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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare beskriver att språkarbeten bedrivs på 
ordinarie förskolor och på språkförskolor, samt hur de reflekterar kring sin egen roll i 
sammanhanget. Vi gör en jämförelse mellan de två olika förskoleformerna beträffande språkliga 
arbetssätt.  

I studien använder vi oss av kvalitativa intervjuer som metod. Fyra förskollärare som arbetar på 
ordinarie förskolor och fyra förskollärare som arbetar på språkförskolor deltar i undersökningen.  

Studien är uppbyggd utifrån tre huvudområden: språkliga arbetssätt, uppföljning av barns 
språkutveckling och reflektion kring den egna rollen vad gäller att främja barns språkutveckling.  

Resultatet visar att det finns många likheter mellan ordinarie förskolor och språkförskolor 
beträffande språkliga arbetssätt, men också att det finns skillnader. Både inom de ordinarie 
förskolorna och inom språkförskolorna uttrycker förskollärarna vikten av att arbeta språkligt 
medvetet. Det lekfulla lärandet framhävs. Ett språkligt medvetet förhållningssätt i vardagliga 
samtal med barnet lyfts fram som en betydelsefull aspekt för språkutvecklingen, likaså en god 
relation mellan vuxna och barn.  

Det som skiljer de båda förskoleformerna åt kan enligt vår tolkning i huvudsak förstås genom de 
olika förutsättningarna. På språkförskolorna går barn som påtagligt har stora språksvårigheter, 
således finns enligt intervjupersonerna ett tydligt strukturerat språkligt fokus både beträffande 
arbetssätt och förhållningssätt. Hög personaltäthet och lågt barnantal är karaktäristiskt för 
språkförskolorna. Förskollärare och en logoped arbetar direkt med barnen. Det pedagogiska 
arbetet läggs upp utifrån vad logopeden kommer fram till i sina tester. Förskollärarna har även 
kontinuerlig handledning med logopeden.  
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Inledning 

Språkutveckling är en unik process, där barnet i samspel med omgivningen utvecklar sitt språk. 
Barn kommunicerar på många olika sätt. För att utveckla sina olika språk behöver barn stöd och 
stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling. Det är ett uppdrag som förskolan har 
(Skolverket, 2006).  

Dagens informationssamhälle ställer ökade krav på språkfärdigheter, framför allt läsning och 
skrivning. Att kunna tala snabbt och hörbart, helst grammatiskt entydigt, och att använda ett 
varierat men preciserat ordförråd är enligt Nettelbladt och Salameh (2007) ett grundläggande 
krav.   

Det är av stor betydelse att i tidig ålder medvetet främja barns språkutveckling. Svensson (2005) 
menar att olika typer av språklekar är utvecklande och förbereder barnen inför den kommande 
läsningen i skolan.  

Språklekar och att känna till språkets konstruktion är bra för alla barn, men Claesdotter (2004) 
hävdar att det är särskilt viktigt för barn som är i riskzonen att få läs- och skrivsvårigheter.  

Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 
varaktigt behöver mer stöd skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 
förutsättningar (Skolverket, 2006, s. 5). 

Vuxna har en stor betydelse för barns språkinlärning. Men även faktorer som kamrater, social 
miljö, uppväxtmiljö, biologiska faktorer, kön, samhällsklass påverkar barns språkinlärning. I 
mötet med andra skapar människor sin identitet. Pierre Bourdieu hävdar enligt Fast (2008) att 
”Så snart ett barn träder in i förskola eller skola dras de automatiskt in i kampen om vem som 
har rätt att tala” (s. 121). 

För barn i förskoleåldern är leken den dominerande verksamheten. Samtidigt som barn använder 
mycket tid till att leka, har leken en stark inverkan på deras utveckling. Barn stärker sitt språk 
och många andra områden genom lekaktiviteter. 

Flera filosofer har använt begreppet ”homo ludens” om människan. Begreppet betyder ”den 
lekande människan” och ska illustrera att människan hela sin livstid- från vaggan till graven- är en 
lekande varelse (Askland & Sataøen, 2003, s. 121). 

Forskare betonar i Konsensusprojektet betydelsen av att kontinuerligt följa upp barns 
språkutveckling i förskola och skola, men poängterar samtidigt att det är viktigt att de tester och 
bedömningar som görs har direkt koppling till pedagogiska åtgärder, annars kan de vara direkt 
skadliga (Myrberg & Lange, 2006).  

Nordenstam, Ulveson och Åsén (2006) påpekar att det är viktigt att ha i åtanke att förskolans 
läroplan inte innehåller några uppnåendemål, det vill säga nivåer för barnens förmågor eller 
kunskaper. ”Strävansmålen anger inriktningen på förskolans arbete och bedömningar bör syfta 
till en utveckling av verksamheten och inte till kategorisering av barn” (s. 3). Författarna menar 
att samtidigt som förskolans måluppfyllelse handlar om verksamheten, understryks betydelsen 



 

 2 

av att följa barnens utveckling och lärande för att kunna anpassa det pedagogiska arbetet till 
barnens behov och intressen i riktning mot läroplansmålen.       

Genom att observera hur vuxna samspelar med barnet kan värdefull information fås om hur den 
språkliga nivån kan anpassas till Vygotskijs ”närmaste utvecklingszon”.1 

I Lärarnas tidning (Sundström, 2008 a) förs en debatt om bedömningar av barns prestationer 
inom förskolan. Författaren menar att många förskolor bedömer barns prestationer i strid med 
läroplanens intentioner, och att kommunen centralt ofta bestämmer hur bedömningen ska ske. 
Vilket material som används i kommunerna varierar stort. Det kan handla om allt från 
observationsmaterial till rena kunskapskontroller. Skolverket skickade ut en enkät till landets 
samtliga kommuner, fallstudier gjordes i sex av dem. Förskollärare och rektorer intervjuades. 
Det framkom utifrån intervjuerna att de centrala besluten inom kommunerna innebar en konflikt 
för många förskollärare. En del valde att inte använda de här materialen, de ville följa 
läroplanen och gick alltså emot kommunens beslut, medan andra använde materialen för att de 
måste.  

För barn med språksvårigheter är pedagogiska insatser betydelsefulla. Utifrån debatten som 
pågår kring bedömning av barns prestationer inom förskolan är det intressant att undersöka hur 
barns språkutveckling följs upp och hur observationsmaterial används i olika organisatoriska 
former av förskola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Se teoriavsnittet i bakgrunden. 
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Bakgrund 

Litteratur 

Några definitioner 

Fonologisk utveckling  
Fonologisk utveckling beskriver språkljuden samt den funktion de har i språket. Språkljuden 
kan ses som språkets minsta meningsskiljande enhet. Orden kul och gul skiljs enbart åt av 
fonemen k och g. Orden får olika innebörd genom dessa två fonem (Arnqvist, 1993). 

Morfem  
Bjar (2003) beskriver morfem som språkets minsta enhet vilken kan förmedla innehåll. Om 
ordet hund exempelvis används i ett större sammanhang kan ytterligare byggstenar, så kallade 
morfem, läggas till för att det ska passa in i olika satser. När det handlar om några alldeles 
särskilda hundar säger vi till exempel hund-ar-na, i bestämd form plural.  

Semantisk utveckling 
Den semantiska utvecklingen skildrar hur barnet tillägnar sig betydelsen av ord och språkliga 
satser. Att lära sig nya ord inbegriper enligt Arnqvist (1993) att identifiera vilka ord och 
begrepp som skall sammanföras med olika typer av erfarenheter och iakttagelser.  

Prosodi  
Prosodi utgör språkets melodi: språkets rytm, betoning och intonation. Prosodin hjälper till att 
uttrycka önskningar på ett sätt som gör språket tydligare och lättare att förstå för 
samtalspartnern eller åhöraren (Bjar, 2003). 

Pragmatisk utveckling 
Inom den pragmatiska språkforskningen studeras hur barn för en dialog, hur de använder gester 
och mimik och så vidare. En viktig utgångspunkt i kommunikationen är människans förmåga att 
ta emot och sända meddelanden. Att lära sig delta i en dialog är enligt Arnqvist (1993) ett 
viktigt steg i barns pragmatiska utveckling.  

Typisk språkutveckling 
Ordet ”normal” brukar användas för att beskriva det förväntade och vanliga. Nettelbladt och 
Salameh (2007) använder termen ”typisk” språkutveckling, vilket även är förenligt med senare 
internationell praxis. Denna definition används också i denna studie. 

Avvikande språkutveckling 
Avvikande språkutveckling kan enligt Johansson och Samuelsson (1999) innebära att barnet 
inte följer det språkliga utvecklingsmönstret. Barnet kanske inte jollrar, har förhållandevis ett 
litet antal ord och förstår eventuellt inte meningar/instruktioner på samma sätt som barn i 
motsvarande ålder. Barnet kanske heller inte sätter ihop orden till flerordssatser. Kanhända 
använder hon/han mera kroppsspråk än talat språk. Ljudsystemet kan ibland utvecklas på ett sätt 
som inte stämmer överens med den normala ljudutvecklingen. Den rent kommunikativa 
förmågan kan också vara påverkad. Barnet kan ha svårt att förstå turtagningsregler. Reglerna för 
hur samtalsämnen byts fungerar inte. Dialogen med barnet kan bli haltande och 
osammanhängande. 
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Språkstörning 
Vid diagnosen språkstörning är enligt Nettelbladt och Salameh (2007) språkstörningen det 
dominerande eller mest framträdande funktionshindret, medan termen ”specifik” språkstörning 
framför allt används i forskningssammanhang. För barn med andra funktionshinder utöver 
språkstörningen, särskilt neuropsykiatriska eller neuropediatriska, är språkstörning vanligen inte 
det dominerande problemet. 

Tecken som stöd (TSS) 
Tecken som stöd bygger på tecken ur de dövas teckenspråk, men tecknen är delvis förenklade. 
Tecken används för att förstärka det viktiga i en mening. Tecknen utförs samtidigt som ordet 
uttalas (Heister Trygg, Andersson, Hardenstedt & Sigurd Pilesjö, 1998). 

Ordinarie förskola 
Med en ordinarie förskola menar vi en traditionell förskola utan specificerad inriktning. 

Språkförskola 
Språkförskolor inrättades enligt Föhrer och Ancker (2000) som en konsekvens av att kunskapen 
om språkstörda barn och deras behov ökat. I Stockholm startade hösten 1986 en av de första 
språkförskolorna i landet. Kriterierna för placering på språkförskolorna ska vara att barnet inte 
har något annat funktionshinder utöver språkstörningen. 

I stadgarna för Språkförskoleföreningen (2001) står att en språkförskola tar emot gravt 
språkstörda barn, i daglig förskoleverksamhet, i liten barngrupp med hög personaltäthet och 
bestående av ett arbetslag med logoped och pedagogisk personal. En språkförskola med 
segregerad barngrupp skall ta emot maximalt åtta barn. En språkförskola med integrerad 
barngrupp skall ta emot maximalt tolv barn. I segregerad barngrupp rekommenderas en heltids 
logopedtjänst. 

Teoretisk bakgrund 

Fröbel är en tysk pedagog som har haft ett stort inflytande på den svenska förskolepedagogiken. 
Leken har enligt Fröbel en central roll för barnets utveckling. Inom förskolan lyfts lekens 
betydelsefulla roll fram än idag (Skolverket, 1998). 

Vygotskijs teori pekar på att den mänskliga utvecklingen inte ska ses isolerat, eftersom den har 
ett nära samband med det sociala, historiska och kulturella sammanhanget. Språkutvecklingen 
är beroende av både biologiska och sociala faktorer, därför måste den studeras såväl ur ett 
individuellt utvecklingsperspektiv som ett kulturellt- socialt- och historiskt perspektiv 
(Svensson, 1998). 

Vygotskij introducerar idén om den närmaste utvecklingszonen: 

Begreppet siktar på det avstånd som finns mellan den nivå barnet kan klara att nå om det får 
vägledning och hjälp från en vuxen eller av en kompetent jämnårig. Det ditt barn kan göra i 
samarbete i dag kan det göra ensamt i morgon (Askland & Sataøen, 2003, s.249). 

När ett barn tillägnar sig ett ord kan detta enligt Strandberg (2006) hjälpa det att utveckla det 
barnet gör. Ord kan skapa en utvecklingszon där barnets aktivitet får ett nytt svängrum.  

Mot bakgrund av Vygotskijs huvudbegrepp, zonen för den närmaste utvecklingen, fyller leken 
en funktion i den psykiska utvecklingen. Vygotskij menar att barnet i leken sträcker sig utöver 
sin aktuella nivå och att det som ligger i zonen för den närmaste utvecklingen då överflyttas till 
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den aktuella utvecklingszonen. Barnet utför via leken ett handlingsmönster som konstruktivt 
framtvingar barnets och elevens utveckling. Leken ställer hela tiden krav på barnet. Dessa krav 
gör att barnet måste handla i strid mot den omedelbara impulsen (Erling, 1998).  

Språkutvecklingen och den kognitiva utvecklingen är nära sammankopplade med varandra. 
Länge har det diskuterats på vilket sätt de hänger samman. Språket och tänkandet har olika 
rötter enligt Vygotskij. Han ser det som att barnets tidigaste tal i huvudsak är socialt och att 
språket endast är ett av många kommunikationssätt, skilt från tänkandet. Allteftersom språket 
utvecklas och används blir det till ett tyst inre tal (Svensson, 1993). Bråten (1998) menar att inre 
tal kan förklaras som ändstationen för övergången från socialt språk till självreglerande bruk av 
språket.  

Piaget anser att språket uppstår som en konsekvens av tänkandet. Vi bygger upp vår 
föreställning om världen genom våra handlingar. Barnet lär sig logik genom aktivitet och 
handling. Av den anledningen hävdar Piaget att det är betydelsefullt att barn får vistas i en 
stimulerande miljö där de är aktiva och att inte för stor vikt bör läggas vid språket i 
inlärningssituationer. Barnen ska ges möjlighet att vara aktiva och på så vis upptäcka. Barn lär 
sig bara av muntliga förklaringar då de uppnått en viss mognad (Svensson, 1993). 

Piagets teori om barns utvecklingsstadier och deras begränsade logiska tänkande var på 60-talet 
allmänt utbredd, vilket enligt Svensson (1993) gjorde det svårt att förstå att barnet trots ett 
begränsat logiskt tänkande kunde behärska något så komplicerat som ett språk. Chomsky 
publicerade i mitten av 60-taIet en teori som förklarade varför barn kan lära sig språk trots ett 
begränsat logiskt tänkande. Enligt Chomsky föds människan med ett språkanlag, LAD 
(Language Acquisition Device). I enlighet med denna följer språkutvecklingen inte samma 
grundregler som den övriga utvecklingen utan den börjar nästan automatiskt. Svensson hänvisar 
till Hjelmquist och Strömqvist vilka har skrivit en bok som handlar om språkets psykologi. 
Utifrån Chomskys sätt att se blev, enligt deras åsikt, förklaringar till språkutvecklingen onödiga 
eftersom språket var medfött. Den sociala omgivningen uppmärksammades heller inte. 

Jerome Bruner har tagit intryck av både Piaget och Vygotskij. Bruner studerade hur människan 
lär sig av andra. Han har ett helhetsperspektiv på barns intellektuella, sociala och övriga 
utveckling. Han framhäver den vuxnes stödjande roll i samspelet med barnet och betonar vikten 
av att vuxna hjälper barn så att de klarar aktiviteter och problemlösningar på ett svårare plan än 
vad barnet klarar av på egen hand (Svensson, 1998). 

Bronfenbrenner är en amerikansk utvecklingspsykolog som ser på barnets utveckling ur ett 
utvecklingsekologiskt perspektiv. Han understryker enligt Andersson (1986) att de biologiska 
förutsättningarna för individens utveckling är lika viktiga att studera som de miljömässiga. 
Framför allt är det samspelet mellan båda typer av förutsättningar som bör ägnas 
uppmärksamhet. För att kunna göra det behövs det till en början mer kunskaper om miljösidans 
roll i det ekologiska systemet.  

