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Bakgrund

Ulrika Marklund, april 2019

I Nacka screenas fonologisk medvetenhet hos alla 6-
åringar.

Skillnader i screeningresultat har noterats och kan
kopplas till olika förskolor som barnen har gått på.

Fråga: Finns det skillnader i arbetssätten när det gäller
språkutveckling på de olika förskolorna - eller finns
andra förklaringar till skillnaderna mellan förskolornas
poäng i den fonologiska screeningen?
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Språk börjar med 
samspel.

Interak4on är
grunden – men också
fortsä<ningen!

Bilder från
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Om språkutveckling

Ulrika Marklund, april 2019

Fyra grundläggande förmågor
för (tal-)språklig utveckling:
• Perceptuella
• Vokala
• Kognitiva
• Sociala

Språkutveckling inom fyra
domäner:
• Fonologi
• Lexikon
• Grammatik
• Pragmatik
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Språklig medvetenhet –
metaspråklig kompetens
= a$ kunna ski*a från språkets innehåll 3ll språkets form

Börjar utvecklas under (de senare) förskoleåren

Språklig medvetenhet vid 4-5 års ålder har 
stor betydelse för läsförmågan 3 år senare

Posi3va effekter av arbete i förskolan med 
”Bornholmsmodellen” (Lundberg, Frost & Petersen, 1988) 
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Fonologisk/ fonemisk 
medvetenhet

• Stavelser
• Rim
• Betoning
• Språkljud

• Placering 
• Ordning
• Segmentering
• Syntes
• Deletion/ subtraktion
• Metates
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Översättning av Hallin, 2017. Hämtad 190325 från  
https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2017/6/25/fonologisk-medvetenhet

Ulrika Marklund, april 2019
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Förskolans uppdrag

LpFö 18, mål och uppdrag
• ... Förskolan ska ge varje barn förutsä5ningar a5 utveckla

- e5 nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga a5 leka med ord, berä5a, u5rycka tankar, 
ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda 
sy?en,

- intresse för skri?språk samt förståelse för symboler och hur de används för a5 förmedla budskap”
• ”Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet a5 utveckla både det svenska språket

och si5 modersmål.” 

Skolinspektionens rapporter (2015 – 2018), slutsatser:
• Hälften av observerade förskolor använder inte vardagliga situationer för lärande
• Arbete med barn med andra modersmål än svenska är svagt
• Saknas genomarbetade sätt att arbeta med barn i behov av särskilt stöd
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Sy#e

Hi#a möjliga förklaringar /ll skillnaderna mellan 
förskolorna med (koppling /ll) höga respek/ve låga 
poäng på screening av fonologisk medvetenhet 

Genom a# undersöka...

- språkutvecklande arbetssä# på förskolorna

- pedagogers och chefers uppfa#ningar om arbete med 
språkutveckling

- pedagogers och chefers uppfa#ningar om barns 
språkutveckling
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Metod

Observa(oner

Intervjuer

Enkäter
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Urval av förskolor
Fyra förskolor med koppling 3ll lägst 
genomsni6spoäng (”röda” förskolor)
Fyra förskolor med koppling 3ll högst  
genomsni6spoäng (”gröna” förskolor)

qStabila resultat över åren 2016-2018
qSå olika som möjligt med avseende på 

• storlek
• andel barn med minst en förälder född 

utomlands
• andel förskollärare
• geografiskt läge
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Observationer

2 naturalis+ska observa+oner om ca 2 +mmar
vardera, inomhus (totalt ca 32 +mmar)
Avdelningar med/avsedda för 5-åringar
Observerat: 

1. Språkligt s-mulerande förhållningssä8 i
vardagliga situa-oner

2. Förekomst av organiserade språkligt
s-mulerande ak-viteter

3. Barnens -llgång -ll böcker och språkligt
s-mulerande material
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Intervjuer

Semistrukturerade djupintervjuer om arbete 
med språkutveckling i förskolan

• Samtliga förskolechefer =7 st

• 2 pedagoger på varje observerad 
avdelning (1 bor?all) =15 st
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Enkäten

• Påståenden som rör kommunika1on med barn 
och barns språkutveckling

• Besvarades av 7 chefer och 20 pedagoger

Ulrika Marklund, april 2019



Resultat från 
observa0oner

1. Språkligt s.mulerande
förhållningssä9 i vardagliga
situa.oner

2. Förekomst av organiserade
språkligt s.mulerande
ak.viteter

3. Barnens .llgång .ll böcker
och språkligt s.mulerande
material 

Ulrika Marklund, april 2019



Resultat från observa0oner
1. Språkligt s.mulerande 

förhållningssä9 i vardagliga situa.oner
a. a9 uppmärksamma barns 
kommunika.va ini.a.v

Icke-verbala ini.a.v uppmärksammades inte i 
lika stor utsträckning som verbala, särskilt inte 
hos de större barnen. 

