonar att språkinlärning ingår i allt man gör. I deras 
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område är förskoleklassen väldigt skolinriktad, de arbetar mycket med bokstäver och börjar 
så smått att läsa och skriva. Det arbete som utförs med förskolebarnen verkar strukturerat 
och genomtänkt i båda områdena anser vi. Däremot säger lärarna på Lingonskolan att de 
egentligen inte tycker att de behöver lägga så mycket energi på språkutvecklingen, utan att 
det kommer automatiskt. 

Behöver inte alla barn stöd i sin språkutveckling oavsett modersmål? Vi tror att det är 
viktigt för alla barn att redan från tidig ålder få arbeta med sitt språk, för att ha en så bra 
grund som möjligt när de ska lära sig läsa och skriva. Salameh, Jönsson och Borgström 
(1986, s. 2) menar att uppfattningen i Sverige är att enspråkiga barn helt naturligt får en 
tillräcklig språkutveckling upp till 7-års ålder men att den naturliga språkinlärningen för 
barn med ett annat modersmål än svenska däremot blir uppstyckad och styrd av slumpen. 
Salameh och hennes medförfattare (a.a., s. 2) menar att dessa barn är i behov av en mer 
styrd inlärning tidigare än vid 7 års ålder och då inte bara i svenska utan också i sitt 
modersmål. 

En annan del som vi saknar i samband med rim & ramsor är arbetet med dikter. Ingen av 
lärarna nämner poesi i språkutvecklingen. Hadaway, Vardell och Young (2001, s. 798f) 
menar att dikter är ett effektivt sätt att lära sig ett språk. De menar att dikter ger ett flyt i 
språket och att språket blir hanterbart genom de ofta korta meningarna. Det leder även till 
att barnen får en känsla för rytm och betoning samtidigt som dikterna väcker en nyfikenhet 
för annan litteratur. Vi tycker att det är synd att respondenterna inte utnyttjar den kraften 
som finns i arbetet med dikter för att stärka barns språk. Vi tror att det skulle gynna barnen 
och skapa en lust för att läsa och skriva. Vi anser att barnen genom dikter får en bild av att 
språket kan vara fritt. 

Lundberg (2006, s. 4) påpekar att skolans viktigaste uppgift är att lära alla barn att läsa och 
skriva. Han menar att det i dagens samhälle är extra viktigt eftersom skriftspråket har fått 
en mer betydande roll i samhället. Nästan alla arbeten idag kräver en god läsfärdighet. I vår 
undersökning framkom att tyngdpunkten för arbetet i båda skolorna ligger på läsning. Den 
ena skolan har ett utarbetat bok-projekt för att barnen ska lära sig läsa och bli nyfikna på 
böcker. Den andra skolan har inget gemensamt projekt, utan alla lärare arbetar på det sätt 
som de tycker är bra, men fokus ligger på läsning och skrivning. När vi var på 
Lingonskolan var lärarna på väg att börja använda Bornholmsmodellen som ett arbetssätt 
inom språkutvecklingen. Det tycker vi visar på en god tanke att få en mer strukturerad 
metod för att gynna elevernas språk. 

Lärarna på Blåbärsskolan lägger förutom läsningen en stor vikt vid ordförståelse – det 
vardagliga pratet, för att göra barnens ordförråd större. Eva menar att det i deras område är 
lätt att man förenklar språket för att anpassa sig till barnens nivå, men att hon istället 
försöker berika språket, använda synonymer, leka med olika ord och göra barnen 
uppmärksamma på språket. Detta nämner inte lärarna Greta och Hanna alls. Vi tror att detta 
kan bero på att man på Lingonskolan inte behöver arbeta med begrepp och vardagsord på 
samma sätt. Barnen har för det mesta med sig det hemifrån och lärarna behöver inte stärka 
den delen. Det bekräftar också lärarna på Lingonskolan. Enligt vår erfarenhet från ett 
mångkulturellt område förenklar lärare ofta språket. Vi tror att det är viktigt att man tänker 
på att försöka ha ett så korrekt och rikt svenskt språk som möjligt, för att barnen ska få ett 
så stort ordförråd som möjligt. Björk och Liberg (1996, s. 14) skriver att en fördelaktig 
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talutveckling och att läraren är medveten om hur elever lär sig är viktiga faktorer när 
barnen ska lära sig läsa och skriva. Talet blir därför väldigt viktigt att ha som utgångspunkt. 