Samspel mellan människor måste förstås utifrån ett helhetsperspektiv. Askland och Sataøen 
(2003) menar att systemteorins grundläggande förutsättningar är att allt i tillvaron är ett 
sammanhang och att detta sammanhang är något mer än summan av de enskilda delarna. ”Ett 
systemteoretiskt antagande är att det som sker inte kan förklaras utifrån enbart egenskaper hos 
individen eller egenskaper i miljön, det måste förklaras i relations- och samspelsperspektiv” 
(Andersson, 2004, s.47).  
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Om specialpedagogik och inkludering 

Många elever når inte upp till de samhälliga målen i skolan idag. Specialundervisning har enligt 
Sahlin (2004) länge blivit en lösning på dessa problem. Eleverna som fått specialundervisning 
har ofta avskilts från de stora klasserna och differentieringsproblem har uppstått. Om skolan ska 
fungera på ett socialt rättvist sätt måste den enligt Haug (1998) vara utformad så att alla som går 
i den har utbyte av det som skolan erbjuder. 

Salamancadeklarationen rekommenderar ordinarie skolor med integrationsinriktning som det 
effektivaste sättet att bekämpa diskriminerande attityder. ”Elever med behov av särskilt stöd 
måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall tillgodose dem inom en pedagogik som sätter 
barnet i centrum och som kan tillgodose dessa behov” (Svenska Unescorådet, 2006, s. 11).   

I FN:s konvention om barnens rättigheter framhävs varje barns rätt till liv och utveckling, varje 
barns lika värde, varje barns rätt att bli hörd och respekterad. Vidare poängteras att inget barn 
får diskrimineras (Norman, 1996). 

Lagar och styrdokument säger att förskolan och skolan har ett speciellt ansvar för barn i behov 
av särskilt stöd. För att kunna stödja dessa barn/ elever måste dessa också kunna urskiljas från 
de andra barnen. På så sätt har specialpedagogiken en marginaliserande och utpekande effekt 
anser Nilholm (2003). I den officiella diskursen sker den sociala kategoriseringen med syftet att 
hjälpa de enskilda eleverna och ge dem bästa möjliga stöd. Utifrån en Foucault-inspirerad 
tolkning på makronivå finns istället i samhället ett behov av att kategorisera och hålla ordning 
(Hallerstedt, 2006). 

Specialpedagogik kan alltså även ses utifrån ett politiskt perspektiv. Samhällsdebatten om 
elevers skolsvårigheter har enligt Hallerstedt (2006) inte framhävt skolans brister utan till 
största del har debatten förlagts på individnivå, det vill säga problemet finns inom den enskilda 
eleven.  

Björklid och Fischbein (1996) påpekar att det inom det specialpedagogiska området talas om en 
relativ handikappsyn, vilket innebär en relativ eller interaktionistisk syn på de svårigheter och 
problem som kan uppstå i undervisningssituationer. ”Den relativa synen, fokuserar på samspelet 
mellan individ och miljö så att svårigheter beskrivs som skillnaden mellan individens 
förutsättningar och omgivningens krav” (s. 115). 

Forskningen som sker inom det kompensatoriska perspektivet har enligt Nilholm (2003) sin 
grund i en medicinsk/ psykologisk tradition där diagnostisering blir central. Specialpedagogik i 
ett kompensatoriskt perspektiv skiljer sig från det i ett kritiskt perspektiv. Utifrån förstnämnda 
perspektiv är specialpedagogikens uppgift att kompensera brister hos individer (Nilholm, 2003). 
Detta perspektiv på mikronivå har haft en dominerande roll ute i skolorna länge. Eleverna ska 
anpassas till skolan och normaliseras. Denna ”träning” har inte visat sig ge önskvärda resultat 
(Ahlberg, 2005). Haug (1998) menar att kompensationen för många barn inte fungerar så som 
det var tänkt från början. Barn som har fått specialundervisning hamnar som regel i en 
stigmatiserad och marginaliserad position, om inte annat för resten av sin tid som elever, med de 
konsekvenser detta kan få, då och senare. Segregering och särbehandling kan enligt Haug få 
negativa konsekvenser både för självkänslan och för den personliga utvecklingen. Den dåliga 
självkänslan hämmar lärandet.  
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Lärarens uppfattning om elevens förmåga kan förmedla låga förväntningar till eleven. Men 
samtidigt finns det många lågpresterande elever som hoppat av skolan för att de inte fått den 
hjälp de behövt (Heimdahl Mattson & Roll Pettersson, 2007). 

I det kritiska perspektivet betonas alla barns rätt till deltagande. Kunskap definieras här utifrån 
en socialkonstruktionistisk grundsyn (Nilholm, 2003). I denna riktning ses självet som relativt 
och att det är sammansatt av flera självupplevelser som knyter an till kontexter i omgivningen 
(Askland & Sataøen, 2003). ”Inom det kritiska perspektivet hävdar man att det inte är barns 
egenskaper i sig som ger upphov till ett behov av specialpedagogik, utan specialpedagogiken 
har sin förklaring i sociala processer” (Nilholm, 2003, s.17). Ahlberg (2005) anser att det 
handlar om att utgå ifrån elevens behov i relation till hela skolmiljön. Perrow (1986)  framhäver 
organisationens betydelse i förhållande till att skapa ett gott socialt klimat där människor trivs.      

Dilemmaperspektivet slutligen betonar en grundläggande komplexitet. Nilholm, (2003) betonar 
ett ideal som finns i utbildningssystemen att alla elever ska bemötas som individer, det vill säga 
undvika kategorisering, samtidigt som det sker en omfattande kategorisering av elever i 
verksamheten. 

Relationer till andra människor har stor betydelse för livskvaliteten. Social tillhörighet och 
sociala relationer och räknas som ett grundläggande mänskligt behov (Tideman, 2004). Att vara 
delaktig i ett samhälle kan ses som en självklar rättighet för alla. Det ingår i det demokratiska 
uppdraget som finns i vårt samhälle. Men de funktionshindrade har många gånger hamnat 
utanför.  

Inklusion är ett begrepp som har lånats in i svenskan. Det har blivit ett sätt att tala om den 
sociala delaktigheten. Exklusion har blivit ett sätt att tala om utanförskapet (Gustavsson, 2004). 
”Inklusion innefattar individens egen upplevelse av engagemang i livssituationer. Här behövs 
delaktighetsbegreppet som en länk mellan individen och världen runt omkring” (Björck-
Åkesson & Granlund, 2004, s.46). Haug (1998) påpekar att trots att den svenska skolpolitiken 
utgår från inkludering och deltagande som övergripande värden tvingas funktionshindrade ofta 
in i utanförskap på olika sätt. 

Miljöns betydelse för språkutvecklingen  

Idag talas det mycket om miljöns betydelse för barns utveckling. Det kan handla om den 
fysiska, den psykiska och den sociala miljön och den ömsesidiga påverkan dessa har på 
varandra och på individen. Vilka miljöfaktorer som är mest avgörande är troligen beroende av 
det enskilda barnet därför kan miljön inte utformas lika överallt menar Svensson (1998). Det 
finns heller inte enbart en metod som är bra för alla barn. Istället måste vi lära känna och vara 
uppmärksamma på varje barn och försöka anpassa miljön och metoden så att det specifika 
barnet kan dra störst nytta av den. Liberg (2003) menar att en central drivkraft för att utveckla 
språket är att känna sig delaktig och berörd. 

De vuxnas lyhördhet för barnens tankar och för barnet som samtalspartner är betydelsefull. 
Svensson (2005) anser att personer som känner barnet väl, till exempel föräldrar, nära 
släktingar, förskolepersonal, fritidshemspersonal och skolpersonal är särskilt viktiga. Liberg 
(2003) påpekar att med stigande ålder är även jämnåriga och personer som barnet är mindre 
bekant med viktiga stöd för barnets språkutveckling. Olika typer av samtalspartner kompletterar 
varandra.  
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I förskolans läroplan står: 

Verksamheten skall utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka 
kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, 
men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens 
lärande bli mångsidigt och sammanhängande. Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan 
vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv 
del i utveckling och lärande (Skolverket, 2006, s. 6). 

Ahlström (2000) hänvisar till Hinde, Perret- Clermont och Stevensson-Hinde som har skrivit en 
bok om sociala förhållanden och kognitiv utveckling. De menar att samspel inte bara ska vara 
ömsesidigt för att vara utvecklande, utan att det också ska vara jämlikt i den meningen att det 
inte enbart är barnet som har något värdefullt att lära av den vuxne. Den vuxne har även något 
värdefullt att lära av barnet. Barn erövrar kunskap och utvecklas i samspel med andra barn, 
vilket starkt betonas idag. Ahlström poängterar att denna sistnämnda aspekt inte alltid lyfts fram 
i det pedagogiska arbetet. ”Detta manifesterades i den tidigare rådande inlärningspsykologin 
som länge hävdade att barn utvecklades genom att imitera andra, speciellt vuxna” (s. 182). 

Barnriktat, barnanpassat tal, ’motherese’ eller ’baby talk’ är några av benämningarna på de 
särskilda språkliga drag vuxna använder när de språkar med små barn. Att använda barnriktat tal 
till mycket små barn är naturligt. Dessutom ökar det barnets vakenhetsgrad och uppmärksamhet 
samtidigt som det utgör en förutsättning för barnets språkliga läroprocess. Hur den vuxne 
använder rösten i anknytning till barnriktat tal är också beroende av om barnet är en pojke eller 
en flicka. Flickor tilltalas med ljusare röst än pojkar (Bjar, 2003). 

Böcker är ett viktigt hjälpmedel för att hjälpa barn att utveckla ett rikt språk. Arnqvist (1993) 
menar att förskolans aktiviteter som samtal kring olika teman, begreppsbildning, sagoläsning 
och återberättandet bidrar till att förbättra barns uppfattning av sin värld och att språklekar fyller 
sin funktion långt upp i skolåldern. Med hjälp av språket kan vi upprätthålla kontakt med andra. 
Språket fyller en social roll. Språket används till att skapa kontakt med andra individer. En 
viktig sida av språkets sociala roll är utvecklingen av dialogen.   

Nordström (2002) lyfter fram de horisontella och vertikala relationerna. Hon menar att en 
horisontell relation idealt präglas av jämlikhet och ömsesidighet. Denna typ av relation kan till 
exempel återfinnas i samspel barn emellan när samspelet fungerar som bäst. Den vertikala 
relationen präglas av en ojämlikhet i makt och inflytande. Vuxen-barn-relationen kan vara ett 
exempel på en sådan relation. 

Om barns språkutveckling 

Hörseln är hos det ofödda barnet utvecklad vid cirka tjugonde fosterveckan. Fostret kan då 
uppfatta ljud från mammans kropp genom kroppsvävnaderna. Det kan handla om hjärtslag och 
magkurr, men också ljud från mammans röst, prosodi: rytmer och betoningar i språket. Den 
auditiva perceptionen är väl utvecklad när barnet är fött. Det innebär att det redan inom loppet 
av de första veckorna kan särskilja, diskriminera, den mänskliga rösten kontra andra ljud, till 
exempel musik (Bjar, 2003).  

Om inte den mänskliga hjärnan får möjlighet att tidigt upprätta språkliga funktioner så förblir 
den ostrukturerad eller oformad. Även andra hjärnfunktioner påverkas indirekt av frånvaron av 
språk (Abrahamsson & Hyltenstam, 2003). 
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Barn präglas tidigt av rytmen i det språk som omger dem. Enligt Strömqvist (2003) formas det 
framväxande språket både av biologiska faktorer och av det speciella kommunikationsmönster 
samt språkbruk som barnet möter i sin omgivning. Alla barn som utvecklas normalt går igenom 
liknande utvecklingssteg. En ordförrådsspurt startar någonstans mellan ett och ett halvt och två 
års ålder. Hit hör även utvecklingen av böjningsmorfologi och grammatik som har 
ordförrådsspurten som en viktig förutsättning.  

Stern kommer med hypotesen att människan börjar tala så pass sent för att först lära sig 
grunderna för den ordlösa kommunikationen som språket sedan bygger vidare på. Han antar att 
det också beror på att talorganen är fysiskt outvecklade hos det späda barnet (Lindö, 2002). 

Westerlund och Segnestam (1998) menar att barnet arbetar aktivt med språket under alla olika 
stadier. Ljudbildning, tonhöjd och röst övas till exempel under jollertiden. Barnet prövar senare 
ljudkombinationer och smakar på nya ord och meningskonstruktioner. Runt ettårsåldern 
kommer de första orden. Efterhand går den språkliga utvecklingen in i ett nytt skede. Barnet 
säger alltjämt mest enstaka ord, men dessa får nu funktionen av hela meningar. Barnet kan 
uttrycka många olika saker med ett enda ord. En så kallad ett-ordsats som ”spade” kan betyda: 
”Ge mig spaden”. ”Var är spaden?” och så vidare. 

Arnqvist (1993) poängterar att det under förskoleåren sker en oerhörd utveckling av ordförrådet. 
Barnet tillägnar sig aktivt sitt ordförråd genom att pröva nya ord i olika sammanhang.  

Barnet brukar under det andra levnadsåret börja kombinera ord inom ett och samma yttrande. 
Dessa kombinationer består till en början bara av två ord och därför brukar denna tidiga 
utvecklingsfas kallas ”tvåordsstadiet”. De flesta barn har vid ungefär tre års ålder utvecklat ett 
grundläggande ordförråd och en grundläggande grammatik. Vidare har de, enligt Strömqvist 
(2003), även utvecklat grundläggande samtalsfärdigheter och kan påbörja ett samtalsämne, göra 
kommentarer, ge återkoppling, ställa frågor och ge svar, göra uppmaningar och följa 
uppmaningar och så vidare. Strömqvist hänvisar till Wimmer och Perner, som har skrivit en 
artikel om barns förståelse. De menar att en omfattande sociokognitiv utveckling äger rum 
mellan ungefär tre och fem års ålder, som i sin tur leder till att barnet väsentligt ökar sin 
förmåga att föreställa sig hur andra tänker. 

Barn med språksvårigheter 

Nettelbladt och Salameh (2007) anser att språksvårigheter i de lättaste fallen kan handla om en 
språkförsening som fullständigt kan hämtas upp. Eftersom barn utvecklas och lär sig nya saker 
hela tiden måste enligt Bruce (2003) symptom på både språklig förmåga och oförmåga anknyta 
till var i utvecklingen barnet befinner sig, vilket kan förklara att symtomen på språkstörning 
under förskoletiden ofta uppmärksammas som brister i det muntliga språket medan 
språkproblem under skoltiden oftare märks i form av läs- och skrivsvårigheter. 

Barn med förmåga som gör dem särskilt mottagliga för verbal stimulans, ber gärna att 
exempelvis en vuxen läser för dem. De söker sig aktivt till böckernas värld. Barn med 
språksvårigheter talar ofta så otydligt och oförståeligt att föräldrarna framför allt ger dem icke-
verbala signaler. Dessa barn sitter inte gärna länge i knät vid högläsning. De verkar nästan döva 
för rim och ramsor (Høien & Lundberg, 1999).  
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Det finns orsak att tro att inte alla barn är lika mottagliga för miljöstimulans och explicit 
undervisning om fonem. En del barn har faktiskt svårt för att lära sig, och vi har ingen säker 
kunskap om varför det är så. Variationerna i mottaglighet kan ha en ärftlig bakgrund (Høien & 
Lundberg, 1999, s.143). 

Svårigheter att samspela med andra är enligt Nettelbladt och Reuterskiöld Wagner (2003) ett av 
huvudsymtomen vid pragmatisk språkstörning. Språkstörningen är då det huvudsakliga 
problemet och de andra symtomen såsom minnes-, koncentrations- och 
uppmärksamhetsproblem är inte lika påtagliga. Däremot är pragmatiska problem ett av 
huvudsymtomen vid autismspektrumstörningar, neuropsykiatriska störningar och förekommer 
ibland hos barn med fysisk funktionsnedsättning.  

Leonard har funnit att språkstörning är 2-3 gånger så vanligt hos pojkar som hos flickor. 
Siffrorna gäller barn med en diagnostiserad språkstörning (Nettelbladt & Salameh , 2007).  

