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Abstract 

 

The purpose of this study is to gain in-depth knowledge about preschool work with children in 

linguistic vulnerability and how they can be discovered at an early age. Through interviews 

with special educators and legitimate preschool teachers, I have answered the questions about 

what possibilities preschool teachers have to detect language disorder, how preschool teachers 

work and can work with children in linguistic vulnerability, and how special educators and 

preschool teachers can collaborate to promote language development in the children. The 

study describes previous research on children's early language development and what 

characterize developmental language disorders, as well as how researchers think preschool 

teachers should work with children to promote language development. The result showed that 

there was a high level of awareness among the educators at the preschools where the 

interviews were conducted, and working with language and communication was at most a 

priority objective in the preschool. Special educators emphasize the conscious presence of 

preschool teachers to be a support in the linguistic development of the children, as well as 

being able to discover the children who are in linguistic vulnerability where language 

disturbance is concerned. The study found that time, knowledge, responsiveness, attendance, 

access to a special educator and a conscious attitude constitute the prerequisites for pre-school 

teachers to detect children with language disabilities. 

Keywords: Language development, linguistic vulnerability, pedagogy, interaction, socio-

cultural perspective. 

Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att få djupare kunskap om förskolans arbete med språkligt 

sårbara barn och hur de kan upptäckas i tidig ålder. Genom intervjuer med specialpedagoger 

och legitimerade förskollärare har jag besvarat frågorna om vilka möjligheter förskollärare har 

att upptäcka språkstörning, hur förskollärare arbetar och kan arbeta med barn i språklig 

sårbarhet, samt på vilket sätt specialpedagoger och förskollärare kan samarbeta för att främja 

språkutvecklingen hos barnen. I studien beskrivs tidigare forskning om barns tidiga 

språkutveckling och vad som kännetecknar språkstörning, samt hur forskare anser att 

förskollärare bör arbeta med barn för att främja språkutveckling. Resultatet visade att det 

fanns en stor medvetenhet bland pedagogerna ute på förskolorna där intervjuerna 

genomfördes och att arbeta med språk och kommunikation var hos de flesta ett prioriterat mål 

i verksamheten. Specialpedagogerna framhåller den medvetna närvaron hos förskollärare för 

att vara ett stöd i den språkliga utvecklingen hos barnen, samt att ha möjlighet att upptäcka de 

barn som befinner sig i språklig sårbarhet där det kan handla om språkstörning. I 

undersökningen framkom att tid, kunskap, lyhördhet, närvaro, tillgång till specialpedagog och 

ett medvetet förhållningssätt utgör de förutsättningar som förskollärare behöver för att 

upptäcka barn med språkstörning.  

Nyckelord: Språkutveckling, språklig sårbarhet, pedagogik, interaktion, sociokulturellt 

perspektiv.         
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1. Inledning 
 

Språket är människans viktigaste redskap för kommunikation, tankeprocesser och 

kunskapsutveckling. Språkutvecklingen intar en central roll under småbarnsåren. Medan det 

är förskolans uppgift att stimulera den (LpFö, 1998:2016), bygger undervisningen i skolan på 

att elevens språkliga redskap redan finns på plats, trots att så inte alltid är fallet. Oavsett om 

språkproblemen handlar om språket i sig eller barnens bemästrande av det och om problemen 

får anses vara permanenta eller av övergående natur, kan de innefattas av begreppet språklig 

sårbarhet (Bruce, Ivarsson, Svensson & Sventelius, 2016). Claes Nilholm är professor i 

pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala Universitet. I sin blogg belyser 

han forskning om pedagogik i allmänhet och specialpedagogik i synnerhet men tar också upp 

frågor om relationen mellan forskning och praktik. Språket har oerhört stor betydelse i vårt 

kunskapssamhälle menar Nilholm (2017, 1 maj). Större krav ställs på individen då det i 

många fall krävs formell utbildning och ansvaret att planera sitt liv för att förhandla om sin 

sociala position och sin identitet ökar. Språkets betydelse lyfts också fram i styrdokumenten 

och förskolor förväntas idag arbeta aktivt med barns språkliga utveckling. Nilholm (2017, 1 

maj) menar att det är ofrånkomligt att pedagoger i förskolan kommer att stöta på barn som 

möter svårigheter i sin språkliga utveckling. Samtidigt hävdar Hagen, Melby-Lervåg & 

Lervåg (2017) att barn i språklig sårbarhet är utsatta för pedagogiska och sociala problem, 

samt att de i hög grad presterar på låg nivå i skolan. Detta i sin tur påverkar deras förmåga att 

hitta arbete och delta i samhället. Få studier har undersökt hur sådana problem kan förbättras 

under förskoleåren enligt Hagen et. al (2017). 