Exempel på ini.a.v som inte 
uppmärksammades (vanligare på röda fsk):

• Små barns vokalisa.oner och gester
• Ini.a.v från barn med talsvårigheter
• Ini.a.v från mer tysta barn som inte gavs 

kommunika.vt utrymme 
Ulrika Marklund, april 2019



Resultat från observa0oner

1. Språkligt s.mulerande 
förhållningssä9 i vardagliga situa.oner

b. a9 s.mulera .ll samtal och turtagning
• Kommentarer, frågor och följdfrågor förekom på såväl röda

som gröna förskolor, men var vanligare på gröna förskolor

• På röda fsk förekom i större utsträckning: 
• Endast en gest eller nickning som svar på barns y@rande, 

där verbalt svar var möjligt
• Endast svar med e@ ord på barns y@rande, där en fras var

möjlig
• Inga frågor eller följdfrågor Bll barnet
• Inte så mycket samtal med barnen
• Fler Bllsägelser Bll barnen
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1. Språkligt s.mulerande 
förhållningssä9 i vardagliga situa.oner 

c. a9 stö9a utvecklingen av ordförråd, 
fonologi och gramma.k 

• Många förklarar begrepp och pratar omvärldskunskap, 
särskilt i samband med bokläsning.

• Inga tydliga skillnader mellan förskolorna med avseende på 
pedagogernas taltempo eller tydlighet.

• På röda förskolor noterades fler pedagoger som inte 
benämnde ak@viteter eller objekt som var i fokus för 
ak@viteten.

• Passiv korrigering förekom på alla förskolor men föreföll vara 
en underutnyBjad strategi.

• TAKK användes knappt alls trots aB flera pratade om det i 
intervjuerna. 

Resultat från observa0oner
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Resultat från observationer

2. Förekomst av organiserade språkligt 
s6mulerande ak6viteter 
- t ex språksamling, språklekar, rimlo3o, spel, 
beskriv/gissa djuret, följa instruk<oner, ge instruk<oner, 
sånger, ramsor, välja en fråga a3 svara på, bokstavslekar, 
högläsning, berä3elser...

Denna typ av ak+viteter observerades på 
flera förskolor
Underlaget för litet för a9 kunna säga 
något om skillnader
Både bra och bris@älliga metoder vid t ex 
högläsning noterades på både röda och 
gröna fsk
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Resultat från observa0oner

3. Barnens *llgång *ll böcker och språkligt s*mulerande 
material 
- böcker, stolar vid bord med pennor och papper, skrivmaterial, dator, 
stämplar, alfabet i olika material, spel, pussel, e9ke:er, alfabetstavlor, 
alfabet för olika språk, siffror  etc.

• Samtliga förskolor hade 2llgång 2ll böcker och 
”språkmaterial”

• Inga skillnader mellan röda och gröna fsk
• Några enstaka fsk hade böcker på andra språk än 

svenska
• En röd fsk hade bokpåsar för hemlån på 18 olika 

språk
• På en fsk med blandade åldrar kunde mycket av 

materialet avseC för de större barnen inte vara 
framme
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Resultat från observa0oner

4. Andra faktorer
- Barngruppens sammansä6ning och storlek

• Flera språk i kombina0on med barn i 
behov av särskilt stöd: 3 av 4 röda

• Åldersblandad barngrupp: 2 av 4 röda

- Pedagogerna – samsyn? 
• 2 av 4 gröna fsk föreföll pedagogerna 

ha likartat arbetssä?
• Större varia0on i arbetssä? mellan 

pedagogerna på 3 av 4 röda fsk

Ulrika Marklund, april 2019



Resultat från 
intervjuer

Alla: det är vik.gt med språkutveckling! 