Bruce (2003) menar att språkstörningar, i synnerhet pragmatisk språkstörning, bör ses som ett 
resultat av ett komplicerat samspel mellan individuella svårigheter och de sociala sammanhang 
som den språkstörde individen deltar i. Pragmatiska problem bör följaktligen inte betraktas som 
individuella fenomen. Hon poängterar att det ligger nära till hands att självförtroendet får sig en 
törn om kommunikationen inte fungerar. Vissa barn reagerar med inåtvändhet och blir allt 
tystare, medan andra reagerar med utagerande beteende, kanske till och med aggressivitet. En 
följdeffekt av detta blir ofta konflikter och problem med kamratrelationer samt frustration i 
samspel med vuxna, vilket i sin tur inverkar på självförtroendet.  

Gallagher (1999) hävdar att sociala och emotionella problem hos barn medför ökad risk att de 
också får språkproblem och omvänt- att språkproblem ökar risken att barnen får sociala och 
emotionella problem. Hon anser att barn från båda grupperna inte får den hjälp de behöver med 
de mindre dominerande problemen, på grund av att dessa svårigheter inte tidigare blivit 
identifierade. Gallagher föreslår därför en rutinmässig språklig screening för barn med sociala 
och emotionella problem, och omvänt en social och emotionell screening för barn med 
språkproblem. 

Ett svagt och dåligt utvecklat språk utgör en väsentlig riskfaktor på många olika plan för 
förskolebarnets utveckling och det kan därför finnas anledning att reflektera över vad som är orsak 
och vad som är verkan och hur man bäst kan stödja och stimulera språkutvecklingen  (Bruce, 
2003, s. 258). 

För de barn som har svårigheter att utveckla sitt språk och sin kommunikationsförmåga är det 
enligt Nettelbladt och Salameh (2007) av stor betydelse att få en anpassad intervention, det vill 
säga pedagogiska insatser för att möjliggöra en optimal språkutveckling hos barnet. 

Om observationer och TRAS 

Abrahamsen (2006) menar att det finns en mängd olika sätt att observera på. Valet av 
observationsmetod är beroende av den valda teoretiska infallsvinkeln, vilken kunskap som 
önskas tillägnas, i vilket sammanhang observationen ska ske, och inte minst hur medveten den 
som observerar är om dessa sammanhang.  

Undervisning i barnobservation har enligt Abrahamsen (2006) haft en central plats i 
förskollärarutbildningen. Utbildningen hade ända fram till slutet av 1980-talet och även i början 
av 1990-talet en observationstradition som till övervägande del fokuserade på barnet och barnets 



 

 11 

olika delområden. Det enskilda barnet observerades och barnet blev lösgjort från de relationer 
som det var en del av. Relationen mellan barn och vuxna, barns samspelsbehov och de vuxnas 
samspelsförmåga fick inte något större uppmärksammande i vare sig valet av kurslitteratur eller 
observationssammanhang.  

År 1995 kom den norska motsvarigheten till läroplan, Rammeplanen for barnehagen. Den 
rådande observationstraditionen sattes enligt Abrahamsen (2006) in i nya och utvidgade 
sammanhang. Rammeplanen framhöll särskilt betydelsen av att rikta uppmärksamheten mot 
”mönstren för samspel” på förskolan, både mellan barn och mellan barn och vuxna.  

Nordin-Hultman (2004) menar att det idag finns en uttalad samspelssyn på relationen mellan 
barn och omvärld i förskolans och skolans teoretiska grund, men att uppmärksamheten inte 
riktas mot detta samspel utan i stället i huvudsak mot barnet som individ. Hon hävdar att det 
ofta är barnen som blir föremål för observationer, och att det är barnen som ska förändras och 
anpassas, vilket kan leda till att pedagogiken blir förhållandevis osynliggjord eller tas för given, 
men även att pedagogikens uppläggning förblir oproblematiserad.  

En ökande ”diagnostisk kultur” har enligt Nordin-Hultman (2004) trätt in i förskolan och i 
skolan. Hon ställer sig frågor som: Hur skapas bilder av barn? Vad betyder det för barn att få en 
granskande blick mot sig själv och bli benämnd i termer som ”starka och svaga sidor”? Vad 
betyder det för föräldrarna och för pedagogerna? Hon menar vidare att psykologin har tilldelats 
rollen inom förskolan att representera barnet: Vad det är, vad det kan vara och vad det bör vara.  

Normell (2002) menar att barn blir beroende av hur vuxna ser på barn. De vuxnas egna 
erfarenheter blir av stor betydelse för hur det som händer i mötet med andra tolkas. Normell 
anser att kraven på självkännedom blir större i ett reflexivt samhälle. 

Ohlsson (2004) har analyserat mötessamtal på skolor. Han har upptäckt att lärare undviker att 
fokusera på eget handlande under sådana samtal. I diskussioner om elever behandlar de många 
gånger sina egna beteenden som något oberoende av det egna handlandet som lärare. Författaren 
poängterar att det är förhållandevis sällsynt med gemensamma reflektioner över hur man som 
lärare bemöter vissa elever och hur man skulle kunna förbättra detta bemötande. Han menar 
vidare att ett samtal inriktat mot de egna handlingarna och mot gemensamma strategier vid 
bemötandet av eleverna innebär ett betydelsefullt led i formandet av det vardagliga arbetet, och 
därmed en betydande del av lärarnas professionalism.  

Ogden (2003) påpekar att vi upplever och tolkar beteende utifrån våra specifika erfarenheter och 
har olika påverkan på barns beteende. 

TRAS (bilaga 2) står för Tidig Registrering av Barns Språkutveckling. Det är ett 
observationsmaterial som är översatt från norska. Det norska ordet registrering betyder 
observation på svenska. TRAS-materialet är inriktat på förskolebarn i åldern 2-5 år. Det kan 
användas för att få en allmän överblick över barns språkutveckling. Materialet är också ett 
verktyg för att upptäcka barn som behöver extra stöd och kan användas som ett led i att ta fram 
tidiga stödåtgärder i förebyggande syfte (Thomsen, 2007). Espenakk, Horn och Wagner (2006) 
menar att problemet med specialpedagogisk ”reparation” är att hjälpen ofta sätts in för sent. 
Genom att bli uppmärksam på barnets starka och eventuellt mindre starka sidor vad gäller 
språkutveckling, kan personalen inom förskolan lägga tillrätta inlärningssituationer där barn 
lyckas med att lära sig mer och där barnets självtillit och självbild byggs upp (Horn, 2006). 
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Espenakk et al. (2006) hävdar att om ett kartläggningsmaterial ska vara till nytta måste det läras 
in grundligt, förstås och praktiseras, och de som använder materialet måste även förstå syftet 
med dess användning. 

I TRAS-schemat riktas frågorna enligt Solheim (2006) mot barnet för att se om det utvecklas 
normalt, utifrån referensramar som utvecklingspsykologi, erfarenheter från språkvetenskap och 
småbarnspedagogik. Frågorna i TRAS-schemat besvaras vanligen med ja- eller nej. På baksidan 
finns plats att anteckna pedagogiska åtgärder. 

Det finns ett helhetstänkande i TRAS. Klepstad Færevaag (2006) poängterar att språket tillägnas 
i samspel med andra barn och vuxna, och att det är lättare att stimulera till språkglädje om det 
görs genom barnets intressen.  

Sundström (2008 b) har intervjuat Elisabeth Mellgren som är universitetslektor på institutionen 
för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet. Mellgren har bland annat forskat på barns 
lärande av skriftspråk i förskolan. Hon ser TRAS som en modell för att bedöma barns 
språkutveckling och menar att det är bedrägligt lätt att använda observationsmaterialet eftersom 
ett cirkulärt rutsystem ska fyllas i. Hon anser att förskollärare och lärare med inriktning mot 
förskola redan har en hög kompetens inom området, som bör respekteras – istället för att 
använda ett formativt dokumentationsmaterial. 

Mellgren lyfter fram både positiva och negativa effekter med TRAS. En positiv effekt av 
användandet av TRAS skulle kunna vara att synliggöra språket. En negativ effekt skulle kunna 
handla om att resonemangen kring barnen blir normativa och att fokus kommer att hamna på det 
enskilda barnets brister. Hon tror samtidigt att om TRAS bearbetas tillsammans med annan 
litteratur och andra synsätt på språkutveckling och kommunikation, som i sin tur leder till en 
förbättring av verksamheten, kan TRAS vara ett led i förskollärarnas fortbildning när det gäller 
barns språkutveckling (Sundström, 2008 b). 

Tidigare forskning 
Adler Carlsson och Beck (2005) har i sitt examensarbete gjort en intervju- och 
observationsstudie som behandlar språkstörda barn i språkförskola och i traditionell förskola. 
Undersökningen är en jämförande studie av vad barn med olika grader av språkstörning kan 
erbjudas för pedagogiskt stöd i sin språkutveckling på olika former av förskolor. Förskolorna i 
studien är indelade i tre former: traditionell förskola, tal- och språkavdelning samt 
språkförskola. Studien baseras på intervjuer av logopeder och pedagoger, samt på observationer. 
Resultatet visar på ett antal faktorer som kan vara av betydelse för språkstörda barn när det 
gäller att befrämja deras välmående, delaktighet och inlärning. En samsyn mellan pedagoger 
beträffande språkutvecklande arbetssätt där högre kompetens leder till ett mer medvetet 
specialpedagogiskt arbetssätt lyfts fram som en viktig aspekt. Miljön och det nära samarbetet 
mellan logoped och pedagog på språkförskolor gör att de gravt språkstörda barnen ges större 
möjlighet till att utveckla sin språkliga förmåga i en snabbare takt än inom den traditionella 
förskolan. Adler Carlsson och Beck har utifrån sin studie dragit slutsatsen att det är enklare att 
stärka gravt språkstörda barns språkutveckling och identitet i en språkförskola eller på en tal- 
och språkavdelning än i en traditionell förskola. Beträffande lättare språkstörda barn anser de att 
en traditionell förskola är att förordas eftersom miljön där i sig kan vara mer utvecklande för 
barnen.  
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Svensson (1993) har i sin avhandling beskrivit ett BokNalle-projekt i Markaryds kommun. 
Projektet var utformat på så sätt att föräldrar skulle informeras om betydelsen av att 
språkstimulera sina barn i hemmiljön. Femtio föräldrapar tillfrågades om de ville vara med i 
projektet. Deltagarna delades upp i två grupper: en kontrollgrupp och en experimentgrupp.  
Experimentgruppen fick hjälp med olika material som de kunde använda för att språkstimulera 
sina barn. Projektet startade när barnen var två och ett halvt år gamla och fortlöpte till barnen 
var sex och ett halvt år. Familjerna i experimentgruppen läste regelbundet rim och ramsor, 
utövade fingerlekar och sjöng sånger med sina barn. Resultatet av projektet visar att det är 
möjligt att påverka föräldrar så att de ökar den språkliga stimulansen till sina barn. Många 
föräldrar uppgav att de hade fått en djupare insikt i stimulansens betydelse. Svensson menar att 
föräldrars ändrade attityder inte genast ger utslag i barns bättre språkutveckling. De ändrade 
attityderna måste först ha genomsyrat hur föräldrarna bemöter barnen och vad de gör 
tillsammans, innan det ger effekter på barnens språk. Enligt Svensson skulle detta i sin tur 
kunna inverka positivt på barnens framtida skolgång och yrkesval. 

Många förskolebarn saknar förmågan att reflektera över språket på ett medvetet sätt om de inte 
får övning i detta menar Lundberg, Frost och Petersen (1998). De hävdar att språkliga lekar och 
övningar i förskolan och tidig skolålder förebygger misslyckanden i samband med läsning och 
skrivning och betonar att den fonologiska medvetenheten är särskilt betydelsefull när det gäller 
att lära sig läsa och stava. De baserar sina resultat på en longitudinell studie som varade under 
åtta månader. I undersökningsgruppen ingick 235 danska förskolebarn, 134 pojkar och 101 
flickor. Vid studiens början låg den genomsnittliga åldern bland barnen på sex år. Barnen kom 
från tolv olika förskolegrupper. I den jämförande kontrollgruppen ingick 155 barn, 75 pojkar 
och 80 flickor. De kom från tio olika förskoleklasser. Hänsyn togs i studien till att finna 
kontrollbarn med samma socioekonomiska bakgrund som i undersökningsgruppen (lägre 
medelklass och arbetarklass från lantliga områden samt små byar och städer). Barnen i 
undersökningsgruppen deltog i ett språkligt träningsprogram som varade 15-20 minuter varje 
dag under en åttamånadersperiod. Barnen i kontrollgruppen deltog i det ordinarie 
förskoleprogrammet som lade vikt vid sociala och etiska aspekter framför formella kognitiva 
och språkliga övningar. 

Utifrån en annan longitudinell studie har Bryant, Bradley, MacLean och Crossland (1989) 
kommit fram till liknande resultat. De menar att kontakten med rim och ramsor i tidig ålder ökar 
barns fonologiska känslighet, som i sin tur påverkar barns läsförmåga. Studien varade i tre år 
och baserar sig på 64 engelskspråkiga barn, 31 pojkar och 33 flickor. Barnens sociala bakgrund 
skilde sig åt. Vid undersökningens start låg den genomsnittliga åldern på tre år och fyra 
månader. Även i denna studie konstaterades starka samband mellan tidiga språklekar som ökar 
medvetenheten om språkets form och den tidiga läsutvecklingen. 

McCabe och Marshall (2006) har gjort en observationsstudie och jämfört barn som inte har 
språksvårigheter och barn som har avvikande språkutveckling, hur de klarar olika sociala 
samspelsrelationer med jämnåriga kamrater i styrda aktiviteter som läraren har planerat och i 
den fria leken. McCabe och Marshall har i sin studie bland annat kommit fram till att barn med 
språksvårigheter av lärare bedöms använda språket på ett sätt som inte är passande eller typiskt 
för barn i deras ålder i olika sociala sammanhang. Dessa barn riktar ofta sina kommentarer 
slumpmässigt till personer i omgivningen. Det uppstår ofta problem i sociala 
samspelssituationer med andra barn och de har svårt att behålla vänner, vilket i sin tur leder till 
isolation och utanförskap. Barn med språksvårigheter samtalar hellre med vuxna än med barn.  
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Bruce (2007) har i sin avhandling undersökt språk- och kommunikationsproblem hos barn. I en 
av hennes studie undersöks hur barn med språkstörning kan stödjas inom ramen för samtal, 
exempelvis när barn leker med varandra. I studien ingick trettio barn varav tio med specifik 
språkstörning. Barnen var i åldrarna tre år och nio månader till fem år.  

Dialoger mellan barn med specifik språkstörning och barn med typisk språkutveckling 
jämfördes. Resultatet visade att i dialogerna med barnen som var jämnåriga var det lättare för 
barnet med språkstörning att hålla sig till ämnet, än i dialogerna med barnen som befann sig på 
liknande språklig nivå. Barnet med språkstörning blev däremot mer dominerat av sin 
samtalspartner i samtalen med de jämnåriga.  

I dialogerna med barnen som befann sig på liknande språklig nivå blev barnet med 
språkstörning inte lika dominerat av sin samtalspartner. Däremot utmärktes dessa samtal av täta 
ämnesbyten, minimala svar och samtalsinlägg, som riktades till någon som var utanför dialogen, 
till exempel en vuxen.  

Slutsatsen Bruce (2007) drar utifrån denna studie är att barn med språkstörning har nytta av att 
ha tillgång till båda samtalskontexter, såväl med barn som befinner sig på en liknande språklig 
nivå som med jämnåriga, fast på olika sätt. 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver att språkarbeten bedrivs på 
ordinarie förskolor och på språkförskolor, samt hur de reflekterar kring sin egen roll i 
sammanhanget. 

Frågeställningar 

Vilka arbetssätt säger sig förskollärare använda för att främja barns språkinlärning? 

Hur säger sig förskollärare följa upp barns språkutveckling? 

Vilka likheter/skillnader finns det mellan språkförskolor och ordinarie förskolor beträffande 
språkliga arbetssätt? 