Runt fyra till sju procent av alla barn har en svaghet i sin språkliga förmåga och som kan 

diagnostiseras som en språkstörning. Språk är komplext, och det som vi ofta ser hos barn i 

språklig sårbarhet är att språkförmågan tycks variera, beroende på i vilket sammanhang 

språket används och vad språket används till. Detta hävdar Hallin (2016) som är legitimerad 

logoped och forskare inom språkutveckling och språk-, läs- och skrivsvårigheter hos barn. 

Eriksson, Habbe, Walther & Westlund menar i en skrift från Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (SPSM, 2015) att språkstörning är en funktionsnedsättning som ser olika ut 

för olika barn och elever. Det är en utmaning att undervisa barn som har språkstörning 

eftersom språket är involverat i allt lärande. Skollagen (2010:800) är lika för alla och säger att 

alla ska få det stöd de behöver. ”Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver 

särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom 

uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt 

framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges 

sådant stöd”.  

Under åren barnen går i förskolan är språkutvecklingen som starkast. Det vill säga upp till sex 

års ålder. Det är då allt utvecklas och svårigheter kan uppmärksammas. Inom förskolan finns 

möjligheter att hjälpa och stötta barn i språklig sårbarhet. Sjöberg (2017) är legitimerad 

logoped och menar att många barn har lätt för språk och springer själva uppför 

språkutvecklingstrappan. Andra barn behöver stå stilla en stund men tar sig därefter vidare 

själva. Lindgren & Modin (2012) förklarar att barnen tar till sig språket i vardagen, när de får 
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möjlighet att leka med språket, prata och sjunga. Ett fungerande talspråk är grundläggande för 

den fortsatta språkutvecklingen. Den i sin tur är grunden för barnets läsinlärning. Barnet 

måste känna till och förstå att språket kan delas upp i meningar, ord, stavelser och ljud. Så 

länge ett barn ser mer till betydelsen än till formen kan till exempel ”arm” vara ett långt ord, 

medan ordet ”finger” är ett kort (Lindgren & Modin, 2012). För alla barn går det inte lika lätt. 

De står kvar länge på samma nivå och tar inte till sig av det allmänna språkbadet. ”De 

behöver bli serverade språket lite som på ett silverfat, en tydlig sak i taget” (Sjöberg, 2017, 

forskoletidningen.se). Barn med språkstörning behöver uppmärksammas tidigt för att de ska 

ha möjlighet att få riktad träning och stöd. Det krävs att de får den tid de behöver och att det 

finns förskollärare med förutsättningar som till exempel kunskap om svårigheterna och 

intresse att stötta barnet direkt. Detta för att språkstörning för många ger ett livslångt 

funktionshinder som i skolan kan ge symtom som läs- och skrivsvårigheter eller 

inlärningssvårigheter (Sjöberg, 2017). Färlin (2015) hävdar i artikeln ”Vart tjugonde barn har 

en språkstörning” just det som titeln beskriver. 

Enligt Umeå universitets examensbeskrivning (2013) är specialpedagogens roll att leda 

utvecklingen av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn. 

Som förskollärare med många års erfarenhet inom förskolan och blivande specialpedagog, 

finner jag ett stort intresse i att undersöka vilka möjligheter som finns i förskolan för att 

främja språkutvecklingen. Detta för att ha möjlighet att upptäcka barn med språkstörning i tid 

och ge dem det stöd de behöver. Vilken roll har specialpedagogerna i 

undersökningskommunen och finns de tillgängliga för förskollärarna för att öka möjligheterna 

att sträva mot läroplanens mål? Det är några av frågorna som kommer att utforskas i denna 

intervjustudie med verksamma förskollärare och specialpedagoger. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att få djupare kunskap om förskolans arbete med språkligt sårbara barn 

och hur språkstörning kan upptäckas i tidig ålder.  

De frågor som önskas bli besvarade i studien är följande: 

- Vilka möjligheter har förskollärare att upptäcka språkstörning? 

- Hur kan förskollärare arbeta med barn i språklig sårbarhet? 

- På vilket sätt samarbetar förskollärare och specialpedagoger för att främja 

språkutvecklingen hos barn i språklig sårbarhet? 