Alla lärarna menade att tyngden i språkutvecklingen lagts på läsning för att detta berikar 
och är grunden för språket. Dessutom betyder läsningen så mycket i andra ämnen, barnen 
klarar sig inte om de inte kan läsa. Där var alla överens. Det är också något som tas upp i 
Kursplanen i svenska (Skolverket, 2003) som en viktig del av svenskämnet i skolan. 
Lärarna menar också att det svenska språket och läsningen utvecklas i alla ämnen i skolan 
och inte bara på svensklektionerna. Björk och Liberg (1996, s. 17) är inne på samma spår 
när de skriver att alla sidor av språket utvecklas i alla de situationer vi använder språket. 
Men det är viktigt att lärarna är inlästa på sina texter så att de kan göra lärandet spännande 
för barnen. Annars kommer barnen aldrig att utveckla något aktivt läsande och skrivande. 

Vi tror att ett barn som kommer från en miljö med mycket samtal och läsning har mycket 
lättare att lära sig läsa och skriva än ett som kommer från en litterärt torftig miljö med lite 
verbal stimulans. Att läsa böcker på skolan och förskolan är mycket viktigt. Framför allt för 
de barn som inte får litterär stimulans hemifrån. Dessa barn får då en chans att komma i 
kontakt med det skrivna språket. Genom att barn tidigt får lyssna på berättelser och samtala 
kring dem utvecklas språket, stimuleras fantasin, nyfikenhet för skriftspråket väcks och 
kulturarvet förs vidare menar Svensson (1995, s. 29). 

Områdets påverkan på arbetet 
Sex av de åtta respondenterna trodde att de skulle arbeta på ett annat sätt om deras skola 
legat i ett annat område. Två av respondenterna ansåg att de hade arbetat precis som de gör 
nu. Vad kan det bero på? Erfarenhet eller ett väldigt strukturerat arbetssätt som fungerar 
överallt? 

När vi gick igenom resultaten av våra intervjuer reflekterade vi över att lärarna på 
Blåbärsskolan trodde att de skulle arbeta mindre fokuserat med språkutvecklingen och få 
mycket mer gratis om de hade legat i ett annat område. På Lingonskolan ansåg lärarna att 
de om deras skola legat i ett annat område hade arbetat mycket mer fokuserat med språket 
och att de hade fått börja med läsning senare än vad de gör idag. Lärarna i båda områdena 
menade alltså att de skulle arbeta på det sätt som den andra skolan beskriver att de arbetar. 
Detta tyckte vi var väldigt intressant. Vad är det som gör att de ändå tänker så lika men 
arbetar så olika? Är det bara det att barnen i det ena området behöver mer stöd som gör att 
man arbetar mer konkret med dessa? 

Barbro Eneskär (1990, s. 71f) har i en studie visat att språkligstimulans i hemmet har en 
betydande roll för barnet. Hon menar att föräldrar med hög utbildning språkstimulerar sina 
barn mer, vilket leder till en bättre verbal förmåga. Hon kom fram till att barn med ett stort 
passivt ordförråd redan vid 4 års ålder förmodligen inte kommer att få några problem med 
läs- och skrivinlärningen. Föräldrar med en högre utbildning ger sina barn mer språklig 
stimulans vilket leder till ett tidigare utvecklat ordförråd. Kanske är det så att barnen i 
område A får en sämre språkstimulans hemifrån på grund av att många av föräldrarna har 
ett annat modersmål och därmed inte kan hjälpa barnen med det svenska språket?  

Vygotskij (1934, s. 353) menar att barn lär sig sitt modersmål omedvetet medan ett 
främmande språk lärs genom att man först lär sig strukturen och sedan går mot ett fritt 
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språk. Därför anser vi att lärare som har barn med ett annat modersmål än svenska borde 
arbeta mer strukturerat för att barnen så småningom ska få ett spontant språk. 

Samarbetet skola/förskola 
Det förvånade oss att samarbetet mellan skola och förskola var så dåligt. Ingen av 
respondenterna kunde redogöra för ett samarbete, men alla tyckte att det vore gynnsamt för 
barnen att ha en röd tråd från det att de börjar förskolan. Vår fundering då blir, om man nu 
tycker att det vore bra med en röd tråd genom förskolan och skolan varför ser man inte till 
att det blir så? 

Disa på Lingonskolan förde en dialog med läraren i skolan, men däremot nästan ingen 
dialog alls med förskolans lärare. Det enda samarbete som fanns var när femåringarna 
skulle överlämnas till förskoleklassen, annars var det rätt så vattentäta skott. Vi tycker att 
man borde ta till vara på de kunskaper som finns på förskolan och ge barnen en så bra start 
som möjligt genom ett gott samarbete mellan förskolan och skolan. Om alla som arbetar 
med barnen är medvetna om målet med språkutvecklingen och hur man arbetar genom hela 
skolan borde det blir lättare att gå åt samma håll och ge en bättre helhet. 