Pedagoger på gröna fsk pratade mer om:

• Vikten av dialog barnen, kommunika.on, 
samtal

• Reflek.on och diskussion med barnen 
• Böcker
• Bibliotek
• Konkreta exempel på strategier i vardagen, t ex 

benämna, upprepa det barnen säger, stö1a 
turtagning
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Resultat från 
intervjuer med chefer
• Betonade språkutvecklingsarbetet som vik6gt uppdrag
• Posi6va 6ll Nackas kompetensutvecklingssatsning 

Vik$gast för uppdraget
- kompetenta pedagoger
- hög språklig medvetenhet i personalgruppen
- personalens förhållningssä8 
Utmaningar
- Brist på :d, personalbrist, rekryteringsproblem
- Varierande och o:llräcklig kompetens hos personalen
- Bristande medvetenhet hos personalen
- A8 få samsyn i det språkstö8ande arbetet
- Ökad andel barn i behov av särskilt stöd och med flera språk
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Önskemål, chefer
• Kunna ge personalen fler tillfällen till 

pedagogiska diskussioner
• Bättre samarbete med skolan
• Mer samarbete mellan avdelningar som har 

personal med olika språk
• Flytta fonologiska screeningen till förskolan

Inga tydliga skillnader framkom mellan röda
och gröna förskolor

Ulrika Marklund, april 2019



Resultat från intervjuer 
med pedagoger
Utmaningar
• Heterogena barngrupper (språk, åldrar, 

funk5onsnedsä7ningar)
• Stora barngrupper/ få pedagoger
• Brist på samsyn med kolleger

• För lite planerings5d
• Brist på material
• Samsyn med familjen gällande barns lärande och 

fsk’s uppdrag

• Personal med bristande kunskap i svenska
• Icke fungerande samarbete med logoped
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Underlä(ande faktorer
• Indelning i mindre barngrupper
• Åldershomogena barngrupper
• Kunniga pedagoger
• Samsyn i personalgruppen
• Medvetna kolleger
• Tid för planering och pedagogiska 

diskussioner
• Samverkan med andra i 

kommunen, språkombud

• Nära Bll bibliotek
• Tecken
• Bra material
• Föräldrasamarbete
• Drivande och uppmuntrande chef
• Utbildning
• DokumentaBon
• Logopedkontakt

Resultat från intervjuer med pedagoger
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Önskemål från pedagoger

Gröna förskolor:
• mer böcker, material, 

digital utrustning 
• medel till 

kulturupplevelser för 
barnen
• materialbank i 

kommunen
• dokumentation

Röda förskolor:
• 7d 7ll förberedelser och reflek7on – både i 

personalgruppen och med barnen 
• utbildning (Bornholmsmodellen, tecken, 

bildstöd, för olika åldersgrupper) 
• samarbete mellan förskolorna i form av en 

idébank 
• e@ för kommunen gemensamt basdokument 

för förskolans arbete med språkutveckling
• föräldrautbildning

Ulrika Marklund, april 2019



Resultat från 
enkäten
Svarsfrekvens 90% 

Personalen på förskolorna instämmer i 
påståenden som handlar om 
- A7 man som vuxen kan s;mulera barns 

språkliga utveckling
- A7 det är en vik;g uppgi? i barnets alla åldrar
- A7 de som arbetar på förskolan är förebilder

för barn när det gäller tal och språk
- A7 det är roligt a7 kommunicera med barn
- A7 det kan vara både lä7 och svårt med 

kommunika;on med barn, och även ;ds- och 
energikrävande

Inga tydliga skillnader mellan röda och gröna 
förskolor
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Tydliga skillnader i svar endast för ett 
påstående. Pedagogerna på gröna 
förskolor instämde i högre grad i 
påståendet:

”Jag får det stöd jag behöver från 
kollegor och ledning i mitt arbete med 
barns språkutveckling” 



Sammanfattning, 
resultat

Mindre språkligt stimulerande arbetssätt fanns på: 1 
grön, 3 röda 

Mindre likartat arbetssätt på: 2 gröna, 3 röda 

Större skillnader i barngruppernas sammansättning 
(SES, språk, barn i behov av särskilt stöd, åldersspann) 
på: 1 grön, 4 röda 

Intervjuerna bekräftade till viss del det som 
observerades

Enkäten visade att pedagogerna på gröna förskolor i 
högre grad upplevde att de får stöd av kollegor och 
ledning i sitt arbete med språkutveckling på förskolan 

Ulrika Marklund, april 2019



Språk – du kan göra skillnad!

Ulrika Marklund, april 2019

Vik$gt hela livet

Kopplingar mellan
språklig kompetens

vid unga år och
senare prestationer

Kunskap om 
språkutveckling och 
språkliga svårigheter

Hur är min egen 
kommunikation? 
Hur påverkar den 

andra?

Vara förebild, stötta 
dem som har mindre 

språk.
Gäller i alla åldrar!

Vuxna i förskolan och 
i skolan:

särskilt ansvar – och 
särskilda möjligheter! 

Ulrika Marklund, april 2019



TACK!
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