 

1.3 Centrala begrepp 

Språkutveckling/typisk språkutveckling: Språkutveckling kan liknas vid en trappa där varje 

trappsteg utgör en del i barnets språkutveckling. Det lilla barnet börjar vid det nedre 

trappsteget som omfattar språkets funktion (joller och samspel). Därefter följer steg 

innefattande innehåll (ordförråd, semantik), form (uttal, grammatik), språklig medvetenhet 
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samt läsa och skriva. Ju längre ner på trappan ett barn befinner sig, desto mer grundläggande 

är språkutvecklingen (Nettelbladt, 2007).  

Språkstörning: Barn som har språkstörning har en nedsatt språklig förmåga. Det vill säga att 

de har svårigheter med att förstå vad andra säger eller själv göra sig förstådda. Ibland finns 

svårigheter med båda delarna. Språkstörning kan delas in i tre olika områden som handlar om 

fonologi (språkets form), semantik (språkets innehåll) och pragmatik (språkets användning). 

Det kan handla om ”lätta” språkstörningar och ”grava” språkstörningar. Ju fler av 

ovanstående områden som är berörda, desto gravare är språkstörningen (Eriksson et al., 

2015).  

Språkförsening: När ett barn har en försening i sin språkutveckling som beräknas återgå till 

normal språkutveckling jämfört med barn i den egna åldern (Nettelbladt, 2007). 

Språklig sårbarhet: Synen på barns individuella förutsättningar i relation till såväl språkets 

uppbyggnad och regler som till förskolans pedagogiska erbjudanden och villkor, vilket utgör 

ramarna för varje barns möjlighet till utveckling och lärande (Bruce et.al, 2016). 

I föreliggande intervjustudie använder respondenterna begreppen språkstörning, språklig 

sårbarhet, språkförsening och språksvårigheter parallellt för att beskriva samma sak. När en 

del menar språkstörning handlar det i vissa fall om barn som har försenad språkutveckling och 

som det finns en oro kring och man kan befara att det handlar om språkstörning. Andra menar 

att de använder språkförsening som begrepp när de talar om barn i språklig sårbarhet. Detta 

kanske kan förklaras med att det sällan är barn som får en diagnos redan i förskoleåldern och 

att det i de flesta fall är i kombination med andra funktionsnedsättningar inom NPF 

(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), vilket styrks av Eriksson, et al. (2015). 

Ovanstående begrepp förekommer i intervjuerna och betydelsen av begreppet framgår av 

sammanhanget, eftersom det är svårt att i tidig ålder slå fast vad det handlar om. 

 

1.4 Disposition 

I uppsatsen första del, litteratutgenomgången, presenteras forskning relevant för studien. Det 

inledande stycket ger en inblick i barns tidiga språkutveckling för att därefter ge en definition 

av diagnosen språkstörning och hur den kan yttra sig. I avsnittets andra del presenteras 

förskolans juridiska ramar där skollag och styrdokument belyses. Sedan följer en beskrivning 

av förskolans viktiga uppdrag i arbetet med de språkligt sårbara barnen. 

Litteraturgenomgången avslutas med en kort presentation av specialpedagogens roll i 

samarbetet med förskolan. Avsnitt tre i studien behandlar teoretisk utgångspunkt och 

metodval. Sist presenteras forskningsresultatet i en analys följt av en diskussion och en 

slutsats. I bilagorna finns missivbrev och intervjuguide.  
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2. Litteraturbakgrund 
 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar kommer följande avsnitt att beskriva den språkliga 

utvecklingen hos barnen, vad det är som kännetecknar språkstörning och vem som kan få 

diagnosen. Den här delen av studien kommer även belysa förskolans betydelse för barn i 

språklig sårbarhet, samt föräldrars inverkan på barnets språk. 

 

2.1 Barns förspråkliga utveckling 

Språket kommer genom alla sinnen, hävdar Johansson (2016) i en artikel. På 1950-talet 

lanserade den amerikanske lingvisten Chomsky teorin att språket är genetiskt programmerat i 

människans hjärna och att vi föds med en förprogrammerad kunskap om hur språket ser ut. 

Den här teorin har på senare tid utmanats och ifrågasatts, bland annat av forskaren Lacerda 

vars studier snarare visar att språk är något man främst lär sig i interaktion med sin omvärld. 

Äldre barn och vuxna lär sig nya språk i en observationsprocess genom att relatera till de ljud 

som andra använder. Förutsättningen för att ett spädbarn ska utveckla sitt språk är att de får 

vara med i situationer där sinnesuttryck är närvarande. De får då möjlighet att lära sig att 

upptäcka systemet från grunden, där det till en början handlar om en minnesprocess 

(Johansson, 2016).  