Hur reflekterar förskollärare över sin egen roll, när det gäller att främja barns språkutveckling? 
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Metod och genomförande 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod. I arbetet med att ta reda på 
förskollärares erfarenheter av språkarbeten i förskolan ser vi denna metod som användbar. 
Intervjuguiden är utformad som en semi-strukturerad intervju med förslag till relevanta frågor. 
Enligt Bryman (2002) är en semi-strukturerad intervju ett begrepp som täcker olika exempel på 
intervjuer. Ordningsföljden i en semi-strukturerad intervju kan variera, frågorna kan vara 
allmänt formulerade och det finns också ett visst utrymme för intervjuaren att ställa 
uppföljningsfrågor.  

Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är enligt Kvale (1997) att erhålla kvalitativa 
beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening. Widerberg (2002) 
menar att ”/…/ett kvalitativt angreppssätt innebär att man använder sig av alla slags metoder 
och tekniker och utvecklar dessa efter de specifika syften som man har” (s.128). Vi har använt 
oss av kvalitativa bearbetningsmetoder, vilket innebär att vi har haft en tolkande ansats (Patel & 
Davidsson, 2003). 

Till en början tänkte vi oss att även använda observationer som komplement till intervjuerna. På 
de ordinarie förskolorna fanns det möjligheter att göra observationer. Genom att observera hur 
förskolläraren arbetar med språk i praktiken skulle vi kunnat få ännu en dimension av hur en 
språkinritad situation skulle kunna se ut. Efter kontakt med rektorer från språkförskolor fick vi 
emellertid avskriva denna tankegång eftersom de ansåg att detta kunde bli alltför känsligt för de 
barn som hade avvikande språkutveckling2 och för deras föräldrar. Eftersom vi tänkt oss att 
undersöka likheter och skillnader mellan språkförskolor och ordinarie förskolor beträffande 
språkliga arbetssätt såg vi det då inte som meningsfullt att genomföra observationer alls, utan 
istället koncentrera oss på de kvalitativa intervjuerna.  

Vi valde bort att använda oss av enkäter som datainsamlingsmetod, eftersom vi ansåg att ett 
sådant angreppssätt skulle skapa färre möjligheter till att ställa följdfrågor och att lyssna in 
förskollärarnas erfarenheter.  

Inför intervjuerna tog vi telefonkontakt med intervjupersonerna. Redan vid den första 
telefonkontakten frågade vi om det gick bra att göra en ljudinspelning av intervjun. Alla ställde 
sig positiva till detta. Trost (2005) nämner som en etisk aspekt att många människor inte vill bli 
inspelade på band och att man då heller inte ska försöka.  

Sammanlagt har vi genomfört åtta intervjuer, fyra var. Fyra intervjuer är gjorda på ordinarie 
förskolor och fyra på språkförskolor. Varje intervju varade i 45 minuter upp till en timme. Valet 
av plats skedde utifrån att intervjuerna bör ske på ett ostört ställe.  

Trost (2005) beskriver tre steg i arbetet med datainsamlandet. Första steget är att samla in data. 
Detta gjorde vi med hjälp av kvalitativa intervjuer med förskollärare.  

Vid intervjusituationerna använde vi oss av bandspelare och anteckningsblock som komplement 
ifall bandspelaren inte skulle fungera. Sedan lyssnade vi var och en igenom de egna 
inspelningarna och transkriberade texten. Vi använde oss båda av datorn som hjälpmedel.  

                                                      
2 Se definitionsavsnittet. 
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De utskrivna intervjuerna skickade vi till varandra. När vi träffades bearbetade vi samtliga 
intervjuerna både enskilt och tillsammans.  

Efter att ha samlat in data har vi i nästa och nästkommande steg analyserat och tolkat dessa 
genom att dela upp ämnesområdena i olika teman som sedan blivit resultatet av intervjuerna. I 
ordbehandlingsprogrammet gjorde vi en sammanställning i tabellform med tre kolumner. I den 
vänstra kolumnen klistrade vi in valda delar utifrån intervjuerna, i mellankolumnen skrev vi in 
nyckelord utifrån texten och i den högra kolumnen lade vi in våra tolkningar och associationer. 

Widerberg (2002) nämner att allt viktigt som intervjupersonen säger om centrala teman väljs ut 
i sorteringsarbetet, inte minst för att få fram bra citat och uttryck. 

Vid bearbetningen av texten letade vi efter teman som vi menade hörde hemma under 
huvudkategorierna i intervjuguiden, det vill säga språkliga arbetssätt, uppföljning av barns 

språkutveckling och reflektion kring den egna rollen. Områdena kom utifrån de frågor som vi 
hade i intervjuguiden. I analysen har vi dessutom använt oss av ett systemteoretiskt perspektiv.3  

Tre av de åtta förskollärare som vi intervjuade använder sig av TRAS-observationsmaterial, 
vilket bidrog till att vi även tar upp detta ämne till diskussion i vårt arbete. 

Urval 

Intervjupersonerna är utvalda genom personliga kontakter och sökande på Internet. Urvalet av 
intervjupersoner innefattar fyra förskollärare som arbetar på ordinarie förskolor, samt fyra 
förskollärare som arbetar på språkförskolor. Av de intervjuer som genomfördes på 
språkförskolor är tre gjorda med förskollärare som arbetar i segregerade barngrupper.4 Den 
fjärde förskolläraren arbetar i en integrerad barngrupp.5  

Namnen på de förskollärare som arbetar på ordinarie förskolor har ett o efter sig i parentesform 
Kia (o), Anna (o), Elin (o), Johan (o). På språkförskolorna har förskollärarna ett s efter sitt 
respektive namn inom parentes, Lotta (s), Ella (s), Liv (s), och Siv (s).  

En av intervjupersonerna som arbetar på en språkförskola har tidigare vidareutbildat sig till 
specialpedagog men i sin nuvarande anställning arbetar hon direkt med barnen som 
förskollärare. Hon kallas i studien för Siv (s). 

Intervjupersonerna fick gärna ha erfarenheter av TRAS-observationsmaterial men det har inte 
varit något krav. 

På de ordinarie förskolorna arbetar både förskollärare och barnskötare. På språkförskolorna 
består personalen istället av några förskollärare, en logoped och i vissa fall en specialpedagog 
samt en barnpsykolog på halvtid.  

Intervjuerna är genomförda i fyra olika mellansvenska kommuner. Samtliga kontakter som togs 
ledde till en intervju, men en av intervjuerna blev uppskjuten i några veckor. 

                                                      
3 Se teoretisk bakgrund. 

4 Segregerade barngrupper beskrivs i definitionsavsnittet under rubriken språkförskolor. 

5 Integrerade barngrupper beskrivs i definitionsavsnittet under rubriken språkförskolor. 
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Etiska aspekter 

I enlighet med informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002) berättade vi att vi är två 
förskollärare som håller på att vidareutbilda oss till specialpedagoger och att vi ska skriva ett 
examensarbete om språkarbeten på olika förskolor. Vi presenterade syftet med studien, vilket är 
att undersöka hur förskollärare beskriver att språkarbeten bedrivs på ordinarie förskolor och på 
språkförskolor, samt hur de reflekterar kring sin egen roll i sammanhanget. 

Deltagandet har varit frivilligt och vi informerade intervjupersonerna om att de kan avbryta 
deltagandet när de själva vill, i samstämmighet med samtyckeskravet. Vi berättade även om 
tystnadsplikten.  

Samtliga intervjupersoner gav sitt samtycke till att göra ljudinspelningar av intervjuerna. Vi 
upplyste enligt nyttjandekravet om att dessa enbart ska användas till denna studie och att inga 
obehöriga kommer att få möjlighet att ta del av dessa (konfidentialitetskravet). 

I studien är intervjupersonerna anonyma. Namnen på förskollärarna och förskolorna som nämns 
i undersökningen är fingerade. Av alla åtta intervjupersonerna är Johan (o) den enda mannen, 
vilket skulle kunna vara en anledning till att göra honom identifierbar. Inför studien frågade vi 
därför honom om han ville ha ett kvinnligt eller manligt namn. Han valde det senare nämnda.  

För att minska risken att bli identifierad har vi endast uppgivit vilka yrkeskategorier som arbetar 
inom de två olika förskoleformerna. Vi har alltså inte beskrivit grupperna mer ingående. Vi har 
rektorernas mandat att genomföra intervjuerna. 

Tillförlitlighet 

Kvalitativa forskare brukar enligt Bryman (2002) spela in intervjuerna på band för att sedan 
skriva ut dem. Kvalitativa undersökningar kräver ofta en detaljerad analys. För att kunna fånga 
intervjupersonernas svar i ordalag är detta tillvägagångssätt betydelsefullt.  

Samtliga utskrivna intervjuer bearbetade vi både enskilt och tillsammans. Genom att vi spelade 
in intervjuerna på band var det lättare för oss att minnas det som sades i intervjusituationerna. 
Vi kunde också lyssna igenom dem flera gånger för att komma närmare intervjupersonernas 
uttryckta ord. Samtidigt är vi medvetna om att det finns en viss risk att innebörden av 
intervjupersonernas svar kan ha förändrats något i arbetet med att transkribera intervjuerna från 
talat språk till skriftspråk, vilket eventuellt kan minska tillförlitligheten något. I vår studie har vi 
så långt som möjligt försökt att återge intervjupersonernas utsagor så korrekt som möjligt. 

Eftersom vi endast utgått från åtta intervjuer i denna studie går det inte att dra några generella 
slutsatser. 

Metoddiskussion 
I våra intervjuer har vi strävat efter att förhålla oss nyfikna på hur de intervjuade ser på sin egen 
verklighet. Våra roller som intervjuare har varit att lyssna förtroget. Hägg och Kuoppa (1997) 
lyfter fram vikten av att lyssna på andra, och respektera sätt att tänka, även om de inte 
överensstämmer med våra egna.  

Patel och Davidsson (2003) menar att i kvalitativa intervjuer är både intervjuaren och 
intervjupersonerna medskapare i ett samtal. Enligt Kvale (1997) leder intervjuaren den 
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intervjuade till vissa teman, men inte till bestämda uppfattningar om dessa teman. Han gör en 
jämförelse mellan vardagslivets samtal och forskningsintervjun och hävdar att den senare 
kännetecknas av en metodologisk medvetenhet om frågeformer, fokusering på det dynamiska 
samspel som utvecklas mellan intervjuare och intervjuad, och en kritisk uppmärksamhet på det 
som sägs.  

Vår erfarenhet från intervjuerna var att allteftersom de enskilda intervjuerna fortlöpte blev 
stämningen blev mer avspänd. Detta gjorde att det var lättare att få ögonkontakt samt att 
genomföra intervjuerna.  

Intervjuerna utfördes både under höstterminen och under vårterminen. Eftersom vi efter hand 
blev mer bekväma i vår roll som intervjuare upplevde vi att det var lättare att genomföra 
intervjuerna som gjordes i ett senare skede. Det blev lättare att formulera följdfrågor som 
fångade upp olika nyanser av det som vi sökte svar på. Naturligtvis kan detta ha påverkat vilka 
svar vi valde att lyfta fram i resultatdelen, men vi anser inte att resultatet som helhet har 
påverkats i nämndvärd utsträckning eftersom huvudområdena i intervjuguiden varit de samma 
hela tiden.  

Vi utgick ifrån en intervjuguide (bilaga 1) som vi gemensamt utarbetat. Huvudfrågorna var de 
samma, men uppföljningsfrågorna skilde sig naturligt åt i våra olika intervjuer. Vi använde oss 
framför allt av öppna frågor, vilket bidrog till att intervjupersonerna själva fick möjlighet att 
forma sina svar. På så sätt kunde vi också minska möjligheten att intervjupersonerna skulle 
komma att bli påverkade av oss som intervjuare. När vi senare lyssnade igenom banden 
upptäckte vi vid några enstaka tillfällen att vi även ställt slutna- och ledande frågor, som ett sätt 
att försöka ringa in vad intervjupersonen menade. Trots detta upplevde vi inte att de slutna 
frågetyperna verkade hämmande på intervjupersonerna. De talade fritt och eftertänksamt vidare 
utifrån sina tankebanor. 

Eftersom vi genomförde intervjuerna var för sig blev det givetvis så att inte samma följdfrågor 
ställdes. En av oss gjorde exempelvis intervjuerna med de förskollärare som arbetar eller 
tidigare arbetat med TRAS-observationsmaterial. Resultatet utifrån dessa intervjuer kom 
naturligt nog att fokuseras kring TRAS. Som helhet anser vi att intervjuerna med förskollärarna 
på de olika förskolorna kompletterar varandra och bidrar till att lyfta fram olika nyanser av 
språkliga arbetssätt. 

I hermeneutiken talas om förståelse och tolkning av textens innebörd.”Den hermeneutiske 
forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förförståelse” (Patel & 
Davidsson, 2003, s. 30). Bryman (2003) menar att det är bra att göra sig bekant med den miljö 
intervjupersonen arbetar, vilket kommer att skapa gynnsammare förutsättningar för tolkningen 
och förståelsen av det som personen ifråga berättar.  

Vi anser att vår bakgrund som förskollärare gör det lättare för oss att förstå förskollärarnas 
berättelser kring hur de arbetar med språk. Samtidigt ser vi en risk i att vår förförståelse skulle 
kunna bidra till att vi omedvetet tolkar in våra egna erfarenheter när vi lyssnar till 
intervjupersonernas beskrivningar. I intervjusituationerna såg vi det emellertid som synnerligen 
angeläget att skapa ett möte, här och nu, där vi var intresserade och lyhörda inför det som sades. 
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Resultat 

Språkliga arbetssätt  

- ordinarie förskolor 

-Vilka arbetssätt anser förskollärare att de använder för att främja barns språkinlärning 
på ordinarie förskolor? 

Vi på förskolan har en viktig roll när det gäller barns språkutveckling. Det är viktigt att 
arbeta medvetet med språket. Det handlar om att vara tydlig och konkret hela tiden i 
vardagssituationer, benämna vad man gör så att barnen får ord på saker och ting (Kia (o)). 

Elin (o) menar att det går att göra mycket genom lek och andra aktiviteter. Hon framhäver 
samtalet som betydelsefullt.”Det ska vara roligt. Det rör sig om att ta tillfället i akt att använda 

alla möjliga vardagssituationer till att stimulera språket, inte bara en viss stund”. Hon anser att 
allt som görs på förskolan har med kommunikation och språk att göra. Språksvårigheter hos barn 

bidrar till försämrade möjligheter att vara delaktig i leken. 

Anna (o) säger att hon lyssnar in barnen hela tiden i samtalet.  

Med barn i åldern två till tre år händer det så otroligt mycket med tanke på deras tal. Om ett 
barn har svårt med sitt uttal och kanske inte riktigt har kommit igång med talet, blir det 
särskilt viktigt att lägga lite extra krut med rim och ramsor, sånglekar, fingerlekar och att 
läsa böcker”(Anna (o)). 

Kia (o) berättar att de klappar barnens namn i samlingen med hela barngruppen. Hon menar att 
på så sätt lär sig barnen att höra hur ett ord är uppbyggt. Kia säger att det är bra att träna 
stavelser tidigt och att tvååringarna klarar av det efter att ha gjort det några gånger. Hon anser 
att språket är otroligt viktigt eftersom det är grunden till allt i det sociala livet. 

Johan (o) lyfter fram betydelsen av att förhålla sig nyfiken för att kunna ta reda på hur barnet 
tänker. Sättet att ställa frågor på blir viktigt. Han menar att det är en klassiker att inte ställa ja- 
och nejfrågor till exempel, att det istället handlar om att ställa öppna frågor samt att fråga 
vidare.  

På Johans (o) förskola har de sagor som tema. De arbetar i åldershomogena tvärgrupper. Johan 
berättar att i sagor och berättelser kommer språket in som en naturlig del. Ibland spelar de också 
in samtal kring sagan. Han anser att allt egentligen är språk och att matematik också handlar om 
språk. Språket kommer in under hela dagarna, men han påpekar att de vuxna måste förhålla sig 
språkligt medvetna. 

I fyra- och femårsgruppen som Kia (o) har ansvar för arbetar de mycket med att dramatisera 
sagor för att utveckla förståelsen hos barnen om vad som händer i sagan. Barnen får träna sig på 
att komma ihåg repliker, att våga prata inför en grupp samt att få vara i centrum. Barnen arbetar 
också med samspel i dramaövningarna.   