Det är också något som tas upp i Kursplanen i svenska (Skolverket, 2003) som en viktig del 
av svenskämnet i skolan. Enligt Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2006a, s. 12) 
ska alla förskolor sträva efter ett samarbete med förskoleklass, skola och fritidshem för att 
på lång sikt främja barnens lärande och utveckling. De ska dessutom hitta sätt att avrunda 
och avsluta förskoleperioden när barnen ska gå vidare till andra skolformer. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas de barn som behöver särskilt stöd. Arbetslaget i förskolan ska 
dessutom: 

utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem och 

samverka med dem samt tillsammans med personal i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 

uppmärksamma varje barns behov av stöd och stimulans (Skolverket, 2006a, s. 12).  

Även i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshem, Lpo 94 
(Skolverket, 2006b) står det att det ska finnas ett samarbete mellan förskola, skola och 
gymnasium för att främja elevernas långsiktiga lärande. Läraren i skolan ska: 

utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan och i gymnasieskola och 

gymnasiesärskola […] (a.a., s. 14)  

Respondenterna på Blåbärsskolan berättade om att det i enheten funnits språkgrupper som 
utbytte information och idéer, men vår uppfattning var att den informationen stannade i 
gruppen. Den kom inte ut till lärarna och verksamheten. Det var kanske ett gott försök som 
föll på mållinjen. Vår känsla är att lärare och förskollärare har haft olika status och därmed 
haft svårt att få igång ett samarbete. Kanske kan det komma att ändras nu när 
lärarutbildningen förändrats. 

På Lingonskolan, som är en friskola med barn i åldern 1-11 år, har de inte heller haft någon 
röd tråd i språkutvecklingen, trots att förskola och skola är inrymda i samma byggnad. 
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Detta har dock uppmärksammats och de kommer att starta ett projekt där de ska använda 
Bornholmsmodellen. 

När vi såg på de svar vi har fått från respondenterna och läser läroplanen kan vi konstatera 
att skolorna definitivt bryter mot läroplanen när de inte har något samarbete mellan de olika 
skolformerna. Varför är det så? Är det inte viktigt med det långsiktiga lärandet? Är man 
låst i sitt eget tänkande eller blir det helt enkelt för jobbigt med alla samarbeten? De lärare 
vi pratat med tycker att samarbete vore bra men samtidigt ser det inte ut så i verkligheten. 
Vi hoppas att de har fått lite nya tankar av våra intervjuer. 

Lärarnas syn på teorier 
När vi pratade med respondenterna om teorier fick vi känslan av att teorier är mer en 
historielektion än något annat. Visst kunde teorier vara bra att ha läst men ingen kände att 
de ville arbeta efter en viss tanke. De plockade istället det bästa av flera teorier och satte 
ihop egna modeller som de trodde på och blandade dessa med sina egna erfarenheter. Detta 
lyfts fram av Hagtvet (2006, s. 7) som menar att läraren för att kunna möta barnens behov 
på förskolan måste ha ett brett teoretiskt register. De lärare som vi intervjuade pratade inte 
om reflektionen och syftet med arbetet de gjorde. Hagtvet skriver att en förskolelärare, för 
att klara av det praktiska arbetet inte bara måste veta att man ska göra på ett visst sätt utan 
också varför (a.a., s. 7). Vår uppfattning är att respondenterna i vår undersökning vet varför 
de gör något men kanske inte reflekterar över sitt dagliga arbete som de borde. 

Metoddiskussion 
I vår undersökning har vi intervjuat 8 kvinnor, som alla har olika erfarenheter och 
utbildningar. Kanske hade vi fått ett annat resultat om vi hade haft tillgång till både 
manliga och kvinnliga respondenter. Att respondenterna alla arbetat olika länge inom 
förskolan och skolan kan ha medfört att vi fick mer utförliga svar på vissa frågor av dem 
som arbetat länge eftersom de kanske har en större inblick i hur verksamheten fungerar. 

Den ena förskolan/skolan är en kommunal skola och den andra är en friskola med 
inriktning på naturvetenskap och engelska. Kanske påverkade det resultatet av våra studier. 
Lärarna på friskolan hade mycket att säga om hur de arbetade med engelska men inte lika 
mycket om hur man arbetade med svensk språkutveckling. 

Vi valde att inte intervjua lärare som vi kände för att inte lägga in våra känslor och 
värderingar i tolkningarna av deras svar. Däremot hade vi båda gjort VFU i det ena 
området och kände därför till lärarna vi intervjuade och sättet som man arbetar på i skolan 
och förskolan. Det kan ha påverkat resultatet, även om vi försökte hålla oss neutrala under 
intervjuerna och i bearbetningen av materialet. Om vi hade valt ett annat område hade 
resultatet kanske blivit annorlunda. Orsaken till att vi valde just område A och B var för att 
vi ansåg att vi där skulle kunna se de största skillnaderna. 