 

2.1.1 Den pragmatiska förmågan 

Eriksson et al. (2015) förklarar att om barnet har svårt att använda språket på ett passande sätt 

handlar det om samtal, sociala regler och situationsanpassat språk, även kallat pragmatik. Då 

kan det finnas svårigheter med att använda och tolka ögonkontakt, kroppsspråk och mimik. 

Det kan vara svårt att vänta på sin tur i samtalet, berätta sammanhängande, förstå ironi eller 

bildliga uttryck som ”kasta ett öga på” eller ”hoppa över den uppgiften”, eller anpassa språket 

till situationen. Nettelbladt (2013) menar att ett barn föds med ett intresse för mänskliga 

ansikten och röster. Redan efter någon dag kan ett nyfött barn urskilja sin mammas röst men 

för att utvecklas behövs ett samspel med omgivningen och under den första tiden är det 

framför allt mamman som är betydelsefull (Nettelbladt, 2013). Barnets första leende är för 

många föräldrar en milstolpe i barnens utveckling. När ett barn är sex veckor kan ett barns 

leende stimuleras av yttre påverkan. Vid tre månaders ålder kan barnet använda sitt leende för 

att få en liknande respons tillbaka. Vid fem till sex månaders ålder har barnet lärt sig se 

skillnad på kända och okända ansikten och visar det genom att endast visa sitt leende mot dem 

de känner igen. Detta kallas den förspråkliga perioden och kallas även den pragmatiska 

utvecklingen (von Tetzchner, 2005). Nettelbladt (2013) menar att utvecklingen delvis är 

förprogrammerad men att det krävs erfarenheter av socialt samspel för att den ska komma 

igång. Barnet lär sig språket genom social interaktion och samtidigt lär sig barnet sociala 

regler genom att använda språket. Det visar sig på den stora ömsesidigheten mellan språklig 

och social utveckling, där bägge sätten är beroende av- och påverkar varandra. Detta tar lång 
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tid att utveckla och även som vuxen förändras vår pragmatiska förmåga utifrån 

livserfarenheter, yrke och sociala roller Nettelbladt (2013).  

Barnets första vokala uttrycksmedel är skriket. Föräldrarna lär sig snabbt att urskilja skrikets 

olika typer hos sitt barn. Ibland kan barnet skrika för att det är trött. Andra gånger beror 

skriket på hunger eller smärta. Efter en tid kan man urskilja det vi kallar joller hos det lilla 

barnet. Det är vokalisationer som uttrycker välbefinnande, anser flera forskare, bland andra 

von Tetzchner (2005). Vid cirka tre månader uppträder det forskarna kallar vokaljoller. Det 

består av korta, stötvisa ljud på enskilda vokaler, till exempel; ”a-a-a”. Skratt börjar dyka upp 

mellan sexton och tjugo månaders ålder. Vid sex månaders ålder börjar vokaliseringen dyka 

upp och kan vara långa och låta som barnet sjunger. Nettelbladt (2013) talar om 

stavelsejollret, som ibland kallas det egentliga jollret, och dyker upp mellan sju och nio 

månaders ålder. Då kan barnet höras säga; ”ba-ba-ba” och så vidare. Den viktiga varianten av 

stavelsejoller uppträder i slutet under barnets första levnadsår. Det anses vara en viktig 

fortlöpare till debuten av barnets första ord då barnet blandar konsonanter och vokaler som i 

sin struktur liknar riktiga ord (Nettelbladt, 2013). 

Barnen går i förskolan från ungefär arton månaders ålder och fram till de börjar i skolan. När 

det gäller språk och pragmatik finns oerhört mycket forskning kring barnens utveckling i 

förskoleåldern. Nettelbladt (2013) menar att det kanske inte är så konstigt, eftersom det är då 

det sker flera betydelsefulla framsteg i den språkliga och pragmatiska utvecklingen hos 

barnen. Barnet kan interagera på ett grundläggande sätt redan i tidig ålder, förutsatt att de har 

en tillmötesgående vuxen. Det sker gradvis en ökad anpassning till de vuxnas 

språkanvändning, både när det gäller ordproduktion och förståelse. Som en följd av det ökar 

förmågan att kommunicera. Att lära sig samtala innebär också enligt Nettelbladt (2013) att 

barnet har en fonologisk förmåga. Det är viktigt så att mottagaren kan uppfatta vad som sägs 

menar hon. I nästkommande stycke presenteras Erikssons et al. (2015) beskrivning av detta 

begrepp. 