Anna (o) nämner att de brukar bjuda in barnen att vara med i berättelsen. De ställer exempelvis 
frågor om vad som hände i sagan. På så sätt finns det möjlighet att diskutera och förklara svåra 
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ord. Anna anser att det då blir lättare att få en uppfattning om barnen har förstått innehållet i 
berättelsen. 

Elin (o) berättar att ett barn en gång i veckan tar med sig en bok hemifrån. 

När barnet berättar om boken sitter hon eller han i sagotornet och har ett par guldskor på 
sig. Alla som vill får ta med sig en bok hemifrån, men oftast är det femåringarna som nappar 
på förslaget. Eftersom barnen antagligen har hört sagan flera gånger i hemmet, så vet de vad 
den handlar om när de berättar om boken för sina kamrater. Detta bidrar till lusten att 
berätta (Elin (o)). 

- Vad uppger förskollärare på ordinarie förskolor vara betydelsefullt i samspelet med 
barnet när det gäller att främja barns språkutveckling?   

Kia (o) betonar vikten av att arbeta på ett roligt sätt som stimulerar barnen i deras 
språkutveckling. Hon ger exempel på en blåsövning som barnen tycker är rolig. ”Barnen 

märker inte att de har det som en övning. För barnen blir det som en rolig lek.” 

Anna (o) påpekar att det är viktigt att föräldrar läser för barnen redan när de är riktigt små 
bebisar eftersom deras ordförråd då byggs upp. Hon framhäver samspelet med barnet som 
betydelsefullt och menar att det påverkar barnets kommunikations- och lekförmåga, vilket i sin 
tur även är utvecklande för språket. Hon säger vidare att alla byggstenar måste finnas för att det 
sociala livet ska fungera väl.  

Johan (o) framhäver vikten av att verkligen vara intresserad av det enskilda barnet och hur det 
tänker. När de övar språk så ska det vara roligt!  

”Det som är viktigt är att barnen känner sig trygga med mig, först då kan barnen börja våga 

prata” (Elin (o)). 

- språkförskolor 

- Vilka arbetssätt anser förskollärare att de använder för att främja barns språkinlärning 
på språkförskolor? 

Liv (s) berättar att barn som har en avvikande språkutveckling har svårigheter med att 
kommunicera och göra sig förstådda. Hon menar att det är viktigt att barnet får möjlighet att 
göra sig förstått. Om hon inte förstår vad det vill säga, kan hon be barnet att visa med ett tecken. 
På så sätt blir det lättare för henne att förstå vad det vill förmedla. Hon anser att tecken som 
stöd6 är ett bra hjälpmedel. Liv berättar vidare att vissa barn kan ha svårt att berätta vad som har 
hänt under en dag och att kontaktboken då kan vara till hjälp.  

Vi arbetar med språkträning hela tiden. Det finns möjlighet att när som helst under dagen 
sitta ner och spela ett spel, prata om turtagande och prata om vilket spel barnet har valt. Det 
finns möjlighet att bara arbeta med ett barn åt gången eftersom vi har så få barn i 
barngruppen. Det är viktigt att stimulera barnens tal och ha tid att lyssna på dem. Ibland kan 
det vara svårt att förstå vad barnen säger. Vi använder tecken i barngruppen för att förstärka 
talet. Det är bara barnen med språksvårigheter som har en egen teckenpärm (Liv (s)). 

                                                      
6 Se definitionsavsnittet. 
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Ella (s) menar att deras arbete med barnen handlar mycket om kommunikation, att hitta ett 
samspel som fungerar, att vara tillsammans med andra, att hitta sin plats i barngruppen, vänta på 
sin tur och att bli förstådd, samt att göra sig hörd. 

Vi arbetar i tvärgrupper. Alla femåringar träffas en gång i veckan. Vi på Herr Nilsson träffar 
då barnen som inte har språksvårigheter. De går i den ordinarie förskolegruppen, Lilla 
Gubben, här på förskolan. Barnen med språksvårigheter får förebilder av de andra barnen, 
vilket hjälper dem att utöka sitt ordförråd, träna på samspel och vara i en större grupp. Det 
är väldigt bra (Ella (s)). 

Lotta (s) hävdar att barnens självkänsla stärks ganska fort när de kommer till en sådan här miljö 
med många vuxna runtomkring, som använder sig av ett medvetet förhållningssätt. Hon säger 
att det för en del barn tar lång tid att utveckla sitt språk medan det går fortare för andra. Till 
synes små steg kan te sig stora för barnet självt, men även för de vuxna. Hon menar att barn 
med språkstörning behöver stöd i socialt samspel och att språkförmågan även påverkar den 
sociala förmågan. Lotta beskriver förskolan som hon arbetar i som en vanlig förskola. Samtidigt 
berättar hon att det är en behandlingsförskola.  

Logopeden har två individuella behandlingstillfällen för varje barn per vecka. I alla 
strukturerade situationer använder vi teckenstöd. I samlingen har vi en mycket fast 
återkommande struktur med mycket konkret material och mycket bildstöd. Vi har alltigenom 
ett språkligt fokus. Nu har vi till exempel ett ordförrådsprojekt där vi jobbar med namnen på 
kroppsdelarna, den språkliga delen, och prepositioner som bakom och framför och så vidare. 
Även i gymnastiken arbetar vi med kroppsuppfattningen (Lotta (s)). 

Siv (s) anser att det finns fler sidor med små grupper: barnen får mer uppmärksamhet på grund 
av större personaltäthet, mer resurser, föräldrar som möter andra föräldrar i samma sits, och ett 
antal få barn som känner trygghet i den lilla gruppen. Siv menar vidare att gruppen som sådan 
kan bli lite isolerad, samtidigt som hon tänker att det bara ska vara för en period för det enskilda 
barnet. Under denna period arbetar de intensivt för att hjälpa barnet. Hennes förhoppning är att 
det ska bli någonting annat sedan.  

Lotta (s) uttrycker att barn som har lindrigare språkstörning skulle kunna ha glädje och nytta av 
att vara tillsammans med barn utan språkstörning. I dessa fall skulle hon kunna tänka sig att 
arbeta inkluderande.  

För barn med grav språkstörning skulle detta inte vara lika självklart, eftersom dessa barn 
har väldigt stora svårigheter beträffande socialt samspel. Barnen med grav språkstörning 
skulle bli isolerade. De andra barnen skulle inte orka med dem riktigt, på grund av att de är 
väldigt svåra att förstå och att de har svårt att leka. Man kan inte begära att barnen utan 
språksvårigheter ska vara något slags verktyg för de här barnens sociala utveckling 
(Lotta(s)).  

Siv (s) betonar betydelsen av att få stöd i att göra sig förstådd. Hon har märkt att barn som 
tidigare varit tysta börjat prata då de kommer till språkförskolan. ”Då är det jätteviktigt att man 

verkligen lyssnar in och att man skapar ett förtroende”. Hon berättar att de arbetar efter en 
tydliggörande pedagogik.  

Vi har bilder och kort på allting. Vid varje tema har vi en hylla som vi använder till att sätta 
upp allt som hör till exempel till fordonstemat, som bilar och flygplan. Vi visar tydligt vilka 
färger och former det är vi jobbar med i det här temat och då har vi bara dessa framme. När 
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vi sedan byter tema sätter vi fram saker på hyllorna, som hör till det nya temat. Vi har väldigt 
mycket i skåpen där man kan hämta olika saker, men väldigt lite framme (Siv (s)). 

Ella (s) berättar att när de läser sagor, till exempel sagan om den lilla gumman, använder de 
konkret material som hus, gumma, katt och träd för att det skall bli tydligt för barnen. De 
arbetar också med färger, antal, sorteringsmaterial och kategoriseringsmaterial. Det kan handla 
om att lägga djuren för sig, fordonen för sig, gula saker för sig, de röda sakerna för sig, och så 
vidare.  

Siv (s) framhäver lekens betydelse för lärandet. Eftersom barnen har svårigheter med det sociala 
samspelet har de lagt in ett pass i veckan med styrd rollek. Vid tillfällen då de haft kroppen som 
tema har de till exempel lekt doktor eller frisör. Hon berättar vidare att de har samlingar och 
planerar arbetspass utifrån vad barnen behöver. ”Vi lägger ner krut på de områden som barnen 

har luckor i” säger Siv. De arbetar utifrån ett tema. Temat kan handla om fordon, husdjur, 
kroppen och så vidare. På förskolan arbetar de intensivt och strukturerat med språk mellan 
klockan nio och tre. Siv poängterar att barnen är på språkförskolan för att utvecklas.  

Liv (s) berättar att när de märker att barnen med språksvårigheter inte får tillräckligt med 
talutrymme har de använt sig av ”väntelappar” för att alla skall få lika mycket utrymme. De 
försöker stärka de tysta barnen genom att ha en ordningsvakt i samlingen. Barnen turas om att 
vara ordningsvakt. 

- Vad uppger förskollärare på språkförskolor vara betydelsefullt i samspelet med barnet 
när det gäller att främja barns språkutveckling?   

Det är viktigt att verkligen leka med barnen så att de lär sig leka. De här barnen har ganska 
dåligt självförtroende och självkänsla. En del pratar inte alls. Det kan vara svårt att förstå 
vissa barn. De andra barnen kan också ha svårt att förstå dem. Vi får sammanföra dem. Det 
är inte så att det sker naturligt egentligen kan vi tycka, utan det är ju upp till oss att styra i 
samspelet. Vi ser att barnen är tryggare med varandra här inne i den lilla gruppen än när de 
är tillsammans med alla barnen exempelvis ute på gården (Siv (s)). 

Ella (s) framhäver bemötandet som det allra viktigaste. Hon menar att det handlar om att hitta 
sätt att kunna kommunicera med alla barn och alla andra i sin omgivning.  Hon anser att det är 
en stor möjlighet för barnen att få vara i den lilla gruppen där det bara vistas åtta barn 
tillsammans med fyra vuxna.  ”Då finns det tid att bemöta varje barn på ett bra sätt. De här 

barnen har stora svårigheter att kommunicera. Det krävs mycket tålamod och tid för att 

kommunikationen skall bli bra”. 

Liv (s) poängterar att den lilla gruppens möjlighet, med stor personaltäthet, borde finnas på alla 
förskolor. Hon menar att det då finns tid till att fokusera på ett barn i taget, känna sig tillräcklig 
och känna att man gör ett bra arbete. ”Den här helheten som vi får under dagen är en 

jättemöjlighet för våra barn. Den möjligheten borde alla barn få”. 

Lotta (s) säger att hon i samspelet med varje barn strävar efter att bygga upp en bra relation och 
en känsla av tillit. Hon tycker att det är viktigt att barnet får möjlighet att känna att det duger.  

För de här barnen kommer hit till oss ganska tilltufsade på många sätt. En del är 
tillbakadragna och en del är utåtagerande och det bottnar ju i en väldigt dålig självbild. Det 
är viktigt att jag får barnet att känna: Jag förstår dig! ( Lotta (s)). 
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Uppföljning av barns språkutveckling  

- ordinarie förskolor  

Hur säger sig förskollärare följa upp barns språkutveckling på ordinarie förskolor? 

Kia (o) säger att de följer upp barns språkutveckling genom TRAS.7  

TRAS är ett observationsmaterial som på ett enkelt sätt dokumenterar barnets individuella 
språkutveckling. Hela arbetslaget observerar alla barnen på förskolan i vardagssituationer. 
När vi observerar så tittar vi på två eller flera barn åt gången för att det skall bli så obemärkt 
som möjligt för barnen. Vi observerar barnen en gång per termin. Detta ger pedagogen en 
snabb överblick om var barnet befinner sig i sin språkutveckling. Det blir väldigt tydligt för 
mig. Vid utvecklingssamtal kan jag med TRAS-materialet på ett enkelt sätt visa och förklara 
för föräldrarna hur barnets språkutveckling ser ut (Kia (o)). 

Kia (o) anser att hon i arbetet med TRAS har fått mer kunskap och förståelse än vad hon hade 
tidigare vad gäller barns språkutveckling. Kia berättar att innan de började arbeta med TRAS så 
var det svårare att fånga upp vad som var problemet hos barn med samspelssvårigheter. Det 
kanske såg ut som om barnet hade sociala problem, då det i själva verket fanns brister i 
språkutvecklingen. Hon menar att TRAS-materialet hjälper till att förtydliga det hela.  

Kia (o) berättar att hennes kommun har tagit ett politiskt beslut om att alla förskolor skall arbeta 
med TRAS-materialet.  

I början var jag lite tveksam till att min kommun hade lagt ett politiskt beslut på att alla 
förskolor skulle arbeta med TRAS. Nu ser jag bara fördelar med detta politiska beslut där 
alla förskolor arbetar utifrån samma material vilket är bra om barnet behöver byta förskola 
av någon anledning (Kia (o)). 

På Annas (o) förskola arbetar de också med TRAS. Hon tycker att TRAS- materialet är ett 
väldigt bra material att arbeta med. Anna säger att hon har omvärderat sin inställning till 
materialet.  

Man skall tänka på att TRAS- materialet inte är en bedömning utan det är ett verktyg för oss 
pedagoger vilket hjälper oss att ringa in problemet och att hjälpa barnet vidare i sin 
språkutveckling. Hela arbetslaget observerar alla barnen i barngruppen. Det är väldigt skönt 
att vi är flera som observerar eftersom man uppfattar saker olika (Anna (o)). 

Om att kommunen hon arbetar i har tagit ett politiskt beslut om att TRAS ska vara obligatoriskt 
inom förskolan säger hon: 

Det kanske är bra med ett politiskt beslut. Det som är ett problem, som jag ser det, är att 
TRAS-materialet tar väldigt mycket tid, men det är ändå värt tiden eftersom det är ett bra 
verktyg i vårt arbete på förskolan (Anna (o)). 

Hon tycker vidare att materialet hjälper pedagogerna att fånga upp de barn som kan ha problem 
med språket. Om de upptäcker att något barn skulle behöva träna extra med något moment 
arbetar de med det i hela barngruppen.  

                                                      
7 Se även avsnittet om observationer och TRAS i bakgrunden, samt bilaga 2. 
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Johan (o) berättar att de arbetar med portfolio. Den går de igenom en gång i halvåret. Han 
menar att i samtal med barnet upptäcker han en hel del beträffande barnets språk. Om det är 
något som han är lite fundersam kring när det gäller språkutvecklingen gör han en mer ordentlig 
språkobservation.  

Elin (o) säger att hon dokumenterar barnens språk genom att skriva ner det som barnet berättar 
om sina teckningar, samt att hon för anteckningar kring barnets språk. Elin berättar vidare att 
när hon ser på barnet med tanke på språket, observerar hon om barnet förstår vad hon säger eller 
inte. ”Oftast står barnet där och nickar. Jag ser på blicken och ögonen om barnet förstått eller 

inte. Min långa erfarenhet som förskollärare gör att det är ganska lätt att se”.   

Elin ger ett exempel på hur hon stödjer barn som har språksvårigheter genom att bygga upp en 
saga, först med tvåordsberättelser, till exempel ”mamma glad”, senare genom att utvidga 
meningsbyggnaderna. Barnet får möjlighet att återberätta sagan. Elin arbetar för att öka 
förståelsen hos barnet på olika sätt. Hon nämner att hon helst förstorar bilderna i en bok för att 
alla barn ska kunna se. För att fördjupa innebörden av innehållet i boken konkretiserar hon 
också innehållet. Om boken till exempel handlar om att baka, bakar de också själva. 

- språkförskolor 

Hur säger sig förskollärare följa upp barns språkutveckling på språkförskolor? 

På Livs (s) avdelning får förskollärarna handledning av en logoped som kommer två gånger i 
månaden. Logopeden gör alla testerna på barnen som har avvikande språkutveckling.8 
Förskollärarna observerar de andra barnens språkutveckling. Det gör de med hjälp av TRAS- 
observationsmaterial. Logopeden informerar förskollärarna om hur de kan arbeta enskilt med 
barnen. Liv berättar att det endast är barnen med språksvårigheter som de arbetar enskilt med. 
De använder sig av kontaktbok i samarbetet med föräldrarna. I den skriver de vad som har hänt 
under en dag. 