Som metod valde vi att använda ett kvalitativt tillvägagångssätt för att på det sättet få mer 
utförliga svar av respondenterna. De frågor som ställdes var öppna och ganska breda för att 
respondenterna skulle svara så fritt som möjligt. Det hade varit svårt att få dessa fria samtal 
eller kommentarer i en enkät. Vi ville att lärarna skulle fundera på hur deras vardagliga 
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arbete gick till och därför fick ingen tillgång till frågorna i för hand. Om de hade fått det 
hade vi nog fått mer utförliga men kanske också mer tillrättalagda svar på en del frågor. 

Det är svårt att dra några generella slutsatser av 8 intervjuer genomförda på två skolor. 
Därför blir vår studie mer en jämförelse av skolorna. För att kunna dra mer generella 
slutsatser skulle man behöva samla in mycket mer data som vi inte skulle ha kunnat 
bearbeta under tiden för vår C-uppsats. 
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Avslutning 
I arbetet som lärare, vare sig det är i skolan eller på förskolan, kommer vi att arbeta med 
barnens språkutveckling. Vårt syfte med denna undersökning var därför att jämföra arbetet 
med språkutvecklingen i förskolan/skolan för barn mellan 1-11 år. För att kunna beskriva 
skillnader och likheter valde vi två olika kulturella områden. Vi ville ta reda på hur lärare 
arbetar i förskolan och skolan. Arbetet har utgått från intervjuer av ett antal lärare som 
sedan sammanställts. I litteraturen har vi gått in på ett antal teorier om barns 
språkutveckling och hur man som pedagog eller förälder kan arbeta för att stötta barnens 
språkliga utveckling. 

I vår undersökning kunde vi inte se så stora skillnader mellan hur lärarna arbetade i de två 
områdena. De lade alla stor vikt vid läsning och skrivning, men på olika sätt. På 
Blåbärsskolan lades den största vikten på läsning och samtalet mellan barn och vuxna. 
Medan lärarna på Lingonskolan lade tyngden på läsning och skrivning redan i 
förskoleklassen. Utifrån de erfarenheter vi gjort under vår verksamhetsförlagda utbildning 
och det som lärarna på Lingonskolan berättade, bedömer vi att barnen på Lingonskolan låg 
cirka ett år före eleverna på Blåbärsskolan i sin språkutveckling. Till exempel lär sig de 
flesta eleverna på Blåbärsskolan bokstäverna i första klass medan eleverna på 
Lingonskolan börjar med bokstäverna redan i förskoleklass. Salameh, Jönsson och 
Borgström menar att en tidsförskjutning kan uppstå för tvåspråkiga barn, både i deras första 
och andra språk. 

Det innebär att barnen utan att ha en försenad språkutveckling kan ligga 1-2 år efter jämnåriga 

enspråkiga, även barn som mycket tidigt mött två språk. Denna tidsförskjutning tar de emellertid 

igen i 10-12 års åldern om de hela tiden får utveckla sina båda språk. (Salameh et al., 1986, s. 5)  

På Lingonskolan lades inte lika stor vikt vid språkutvecklingen som på Blåbärsskolan. 
Detta tror vi har att göra med barnens miljö och att de har svenska som modersmål. 

Det skulle vara intressant att följa ett antal barn från varje område och se om alla får ett rikt 
och nyanserat språk. Vad skulle det bero på om alla inte får det? Har det att göra med 
undervisningsmetoder eller är det något annat som spelar in? Eftersom den ena skolan ska 
införa en språkstimulerande metod i hela skolan skulle det vara spännande att se vad det 
ger för resultat. Kommer dessa barn att gå ännu snabbare fram i sin språkutveckling eller 
blir det ingen skillnad? Vad skulle hända om den andra förskolan/skolan införde samma 
modell? Eller bara utvecklade ett samarbete i språkarbetet mellan förskola och skola. 
Skulle det ge något utslag på barnens språkutveckling? 
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Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se 

Intervjufrågor 

 
Hur jobbar ni med barnens språkutveckling? 

 
Var lägger ni tyngdpunkten? (Läsning, Skrivning, Tal, Rim & ramsor, dikter och 
Språklekar) 

 
Varför har ni lagt tyngdpunkten så? 

 
Vilka teorier grundas ert språkutvecklingsarbete på? 

 
Hur arbetar ni med barn som har problem med sin språkutveckling? 

 

Hur tror du att ni hade jobbat om er skola hade legat i ett annat kulturellt område? 
Varför det? 

 

Hur tar ni tillvara på kulturen i ert område och dess påverkan på språkutvecklingen? 

 

Om man tittar på skola och förskola, finns det någon gemensam tanke i hur man 
jobbar med språkutvecklingen? Om ja, kan du beskriva hur? Om nej, varför inte?     

http://www.lararhogskolan.se