 

2.1.2 Den fonologiska- och den semantiska förmågan 

Svårigheter med språkets form benämns fonologi och handlar om språkljud och grammatik.  

Det är oftast det som märks först och kan handla om uttal. Ibland tappas vissa ljud bort eller 

byts ut mot andra. Till exempel kan knapp uttalas som ”happ” och garage blir ”adaf”. Det kan 

även handla om svårigheter med att sätta ihop meningar. Ord försvinner, byter plats eller 

ersätts med andra, exempelvis; ”Får hon sitta flickan knä?”, ”Jag ha den röd pennan”, ”Nu 

inte den hus min”. Andra svårigheter kan vara att man betonar ord och meningar på ett 

annorlunda sätt, pratar med entonig röst, har svårt att uppfatta om ord är korta eller långa, till 

exempel att ordet tändsticksask är längre än ordet tåg, trots att tåget är längre i verkligheten. 

Lätta svårigheter inom det här området försvinner ofta i och med att barnet blir äldre, men 

andra svårigheter kan finnas kvar långt upp i åren eller bli bestående. Om ett barn har 

bekymmer med språkets innehåll, det vill säga semantiken handlar det om ordförståelse och 

ordproduktion. Då kan barn ha svårt att förstå instruktioner, framför allt muntliga. De kan ha 
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ett litet ordförråd, svårt att komma på ord, svårt att ordna ord i olika kategorier, till exempel 

att bil, moped och tåg tillhör kategorin fordon (Eriksson et al., 2015). 

 

2.2 Vad är språkstörning? 

Det finns flera teorier som förklarar varför språkstörning uppstår. Leonard (2014) hävdar att 

det finns en långsam eller ineffektiv bearbetningsförmåga som särskilt drabbar språket. Det 

finns också svårigheter att bearbeta hörselintryck tillräckligt snabbt, samt svårigheter med 

språkligt arbetsminne. Ett barn med språkstörning har svårt att tillägna sig ett tidigt ordförråd 

som sedan leder till grammatisk problematik och svårigheter att känna igen mönster i språket. 

Specific language impairment är enligt Nilholm (2017, 1 maj) den diagnos som dominerat 

inom den internationella forskningen om språkutveckling. I Sverige har diagnosen översatts 

till specifik språkstörning vilket kan ses som en upptrappning av den engelska beskrivningen. 

Nu föreslår forskarna att två diagnoser ska användas. Å ena sidan ska språkstörning användas 

när svårigheterna är kopplade till en biomedicinsk diagnos som man vet påverkar språket, till 

exempel Down syndrom och Cerebral Pares. Å andra sidan ska begreppet developmental 

language disorder (utvecklingsrelaterad språkstörning) användas för språkliga svårigheter 

vilka framträder under utvecklingens gång och som inte är förvärvade eller har någon känd 

biomedicinsk orsak. Riskfaktorer för developmental language disorder är till exempel 

ärftlighet, socioekonomisk utsatthet med mera.  Forskarna poängterar vidare att 

developmental language disorder också kan förekomma samtidigt med en rad andra problem 

såsom till exempel ADHD. Däremot verkar det finnas en skepsis gentemot att det går att på 

ett säkert sätt fastställa olika undertyper av developmental language disorder hävdar Nilholm 

(2017, 1 maj). 

I sin blogg hävdar Hallin (2016, 23 februari) att orsaken till språkstörning ännu är okänd. 

Språkstörning är när ett barn har svårt att lära sig sitt modersmål jämfört med andra barn, trots 

att barnet inte har några tydliga externa orsaker till detta, som till exempel oupptäckt 

hörselnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Barn har svårare att lära sig språk på grund av 

att de inte har lika lätt att hitta och lagra regelbundenheter, till exempel grammatiska mönster. 

För skolbarn och vuxna innebär det att man inte bara har svårt att läsa och skriva, utan även 

när man lyssnar och pratar. Språkstörning kan också göra att det blir svårt att använda språket 

på rätt sätt. Ofta är det också svårt att lära sig och komma ihåg nya ord. Man kan beskriva det 

som att man måste uttrycka sig med och förstå ett språk som man inte riktig kan, fast hela 

tiden. Hur språkstörning visar sig varierar också från person till person. Vem som har en 

språkstörning är inte svart eller vitt utan en bedömning. Att en diagnos ställs eller inte beror 

på var vi sätter vår gräns för hur stora de språkliga svårigheterna måste vara, anser Hallin 

(2016, 23 februari).  