Även på Ellas (s) avdelning är det logopeden som gör testerna på barnen. 

Vi följer hennes instruktioner om hur vi kan arbeta med barnen och vad de behöver just nu. 
Till utvecklingssamtalet dokumenterar vi barnen, vad som fungerar bra och vad vi behöver 
arbeta vidare med. Vi har en kontaktbok där vi varje dag skriver vad som har hänt. Vi sätter 
också in bilder på aktiviteter vi har gjort ( Ella (s)). 

Ella (s) berättar att hon har arbetat med TRAS- observationsmaterial tidigare. Hon vet hur 
materialet fungerar, men ställer sig lite tveksam till att bedöma och testa barn.  

Det är inte vårt uppdrag riktigt, men det är svårt när kommunen har tagit ett politiskt beslut 
om att alla måste arbeta efter det här materialet. Det ska vara frivilligt vilket material man 
skall använda sig av (Ella (s)). 

På Sivs (s) förskola gör också logopeden tester, och sedan får personalen reda på resultaten. Det 
blir tydligt vilka barn som behöver hjälp med vad. Förskollärarna planerar sedan arbetspass 
utifrån vad barnen behöver. ”Det är det som jag tycker är så roligt, för att då blir det en dialog 

kring det barnet behöver jobba med. Han har kanske inte förstått det här med begreppen, och 

hur ska vi tackla det?”  Siv berättar att det exempelvis kan handla om lekfulla övningar. De har 

                                                      
8 Se definitionsavsnittet. 
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utarbetat något som heter aktivitetslådor. Varje barn har en egen låda med saker som utmanar 
och som barnet behöver träna på, på ett lekfullt sätt. Det är alltid roliga saker. Det kan handla 
om att bygga efter en ritning eller något annat.  

Vi individanpassar arbetssättet så att varje barn tränar på det här varje dag, fastän de inte 
vet om det höll jag på att säga. Det går inte att göra någonting om barnen inte tycker att det 
är kul (Siv (s)). 

Lotta (s) berättar att logopeden är skyldig att föra journaler. På så sätt dokumenteras barnens 
språkliga utveckling. Pedagogerna dokumenterar resten av utvecklingen. Logopeden spelar även 
in behandlingsstunder för att visa föräldrarna hur barnet fungerar. 

Lotta (s) säger vidare att de arbetar med IUP (Individuella utvecklingsplaner). De använder sig 
också av någonting som de kallar för skattningsschema. Lotta skriver dagbok varje dag, men 
hon poängterar att det är hennes eget arbetsmaterial.  

Reflektion kring den egna rollen 

- ordinarie förskolor 

Hur säger sig förskollärare reflektera över sin egen roll, vad gäller att främja barns 
språkutveckling på ordinarie förskolor? 

Kia (o) säger att de inför utvecklingssamtal diskuterar vad de har observerat när det gäller 
barnen, men att de inte medvetet har observerat varandra med tanke på hur de samspelar och 
kommunicerar med barnen.  

På Elins (o) förskola finns det ibland möjlighet för barnen att leda en samling. Barnen sitter då 
på frökens plats. I dessa situationer försöker barnen säga ord som de vuxna brukar använda. De 
imiterar också deras sätt att prata. Elin tycker att det är intressant att sitta och lyssna på dem. På 
detta sätt kan hon se sig själv genom barnen, hur hon pratar och förhåller sig. Tidvis reflekterar 
personalen mycket kring barnens språk. ”Man måste få någon form av feedback om man vill 

förbättra och utveckla sig” säger Elin.   

Hon berättar vidare att de tidigare gjort observationer i samband med ett genusarbete. Då 
observerade även de vuxna varandra, hur de mötte barnen utifrån ett genusperspektiv. De 
upptäckte att det fanns många pojkar i barngruppen som höjde rösten för att göra sig hörda. 
Detta ledde till att de arbetade för att flickorna skulle få mer talutrymme. Barnen skulle få större 
möjlighet att turas om att prata, till exempel på samlingen eller vid matbordet. Elin (o) menar att 
det även ibland kan finnas pojkar som inte pratar så mycket. Det kan variera från individ till 
individ.  

Anna (o) uppger att de har observerat varandra på samlingar. Då har en pedagog följt en annan 
pedagog för att kunna iaktta hur de förhåller sig till barnen, och hur de fördelar talutrymmet 
mellan barnen. Anna menar att man ofta tror att alla får lika mycket talutrymme, men att det inte 
alltid är så. Hon anser att det är bra att granska varandra, men att det också kan vara jobbigt. 
Anna poängterar att det är bra för att nya tankar föds som handlar om hur de kan förändra sitt 
arbetssätt. 
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Johan (o) säger att de som arbetar på förskolan inte organiserat brukar observera varandra med 
tanke på hur de möter barn i olika samspelssituationer. Men han menar att han och kanske andra 
personer som arbetar inom förskolan antagligen tänker på det ändå. 

- språkförskolor 

Hur säger sig förskollärare reflektera över sin egen roll, vad gäller att främja barns 
språkutveckling på språkförskolor? 

På Sivs (s) avdelning arbetar de relativt mycket med logopeden. I och med att hon finns på plats 
så är det lätt att föra dialoger, vilket Siv anser är bra. Uppföljningen och dialogen finns 
närvarande hela tiden. Flera av barnen har både sociala- koncentrations- och motoriska 
svårigheter. Personalen försöker komma på olika lösningar för att få ihop helheten. 

Siv (s) berättar vidare att de även brukar observera varandra med tanke på hur de möter barnen 
utifrån en språklig nivå. De har även handledning av en psykolog. Då reflekterar de ganska 
mycket. De tittar på hur de är och hur de bemöter barnen.  

Väldigt mycket sitter ju hos oss, hur vi är som pedagoger. För att hjälpa barnet är det 
jätteviktigt att ha den här diskussionen och se på sig själv utifrån. Hela tiden så diskuterar vi 
runt sådant. Det gör vi på våra personalmöten, när vi har handledning, eller så kan det vara 
att vi direkt ser någonting också (Siv (s)). 

Siv (s) säger att de också filmar vissa situationer ibland, till exempel en samling, för att se hur 
de förhåller sig och hur det tas emot av barnen. Hon tycker att det är nyttigt och menar att det är 
viktigt att inte ta det personligt utan yrkesmässigt. ”Det är bra att pröva helt enkelt och se så 

känns det bättre”. 

Liv (s) berättar att när de tar emot förskollärarelever finns det tillfälle att reflektera över varför 
man gjorde på ett visst sätt, och sedan diskutera det med eleverna. Hon tycker att det är bra. 
Varannan fredag har de planeringstid inom arbetslaget och handledning med logopeden. Då 
diskuterar de förhållningssätt, de diskuterar alla barnen, samt hur de kan arbeta vidare. 

Ella (s) framhäver handledningen med logopeden som betydelsefull. Då finns det tillfälle att 
reflektera tillsammans med arbetslaget. Hon berättar om en situation då samlingen inte 
fungerade och talutrymmet var alltför litet för barnen. Barnen blev då fort trötta och lade sig ner 
på golvet och ville inte vara med. Det var den vuxne som pratade mest. Barnen hade inte 
tålamod att vänta på sin tur och sitta stilla. Utifrån en gemensam reflektion kring situationen 
tänkte de sig istället att sitta runt två bord i stället för på golvet och ha kortare samlingar. Ella 
berättar att när de har samling så måste allt gå väldigt långsamt till och de vuxna måste förhålla 
sig tydligt för att barnen ska ha möjlighet att skapa sammanhang och förstå saker och ting. 

Lotta (s) säger att de tidigare har videofilmat lekgrupper. Då kunde de se hur de förhöll sig till 
barnen. Lotta menar att det är bra att få feedback på hur man fungerar i samspelssituationer. 
Hon berättar att personalgruppen tillsammans ofta brukar reflektera över vad de sett. De har 
även handledning av en utomstående psykolog tre eller fyra gånger per termin. De bollar tankar, 
idéer och förhållningssätt mellan varandra. Det kan till exempel handla om ett barn som är 
ganska aggressivt, eller om ett barn som kanske inte tar några initiativ, som bara sitter i soffan, 
och hur de kan möta det här barnet. Lotta menar att det är viktigt att reflektera över 
förhållningssätt. 
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Resultatdiskussion 

Likheter och skillnader mellan ordinarie 
förskolor och språkförskolor 
Vilka likheter/skillnader finns det mellan språkförskolor och ordinarie förskolor 
beträffande språkliga arbetssätt? 

Det kan tyckas vara svårt att göra en jämförelse mellan språkförskolor och ordinarie förskolor 
eftersom förutsättningarna för de olika förskoleformerna ser så olika ut. Barn som placeras på 
språkförskolor har stora avvikelser i språkutvecklingen. Inom de ordinarie förskolorna 
förekommer det också barn med språksvårigheter. Men de flesta barnen har i allmänhet en 
typisk språkutveckling.9 Inom de ordinarie förskolorna arbetar både förskollärare och 
barnskötare. På språkförskolorna arbetar förskollärare, logopeder och i vissa fall även 
specialpedagoger direkt med barnen. Hög personaltäthet och lågt barnantal är karaktäristiskt för 
språkförskolorna.  

Likheter- språkliga arbetssätt 

Både inom de ordinarie förskolorna och inom språkförskolorna uttrycker förskollärarna vikten 
av att arbeta språkligt medvetet. Det vardagliga språkets betydelse och betydelsen av att barnen 
får möjlighet att prata själva framhävs. Svensson (2005) menar också att personer som känner 
barnet väl, till exempel föräldrar, nära släktingar, förskolepersonal, fritidshemspersonal och 
skolpersonal är särskilt viktiga för barnets språkutveckling.  

Förskollärarna inom de båda olika förskoleformerna uppger att de använder sig av sagor och 
samtal kring sagans innehåll för att främja språkutvecklingen. De använder sig även av olika 
slags material som till exempel bilder och andra konkreta saker. Elin (o) berättar som tidigare 
nämnts att ett barn tar med sig en bok hemifrån en gång i veckan. När barnet berättar om boken 
sitter hon eller han i sagotornet och har ett par guldskor på sig. Förskolans aktiviteter som 
samtal kring olika teman, begreppsbildning, sagoläsning och återberättandet bidrar enligt 
Arnqvist (1993) till att förbättra barns uppfattning av sin värld. Anna (o) uppger att hon hela 
tiden lyssnar in barnen i samtalen. Hon påpekar även att det är viktigt att föräldrar läser för dem 
redan när de är riktigt små bebisar eftersom det är då barnens ordförråd byggs upp. Svensson 
(1993) påvisar i sin avhandling att det är möjligt att påverka föräldrar så att de ökar den 
språkliga stimulansen till sina barn.  

Det lekfulla lärandet lyfts fram i båda förskoleformerna. Intervjupersonerna uppger att de 
arbetar med språkliga lekar och övningar, samt rim och ramsor, vilket enligt Bryant et al. (1989) 
och Lundberg et al. (1998) påverkar barns framtida läsförmåga positivt. Lundberg et al. (1998) 
betonar dock vikten av att språkliga lekar och övningar i förskolan sker kontinuerligt. Lotta (s) 
påpekar att det för en del barn tar lång tid att utveckla sitt språk medan det går fortare för andra. 
Høien och Lundberg (1999) poängterar att inte alla barn är lika mottagliga för miljöstimulans 
och explicit undervisning om fonem. En del barn har svårt för att lära sig. Høien och Lundberg 
menar att variationerna i mottaglighet kan ha en ärftlig bakgrund. 

                                                      
9 Typisk språkutveckling beskrivs i definitionsavsnittet. 
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Barn tar enligt vår uppfattning med sig tidigare erfarenheter in i leken. Erfarenheter de kanske 
fått i ett annat kulturellt sammanhang. Barn möter varandra. I mötet skapas något nytt. 
Vygotskijs teori pekar just på att barnets utveckling inte ska ses isolerat, eftersom den har ett 
nära samband med det sociala, historiska och kulturella sammanhanget (Svensson, 1998). 

Vygotskij framhäver leken som betydelsefull för barnets utveckling. Han menar att barnet i 
leken sträcker sig utöver sin aktuella nivå och att det som ligger i zonen för den närmaste 
utvecklingen då överflyttas till den aktuella utvecklingszonen (Erling, 1998). Även 
intervjupersonerna från såväl de ordinarie förskolorna som från språkförskolorna framhäver 
lekens betydelse för språkutvecklingen. 

Förskollärarnas erfarenheter är att barn med språksvårigheter också har svårigheter i socialt 
samspel med andra barn. På språkförskolorna har enligt intervjupersonerna barnen oftast mycket 
stora svårigheter med det sociala samspelet. Resultaten från McCabe och Marshalls (2006) 
studie pekar åt samma håll som förskollärarnas utsagor, det vill säga att barn med 
språksvårigheter har svårigheter i olika sociala sammanhang och att stora missförstånd ofta 
uppstår. Dessa barn hamnar därför utanför en social gemenskap. 

Bruce (2003) poängterar att det ligger nära till hands att självförtroendet får sig en törn om 
kommunikationen inte fungerar. 

Förskollärarna inom de båda förskoleformerna uttrycker vikten av att barn med språksvårigheter 
får stöd och hjälp att utveckla sitt språk. Bruner framhäver den vuxnes stödjande roll i samspelet 
med barnet och betonar vikten av att vuxna hjälper barn så att de klarar aktiviteter och 
problemlösningar på ett svårare plan än vad de klarar av på egen hand (Svensson, 1998). 
Intervjupersonerna från både de ordinarie förskolorna och språkförskolorna lyfter även de fram 
den vuxnes stödjande roll i samspel med barnet. Som vi tolkar det framhäver intervjupersonerna 
från språkförskolorna den vuxnes stödjande roll som extra betydelsefull. Siv (s) anser till 
exempel att det är viktigt att de vuxna verkligen leker med barnen så att de lär sig leka. Hon 
berättar vidare att de vuxna sammanför barnen och att de hela tiden måste styra i samspelet för 
att det ska fungera.  Enligt vår mening kan detta förstås utifrån att ordinarie förskolegrupper 
oftast består av fler barn med typisk språkutveckling än barn med språksvårigheter, vilket 
skapar utrymme för barn att lära av varandra utan samma grad av vuxenstöd. 

Nordström (2002) pekar som tidigare nämnts på de horisontella och vertikala relationerna. 
Enligt hennes mening präglas den horisontella relationen av jämlikhet och ömsesidighet. Denna 
typ av relation kan exempelvis återfinnas i samspel barn emellan när samspelet fungerar som 
bäst. Den vertikala relationen präglas tvärt emot av en ojämlikhet i makt och inflytande. Vuxen-
barn-relationen kan vara ett exempel på en sådan relation. Enligt vår uppfattning kan 
maktförhållandet mellan vuxna och barn förskjutas i samband med att den vuxne leker med 
barnet.  

Viktiga aspekter kring samspelets betydelse för språkutvecklingen lyfts fram av 
intervjupersonerna inom båda förskoleformer. Johan (o) framhäver till exempel betydelsen av 
att verkligen vara intresserad av det enskilda barnet och hur det tänker. Anna (o) poängterar att 
det är viktigt att lyssna in barnen hela tiden i samtalen. Elin (o) lyfter fram vikten av att barnet 
känner sig tryggt med henne, först då vågar barnet börja prata. Lotta (s) uppger att hon i 
samspelet med varje barn strävar efter att bygga upp en bra relation och en känsla av tillit. Hon 
tycker att det är viktigt att barnet får möjlighet att känna att det duger. Ella (s) framhåller 
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bemötandet som det allra viktigaste. Hon menar att det handlar om att hitta sätt att kunna 
kommunicera med alla barn och alla andra i sin omgivning.  

Språkutvecklingen kan alltså enligt vår tolkning förstås utifrån ett systemteoretiskt perspektiv,10 
i vilket relations- och samspelsperspektivet framhävs. 

Skillnader- språkliga arbetssätt 

På språkförskolor går barn som påtagligt har stora språksvårigheter, således finns också enligt 
intervjupersonerna ett tydligt strukturerat språkligt fokus både vad gäller arbetssätt och 
förhållningssätt. Siv (s) uppger att de arbetar intensivt och strukturerat med språk mellan 
klockan nio och tre. Hon berättar vidare att de arbetar efter en tydliggörande pedagogik, både 
vad gäller miljö, material, förhållningssätt, rollfördelning och innehåll i verksamheten.  

På språkförskolor11 arbetar varje vecka en logoped individuellt med varje barn som har 
avvikande språkutveckling. Förskollärarna lägger upp det pedagogiska arbetet utifrån vad 
logopeden kom fram till i sina tester.  

På språkförskolorna används tecken som stöd som ett hjälpmedel vid kommunikation med 
barnen i den dagliga verksamheten. Liv (s) berättar till exempel att det är bra att använda sig av 
tecken som stöd i kommunikation med barn som har svårigheter med att kommunicera och göra 
sig förstådda. 

Barn tillägnar sig aktivt sitt ordförråd genom att pröva nya ord i olika sammanhang. Arnqvist 
(1993) poängterar att det under förskoleåren sker en oerhörd utveckling av ordförrådet. Vi anser 
att det är av stor betydelse att erbjuda alternativa kommunikationssätt till barn som har 
svårigheter att utveckla sitt verbala språk. De vuxnas lyhördhet för barnens tankar och för barnet 
som samtalspartner är betydelsefull för barnets språkutveckling. Om alla fick möjlighet att lära 
sig tecken som stöd skulle detta enligt vår uppfattning kunna bidra till en skola för alla. Barn 
med språksvårigheter skulle få ökade möjligheter till att känna sig delaktiga.  

Likheter- uppföljning av barns språkutveckling 

Nordenstam et al. (2006) menar som tidigare nämnts att samtidigt som förskolans 
måluppfyllelse handlar om verksamheten, understryks betydelsen av att följa barnens utveckling 
och lärande för att kunna anpassa det pedagogiska arbetet till barnens behov och intressen i 
riktning mot läroplansmålen.  

Både på de ordinarie förskolorna och på språkförskolorna uppger intervjupersonerna att de 
följer upp barns språkutveckling, men det sker på olika sätt enligt vår tolkning.  

Skillnader- uppföljning av barns språkutveckling 

På ett par av de ordinarie förskolorna använder de sig av TRAS- observationsmaterial. På den 
integrerade språkavdelningen använder sig förskollärarna av TRAS när de observerar barnen 
som inte har avvikande språkutveckling. Kia (o) beskriver TRAS som ett observationsmaterial 

                                                      
10 Se teoriavsnittet. 

11 För att få kalla sig språkförskola gäller som tidigare nämnts i Språkskoleföreningens stadgar att 

en logoped arbetar tillsammans med arbetslaget. 
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som på ett enkelt sätt dokumenterar barnets individuella språkutveckling. Alla barnen på 
förskolan observeras av hela arbetslaget i vardagssituationer. 

Som tidigare berättats säger Johan (o) att han i samtal med barnet upptäcker en hel del 
beträffande barnets språk. Om det är något som han är lite fundersam kring när det gäller 
språkutvecklingen gör han en mer en ordentlig språkobservation. Elin (o) menar att hon ser på 
barnet om det förstår vad hon säger eller inte. Hon uttrycker vidare att hon dokumenterar 
barnens språk genom att skriva ner det som barnet berättar om sina teckningar. Både Johan och 
Elin lyfter fram sin yrkeskompetens i arbetet med att följa upp barns språkutveckling. De ger 
enligt vår tolkning inte uttryck för att de använder ett i förväg bestämt observationsmaterial. 

Som tidigare nämnts anser Mellgren att förskollärare och lärare med inriktning mot förskola 
redan har en hög kompetens inom området, som bör respekteras – och att ett formativt 
dokumentationsmaterial inte nödvändigtvis behövs. Hon menar samtidigt att 
dokumentationsmaterial kan vara bra om det leder till en förbättring av verksamheten 
(Sundström, 2008 b). 

Kia (o) anser att hon i arbetet med TRAS har fått mer kunskap och förståelse än vad hon hade 
tidigare vad gäller barns språkutveckling, vilket enligt vår mening pekar på en 
kompetensutveckling som skulle kunna leda till en förbättring av verksamheten. 

På alla språkförskolorna som deltar i studien uppger intervjupersonerna att det är logopeden 
som följer upp barnens språkutveckling. Detta gäller de barn som har avvikande 
språkutveckling. Logopeden testar om barnet förstår olika ord och begrepp. Förskollärarna 
följer logopedens anvisningar om vad barnet behöver arbeta vidare med och lägger upp det 
pedagogiska arbetet utifrån detta. Logopederna dokumenterar barnens språkutveckling genom 
att föra journaler. Förskollärarna dokumenterar resten av utvecklingen. 

Likheter- reflektion kring den egna rollen 

Intervjupersonerna inom de båda förskoleformerna uttrycker vikten av att medvetet reflektera 
över den egna rollen när det gäller att främja barns språkutveckling. De uppger alla att de för 
diskussioner och reflekterar kring hur de kan stödja barnen. 

Skillnader- reflektion kring den egna rollen 

Ohlsson (2004) diskuterar hur lärare undviker att fokusera på eget handlande i relation till 
elever. 

Av våra intervjuer framgår att intervjupersonerna på språkförskolorna uppger att de mer 
organiserat och regelbundet tillsammans reflekterar över sin egen roll vad gäller att främja barns 
språkutveckling än vad de uttrycker på de ordinarie förskolorna. Som tidigare nämnts berättar 
Kia (o) att de inför utvecklingssamtal diskuterar vad de har observerat när det gäller barnen, 
men att de inte medvetet har observerat varandra med avseende på hur de samspelar och 
kommunicerar med barnen. Johan (o) berättar att personalen på förskolan inte organiserat 
brukar observera varandra med tanke på hur de möter barn i olika samspelssituationer. Johan 
poängterar att både han och de andra personerna som arbetar på förskolan förmodligen tänker på 
det ändå. Enligt vår tolkning menar han att det kan vara ett ämne som är känsligt att tala öppet 
om. 
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På Sivs (s) förskola brukar personalen observera varandra vad gäller hur de möter barnen utifrån 
en språklig nivå. De har även kontinuerlig handledning av en logoped som arbetar på 
språkförskolan och av en psykolog. Siv berättar att de reflekterar mycket i dessa situationer. 
Hon säger att de tittar på hur de bemöter barnen. Siv hävdar att mycket sitter hos de vuxna - hur 
de är som pedagoger.  

Skillnaden mellan reflektionsarbetet inom de olika förskoleformerna kan enligt vår tolkning 
delvis förstås utifrån de kontinuerliga handledningsträffarna förskolepersonalen har med 
logopederna och psykologerna, som är knutna till de olika språkförskolorna, och hur de kan 
bidra till en mer organiserad planerad reflektion kring förhållningssätt och arbetssätt. Hög 
personaltäthet och lågt barnantal bidrar antagligen också till att det finns mer utrymme för en 
gemensam reflektion. För att ha en levande dialog kring samspelet mellan barn och vuxna krävs 
enligt vår uppfattning mod och tid, samt en viss trygghet inom arbetslaget.  

En medveten reflektion kring barns språkutveckling kan enligt vår åsikt belysas utifrån ett 
systemteoretiskt perspektiv. Enligt Askland och Sataøen (2003) måste samspel mellan 
människor förstås utifrån ett helhetsperspektiv. Siv (s) menar till exempel att det är 
betydelsefullt att reflektera kring den vuxnes bemötande av barnet. Hon uttrycker att 
uppföljningen och dialogen finns närvarande hela tiden. Siv säger att flera av barnen har både 
sociala- koncentrations- och motoriska svårigheter. Personalen försöker komma på olika 
lösningar för att få ihop helheten.  

Siv (s) lyfter fram helheten och samspelet med barnet som betydelsefulla aspekter i arbetet med 
att stödja barnen. Björklid och Fischbein (1996) framhäver den relativa handikappsynen som 
fokuserar på samspelet mellan individ och miljö. Svårigheter beskrivs i denna syn som 
skillnaden mellan individens förutsättningar och omgivningens krav.  

Pedagogiska insatser  

Hur ser de pedagogiska insatserna ut utifrån förskollärarnas diskussioner kring barns 
språkutveckling? Vilka likheter och skillnader finns det?  

Nettelbladt och Salameh (2007) menar att det är nödvändigt med pedagogiska insatser för de 
barn som har svårigheter att utveckla sitt språk, för att möjliggöra en optimal språkutveckling 
hos barnet.  

I inkluderingstanken ligger att det är förskolan och miljön som ska anpassas till det enskilda 
barnet, istället för tvärtom. I Konsensusprojektet betonar forskare som tidigare nämnts 
betydelsen av att kontinuerligt följa upp barns språkutveckling i förskola och skola, men 
poängterar samtidigt att det är viktigt att de tester och bedömningar som görs har direkt 
koppling till pedagogiska åtgärder, annars kan de vara direkt skadliga (Myrberg & Lange, 
2006).  

Förskollärarna både på de ordinarie förskolorna och på språkförskolorna ger flera exempel på 
hur de anpassar sitt arbetssätt utifrån barnens behov. I de ordinarie förskolegrupperna uppger 
förskollärarna att de arbetar utifrån barns individuella behov i hela barngruppen eller i mindre 
grupper. Inom språkförskolorna arbetar de med barns individuella behov i små grupper, men det 
finns också enligt intervjupersonerna stora möjligheter att arbeta individuellt med varje barn. De 
lägger upp det pedagogiska arbetet utifrån vad logopeden kommer fram till i sina tester, alltså i 
överensstämmelse med forskares åsikter i Konsensusprojektet.  
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Leken och det lekfulla lärandet lyfts fram som viktiga aspekter inom de båda förskoleformerna 
när det gäller att stödja barns språkutveckling. Anna (o) berättar till exempel att de lägger ner 
extra mycket arbete på rim och ramsor, sånglekar, fingerlekar och läsning av böcker om de 
märker att ett barn har svårt med sitt uttal och kanske inte riktigt har kommit igång med talet. 
Hon tycker också att TRAS-materialet hjälper pedagogerna att fånga upp de barn som kan ha 
problem med språket.  

Elin (o) berättar hur hon stödjer barn som har språksvårigheter genom att bygga upp en saga, 
först med hjälp av tvåordsberättelser, senare genom att utvidga meningsbyggnaderna.  

På Sivs (s) förskola har de samlingar och planerar arbetspass utifrån vad barnen behöver. Hon 
säger att de individanpassar arbetssättet. ”Vi lägger ner krut på de områden som barnen har 

luckor i.” Hon framhäver också att barnen måste få möjlighet att uppleva att det är roligt, 
eftersom det inte går att göra någonting om barnen inte tycker att det är kul.  

Enligt vår tolkning kan vi urskilja ett kompensatoriskt tänkande i citatet ovan. Utifrån ett 
kompensatoriskt perspektiv är enligt Nilholm (2003) specialpedagogikens uppgift att 
kompensera brister hos individer. Samtidigt uttrycker Siv (s) att de hela tiden arbetar för att 
anpassa sitt arbetssätt efter varje barns behov. Hon uttrycker att både föräldrarna och barnen 
känner delaktighet i den lilla gruppen på språkförskolan, vilket i sig kan tolkas som en 
inkluderingsaspekt. Inklusion innefattar också enligt Björck-Åkesson och Granlund (2004) 
individens egen upplevelse av engagemang i livssituationer. De menar att delaktighetsbegreppet 
då behövs som en länk mellan individen och världen runt omkring.  

Ella (s) ger ett exempel från sin förskola. Personalen observerade att talutrymmet var för litet för 
barnen i samband med att samlingen inte riktigt fungerade. Barnen blev fort trötta och lade sig 
ner på golvet och ville inte vara med. Den vuxne pratade mest, vilket var tvärtemot personalens 
intentioner. Barnen hade inte tålamod att vänta på sin tur och sitta stilla. Utifrån sina 
diskussioner kom personalen fram till att barnen skulle sitta runt två bord i stället för på golvet 
och att samlingarna skulle vara kortare.  Ella framhäver vikten av att förhålla sig tydligt för att 
barnen ska ha möjlighet att skapa sammanhang och förstå saker och ting. 

Enligt Hallerstedt (2006) läggs synen på barns svårigheter ofta på individnivå, det vill säga 
problemet finns inom det enskilda barnet. I exemplet ovan funderade personalen på Ellas (s) 
förskola kring hur de skulle hantera problemet som handlade om att samlingen inte fungerade. 
De lade inte problemet på individnivå, utan istället försökte de anpassa miljön utifrån barnens 
förutsättningar och gjorde förändringar i miljön runtomkring barnen. Vikten av att förhålla sig 
tydligt lyfts fram. Detta exempel ligger enligt vår mening i linje med en teoretisk ansats som 
Bronfenbrenners utvecklingsekologi, som understryker att det är samspelet mellan de 
biologiska- och de miljömässiga förutsättningarna för individens utveckling som bör ägnas 
uppmärksamhet (Andersson, 1986).  

TRAS utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv 

På två av de ordinarie förskolorna och på den integrerade språkavdelningen arbetar de med 
TRAS-observationsmaterial (bilaga 2). Intervjupersonerna lyfter fram många positiva 
erfarenheter utifrån att de har använt materialet. Kia (o) menar till exempel att arbetet med 
TRAS ger henne som pedagog en snabb överblick om var barnet befinner sig i sin 
språkutveckling. Hon berättar vidare att innan de började arbeta med TRAS så tyckte hon att det 
var det svårare att fånga upp vad som var problemet hos barn med samspelssvårigheter. Ibland 
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såg det ut som om barnet hade sociala problem, då det i själva verket fanns brister i 
språkutvecklingen. 

Mellgren ser enligt Sundström (2008) TRAS som en modell för att bedöma barns 
språkutveckling och menar att det är bedrägligt lätt att använda observationsmaterialet. Anna (o) 
anser däremot att TRAS- materialet är ett mycket bra material att arbeta med. Hon nämner att 
hon har omvärderat sin inställning till materialet. Hon ser det som viktigt att tänka på att TRAS- 
materialet inte ska uppfattas som en bedömning utan att det istället är ett verktyg för pedagoger. 
Anna (o) menar att materialet hjälper till att ringa in vad som är problemet, samt att det är till 
stöd för att hjälpa barnet vidare i sin språkutveckling. 

Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2006) ska den pedagogiska verksamheten anpassas till 
alla barn i förskolan och barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd skall få detta stöd 
utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. I en inkluderande grupp måste barnens 
olika behov synliggöras. Annars finns det risk att de osynliggörs och förnekas. För att kunna 
stödja barn i behov av särskilt stöd måste enligt Nilholm (2003) dessa kunna urskiljas från de 
andra barnen. På så sätt har specialpedagogiken en marginaliserande och utpekande effekt, 
hävdar han. För att upptäcka barnens olika behov måste enligt vår åsikt observationer göras. 
Hur observationerna utförs och vad de leder till blir betydelsefullt. Att skapa reflektionstid till 
att diskutera hur mötet med barn sker, hur och inte bara vad som görs känns angeläget. Vi 
menar också att det kan vara värdefullt att fundera kring alternativa sätt att upptäcka barns 
behov än genom att kategorisera och jämföra barn utifrån en ”norm”. Barn ska ha möjlighet att 
uppleva att de duger som de är. Normell (2002) hävdar att barn blir beroende av hur vuxna ser 
på barn.  

Intervjupersonerna har olika tankar om att kommunen har tagit ett politiskt beslut om att TRAS 
ska vara obligatoriskt inom förskolan. Anna (o) menar exempelvis att det kan vara bra med ett 
politiskt beslut. Det som hon ser som ett problem är att TRAS-materialet tar mycket tid, men 
hon anser ändå som tidigare nämnts att det värt tiden eftersom TRAS-observationsmaterial är ett 
bra verktyg i arbetet på förskolan. Ella (s) berättar att hon är insatt i hur TRAS-materialet 
fungerar men hon ställer sig lite tveksam till att bedöma och testa barn. Hon anser att det inte 
riktigt ingår i förskolans uppdrag, samtidigt som hon tycker att det är svårt när kommunen har 
tagit ett politiskt beslut om att alla måste arbeta efter materialet. Ella (s) anser att valet av 
material ska vara frivilligt. Kia (o) säger att hon inledningsvis var lite tveksam till att 
kommunen hade lagt ett politiskt beslut på att alla förskolor skulle arbeta med TRAS, men att 
hon nu bara ser fördelar med detta politiska beslut då alla förskolor arbetar utifrån samma 
material, vilket hon anser är bra om barnet skulle behöva byta förskola av någon anledning. 

Språkförskolor utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv 

En aspekt av specialpedagogik är enligt Nilholm (2003) tanken om att ge barn i behov av 
särskilt stöd extra resurser och skapa situationer som är speciellt anpassade. Detta har kommit 
att utgöra utgångspunkter för det kompensatoriska perspektivet. Språkförskolor kan enligt vår 
mening ses som en sådan åtgärd. Barnet har i de flesta fallen redan fått diagnosen språkstörning 
när de kommer till en språkförskola. Barn med liknande svårigheter placeras i samma grupp och 
en ömsesidig påverkan sker mellan barn, personal, föräldrar och miljön runtomkring.  

Förskollärarna som arbetar på de olika språkförskolorna ställer sig positiva till språkförskolor 
som form. Ella (s) anser till exempel att det är en stor möjlighet för barnen att få vara i den lilla 
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gruppen där det bara vistats åtta barn tillsammans med fyra vuxna. De arbetar även i 
tvärgrupper. Alla femåringar träffas en gång i veckan. Barnen som har avvikande 
språkutveckling12 träffar då de andra barnen som går i den ordinarie förskolegruppen. Ella 
menar att de barn som har språksvårigheter får förebilder av de andra barnen, vilket hjälper dem 
att utöka sitt ordförråd, träna på samspel och vara i en större grupp.  

Även Liv (s) anser att den lilla gruppens möjlighet, med stor personaltäthet, borde finnas på alla 
förskolor, eftersom det då finns tid att fokusera på ett barn i taget. Hon menar att det blir lättare 
att känna sig tillräcklig och att det finns större möjligheter att göra ett bra arbete. Hon lyfter 
fram helheten som barnen får under dagen och ser den som en stor möjlighet. 

Barngruppernas storlek diskuteras ofta inom den ordinarie förskolan. En allmän uppfattning är 
att barn i allmänhet mår bättre av att vistas i mindre grupper. Men enligt vår uppfattning handlar 
det inte bara om gruppstorlek, utan också om arbetssätt och hur personal inom förskolan 
förhåller sig till den variation av barn som finns. Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2006) 
ska lärandet baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra 
och barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande I segregerade 
barngrupper på språkförskolor är barn med diagnostiserad språkstörning samlade. Dessa barn 
har enligt intervjupersonerna på språkförskolorna stora svårigheter i samspel med andra. Hur 
påverkar och påverkas barnen av varandra? Kan barngruppen ses som en viktig och aktiv del i 
en sådan form av gruppkonstellation? 

Lotta (s) hävdar som tidigare nämnts att barnens självkänsla stärks ganska fort när de kommer 
till en språkförskola med många vuxna runtomkring, som använder sig av ett medvetet 
förhållningssätt. Hon anser vidare att barn som har lindrigare språkstörning skulle kunna ha 
glädje och nytta av att vara tillsammans med barn utan språkstörning. I dessa fall skulle hon 
kunna tänka sig att arbeta inkluderande. Lotta (s) anser att för barn med grav språkstörning 
skulle detta inte vara lika självklart, eftersom dessa barn har väldigt stora svårigheter när det 
gäller socialt samspel. Hon tror att barnen med grav språkstörning skulle bli isolerade och att de 
andra barnen inte skulle orka med dem riktigt, på grund av att de är väldigt svåra att förstå och 
att de har svårt att leka. Hon säger att man inte kan begära att barnen utan språksvårigheter ska 
vara något slags verktyg för de här barnens sociala utveckling. 

Bruce (2007) har i sin avhandling däremot dragit slutsatsen att barn med språkstörning har nytta 
av att ha tillgång till olika slags samtalskontexter både med barn som befinner sig på en 
liknande språklig nivå som med jämnåriga, fast på olika sätt. 

Adler Carlsson och Beck (2005) kom som tidigare nämnts i sin studie fram till att det är enklare 
att stärka gravt språkstörda barns språkutveckling och identitet i en språkförskola eller på en tal- 
och språkavdelning än i en traditionell förskola. Beträffande lättare språkstörda barn anser de att 
en traditionell förskola är att förordas eftersom miljön där i sig kan vara mer utvecklande för 
barnen. En samsyn mellan pedagoger vad gäller språkutvecklande arbetssätt där högre 
kompetens leder till ett mer medvetet specialpedagogiskt arbetssätt lyfts fram som en viktig 
aspekt. Miljön och det nära samarbetet mellan logoped och pedagog på språkförskolor gör att de 
gravt språkstörda barnen ges större möjlighet till att utveckla sin språkliga förmåga i en 
snabbare takt än inom den traditionella förskolan.  

                                                      
12 Se definitionsavsnittet. 
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Att uppleva sig delaktig i ett samhälle är en grundläggande rättighet utifrån ett demokratiskt 
perspektiv. Haug (1998) menar att om skolan ska fungera på ett socialt rättvist sätt måste den 
vara utformad så att alla som går i den har utbyte av det som skolan erbjuder. Historiskt har 
elever som fått specialundervisning ofta avskilts från de stora klasserna och 
differentieringsproblem har uppstått. Siv (s) nämner som en aspekt av segregerade grupper inom 
språkförskolan, att gruppen som sådan kan bli lite isolerad, samtidigt som hon tänker att det 
bara ska vara för en period för det enskilda barnet. Under denna period arbetar de intensivt för 
att hjälpa barnet. Hennes förhoppning är att det ska bli någonting annat sedan. Haug (1998) 
hävdar däremot att barn som en gång hamnat i specialgrupper av olika slag oftast hamnar 
utanför hela vägen uppåt i åldrarna, även om avsikten är att barnet ska kunna återvända till den 
stora gruppen i ett senare skede. 

Avslutande reflektion och förslag till vidare 
forskning 
Att kunna göra sig förstådd och förstå andra ligger till grund för hur människor klarar sig och 
trivs i sin tillvaro. Grunden för allt lärande är att ha en god självkänsla. En del barn möter 
många misslyckanden varje dag. Många barn som har samspelssvårigheter har enligt 
intervjupersonerna i vår studie även svårigheter med språket. Att bidra till att varje barn ges 
möjlighet till att utveckla sitt språk utifrån sina olika förutsättningar kan enligt vår mening ses 
som en grundläggande demokratisk rättighet. Betydelsen av att arbeta språkligt medvetet lyfts 
likaså fram både av förskollärarna på de ordinarie förskolorna och på språkförskolorna. De ger 
även flera exempel på hur de anpassar sitt arbetssätt utifrån barnens behov. 

Av vår studie framkom att observationer sker på olika sätt inom förskolan. Abrahamsen (2006) 
påpekar också att det finns en mängd olika sätt att observera på. Förskollärare har utbildats vid 
olika tidpunkter och har alltså inte samma teoretiska bakgrund med sig i sitt bagage. 

Abrahamsen (2006) nämner exempelvis att förskollärarutbildningen ända fram till slutet av 
1980-talet och även i början av 1990-talet hade en observationstradition som till övervägande 
del fokuserade på barnet och barnets olika delområden. Det enskilda barnet observerades och 
barnet blev lösgjort från de relationer som det var en del av.  

Utifrån vår bakgrund som förskollärare tycker vi oss ha märkt att det idag finns en viss 
osäkerhet hos förskolepersonal kring observationer och deras användning. Detta visar även 
Sundström (2008 a, 2008 b). I överensstämmelse med läroplanens intentioner ska 
förskolepersonal inte bedöma barn, men samtidigt understryker Nordenstam et al. (2006) vikten 
av att följa barnens utveckling och lärande för att kunna anpassa det pedagogiska arbetet till 
barnens behov och intressen i riktning mot läroplansmålen. Hur detta görs blir alltså 
betydelsefullt. 

I arbetet med att förskolans fysiska och psykosociala miljö anpassas till det enskilda barnet, ser 
vi det som betydelsefullt att vidareutveckla observationsmetoder. Jämför Vygotskij som menar 
att språkutvecklingen är beroende av både biologiska och sociala faktorer, och därför måste 
studeras såväl ur ett individuellt utvecklingsperspektiv som ett kulturellt-, socialt- och historiskt 
perspektiv (Svensson, 1998). Genom att observera hur vuxna samspelar med barnet kan enligt 
vår mening värdefull information fås om hur den språkliga nivån kan anpassas till Vygotskijs 
”närmaste utvecklingszon”. Ogden (2003) hävdar att vi upplever och tolkar beteende utifrån 
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våra specifika erfarenheter och har olika påverkan på barns beteende. Anna (o) som arbetar med 
TRAS- observationsmaterial påpekar att det är skönt att vara flera som observerar och 
reflekterar eftersom alla uppfattar saker så olika.  

Att bli medveten om hur utvärderingsverktyg påverkar sättet att se på barn ser vi som en 
betydelsefull aspekt i arbetet med barns utveckling och lärande.  

Människor formas av varandra i en pågående social process. Intentionen med förskolans 
läroplan är att barns olikheter ska ses som en tillgång. När skillnaden mellan vad som anses 
normalt och olikt blir för stort glider enligt vår uppfattning resonemangen kring olikheter ofta in 
på områden som istället handlar om avvikelse. Barn kan ha avvikande beteenden som för 
personalen kan te sig svårhanterliga. På språkförskolorna i vår studie har personalen 
kontinuerlig handledning, vilket enligt vår tolkning kan bidra till en mer organiserad planerad 
reflektion kring förhållningssätt och arbetssätt. Jämför Ohlsson (2004) som menar att ett samtal 
inriktat mot de egna handlingarna och mot gemensamma strategier vid bemötandet av barnen 
innebär ett betydelsefullt led i formandet av det vardagliga arbetet, och därmed en betydande del 
av lärarnas professionalism.  

Vi anser att det för all personal inom förskolan borde finnas möjlighet till handledning. 
Kontinuerliga samtalsgrupper skulle kunna vara ett forum för inspiration och idéer. Enligt vår 
uppfattning är det betydelsefullt att reflektera kring flera aspekter som individ, grupp, miljö, 
organisation och samspelet däremellan för att förstå var problemet finns. Ibland kan problem 
också krympa redan genom att tillfälle ges att prata om dessa.  

Barn behöver känna grupptillhörighet. Relationer till andra människor har stor betydelse för 
livskvaliteten. Utifrån vår uppfattning kan goda relationer skapas både i stora- och små 
gruppkonstellationer. Det handlar utifrån ett inkluderande perspektiv om individens egen 
upplevelse av engagemang i livssituationer. Liberg (2003) hävdar att en central drivkraft för att 
utveckla språket är att känna sig delaktig och berörd.  

Många barn med språksvårigheter har svårt med lekkoder och hamnar på så sätt utanför. Att 
stödja barn i att utveckla sin lekförmåga kan ses som ett förebyggande arbete, likaså att 
medvetet arbeta språkinriktat inom förskolan. 

Intervjupersonerna på språkförskolorna i vår studie ställer sig som helhet positiva till 
segregerade barngrupper som form. De anser att de resurser som satsas gagnar barnens 
språkutveckling och självkänsla. Hur dessa resurser skulle kunna användas inom ramen för den 
ordinarie förskolan/skolan ser vi som ett område att forska vidare kring. 
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Bilagor     

Bilaga 1 INTERVJUGUIDE 

Utbildning och yrkesbakgrund 

Organisation 
• Hur gruppsammansättningen på barnen ser ut. Antal barn. Åldersspridning mellan 

barnen. Fördelning pojkar/flickor.  

• Hur många vuxna som arbetar i barngruppen. Personalens utbildning.   

Kompletterande frågor till förskollärare på språkförskolor: 

• Vilka barn som placeras gruppen. Hur placeringen går till. Hur länge barnen går i 
gruppen/förskolan. Vad som händer sedan. 

Arbetssätt  
• Hur de arbetar med barns språkutveckling på förskolan. (vad? när? var? hur? 

vem/vilka?) 

• Vad som är betydelsefullt i samspelet med barnet med avseende på att främja barns 
språkutveckling.  

• Tankar om hur talutrymmet fördelas bland barnen.  

• Vad personalen gör för att stärka de ”tysta” barnen. 

Uppföljning av barns språkutveckling 
• Hur barns språkutveckling följs upp.  

• Vilka observationsmetoder som används. När? Var görs observationerna? Hur ofta 
observeras barnen? Vilka som observerar och vilka barn som blir observerade.  

• Vilka insatser som görs då språksvårigheter upptäcks hos barn.  

• Hur barns språkliga utveckling dokumenteras. Vad dokumenteras? Vem/vilka? När? 
Hur ser dokumentationsmaterialet ut?  

• Vilka konkreta resultat som personalen ser med det arbete de gör med språk på 
avdelningen/förskolan.  

Till förskolor som arbetar med TRAS-observationsmaterial: 
• Hur länge de har arbetat med TRAS.  

• Hur de lägger upp arbetet med TRAS. Hur många barn som observeras samtidigt. 
Vem/vilka observerar? När görs TRAS-observationerna? Var? Hur ofta görs 
observationerna? Vilka barn som blir observerade.  

• Hur personalen motiveras att arbeta med TRAS.  

• Möjligheter/ hinder kring arbetet med TRAS.  

• Konkreta resultat med arbetet kring TRAS.- i så fall på vilket sätt?  

• Vilka insatser som görs då språksvårigheter upptäcks hos barn.  
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• Om det på förskolan är obligatoriskt att använda TRAS- hur intervjupersonen i så fall 
ser på det. 

Reflektion 
• Eget reflekterande över sin egen roll när det handlar om att främja barns 

språkutveckling.  

• Om förskolepersonal observerar varandra med tanke på hur de talar med barnen -i så 
fall på vilket sätt?  

• Hur ofta reflekterar arbetslaget tillsammans över vad de sett?  När?  

• Vilka möjligheter finns till reflektionstid?   

• Om intervjupersonen ser något hinder i att arbeta språkmedvetet på förskolan. - I så fall 
på vilket sätt? 

Samarbete 
• Hur samarbetet med föräldrarna ser ut vad gäller barns språkutveckling.  

• Samverkan med andra yrkeskategorier (ex. talpedagoger, specialpedagoger, BVC, 
logopeder, habilitering). 

Övrigt 
• Någonting mer som intervjupersonen vill tillägga.  
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Bilaga 2 UTDRAG UR TRAS- OBSERVATIONSMATERIAL 

 
SAMSPEL    KOMMUNIKATION 
Ålder 2-3 ÅR    Ålder 2-3 ÅR 
 
1.Visar barnet intresse för att leka tillsammans med  1. Visar barnet behov av att meddela   
   andra?       sig på eget initiativ?     
2. Vill barnet hjälpa till med olika göromål? 2. Riktar sig barnet verbalt på eget 

    initiativ till andra? 
3. Tar barnet initiativ till kontakt med andra? 3. Kan barnet delta i dialog om något 
        under en kortare tid? 
Ålder 3-4 ÅR    Ålder 3-4 ÅR 
1. Kan barnet följa regler i lek som leds av vuxna? 1. Använder barnet språket relevant 
     förhållande till situationen? 
2.Klarar barnet av att fä andras positiva uppmärksamhet  2. Kan barnet delta i dialog under en  
   för något som det självt är sysselsatt med ?          viss tid? 
3. Kan barnet följa instruktioner genom att imitera  3. Kan barnet formulera sina  
    andras handlingar?       önskemål verbalt? 
Ålder 4-5 ÅR    Ålder 4-5 ÅR 
 
1. Kan barnet delta i lek med andra över tid? 1. Kan barnet berätta en historia med 
        ett visst sammanhang? 
2. Deltar barnet i rollek?   2. Kan barnet lätt göra sig förstått? 
3. Följer barnet ”sociala spelregler”?  3. Kan barnet berätta gåtor/vitsar? 



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 