I en amerikansk studie av Mainela-Arnold, Alibali, Hostetter & Evans (2014) jämfördes hur 

barn med språkstörning och barn med typisk språkutveckling använder icke-verbala gester. 

Resultatet visade att barn med språkstörning använder sig mer av icke-verbal kommunikation 

än sina jämnåriga kamrater med typisk språkutveckling. Barn i språklig sårbarhet kan trots sin 
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oförmåga att formulera sig verbalt bli intresserade och medvetna om språket. Det kan märkas 

genom att de kommenterar och prövar vissa ord, samt leker med ord och frågar om ord. Att 

lekfullt få smaka på rim och ramsor, leta ljud i orden kan vara mycket krävande och bygger på 

såväl språklig medvetenhet som intresse av språk. När det handlar om språkförståelse kan det 

vara så att barnet kan härma och uttala ett ord korrekt, utan att för den sakens skull veta vad 

ordet betyder. Att endast upprepa vad andra har sagt kan tolkas som ett sätt att visa att man 

vill vara delaktig i samtalet, trots att man kanske inte förmår att komma med ett nytt och 

självständigt bidrag till kommunikationen. Samtidigt övar barnet förmågan att lyssna och 

bearbeta ljud, ord och kanske hela fraser för att sedan kunna producera dem på ett 

självständigt sätt (Mainela-Arnold et al., 2014). 

 

2.2.1 Barns olika förutsättningar i språkutvecklingen 

Betydande framsteg har gjorts inom forskningen då det gäller sambandet mellan språkstörning 

och ärftliga faktorer. Trots det bör vi inte glömma bort de miljövariabler som spelar in i 

barnets utveckling hävdar Pennington & Bishop (2009). Så tidigt som i femte 

graviditetsmånaden hör fostret ljud från sin mamma och som nyfödd är mammans röst redan 

en bekant signal. Lacerda (refererad av Johansson, 2016) talar om aktiva föräldrar som förser 

barnet med yttranden och om den ömsesidiga relationen som då byggs upp. Barnet börjar så 

småningom använda ljud utifrån vad de lärt sig. Dock menar Lacerda att det finns föräldrar 

som pratar väldigt lite med sina barn och förutsättningarna att lära sig språket blir betydligt 

sämre för dem. Det typiska i dessa fall är att det kan finnas andra som tar över 

kommunikationen, till exempel syskon eller andra vuxna i barnens närhet. Lacerdas forskning 

visar att ju mer engagerad en förälder är i kommunikationen med sitt barn, desto större 

ordförråd får barnet. En lyhörd förälder ger till exempel barnet en stark berättarröst, man 

tolkar barnets bild, av till exempel en lampa. Genom att göra det skapas väldigt starka 

kopplingar mellan det som barnet ser och ljudet som hörs (Johansson, 2016). 

 

2.2.2 Språkstörning i kombination med andra svårigheter 

Eriksson et al. (2015) förklarar att den som har språkstörning i de flesta fall även har 

svårigheter inom andra områden. Det kan handla om svårigheter med uppmärksamhet och 

koncentration, socialt samspel, motorik eller att uppfatta ljud. Språk och uppmärksamhet 

påverkar varandra och det kan vara så att om man inte hinner med att uppfatta vad som sägs, 

blir det svårt att kunna koncentrera sig och vara uppmärksam. De exekutiva funktionerna 

används då man resonerar med sig själv, planerar vad man ska göra och repeterar 

instruktioner i arbetsminnet. Då behövs ett språk, och barn som är i språklig sårbarhet har ofta 

problem med detta. Många som har språkstörning har också diagnosen ADHD (Attention-

Deficit/Hyperactivity-Disorder), vilket innebär svårigheter med koncentration, 

uppmärksamhet samt att kontrollera sina impulser. ADHD påverkar språkförmågan och kan 

visa sig genom att barnet kanske avbryter, pratar rakt ut i luften, plötsligt byter ämne eller 

resonerar högt för sig själv. Autism innebär att en person har problem med att samspela och 

kommunicera med andra, till exempel kunna förstå andras tankar och avsikter, förstå 
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ickespråklig kommunikation som gester och mimik, anpassa språket till situationen, ge lagom 

mycket information och hålla en röd tråd i berättande. Man har även begränsade och 

upprepade mönster i sina beteenden, intressen och aktiviteter. Det är vanligt att personer med 

autism också har språkstörning. En del barn som har språkstörning har även svårigheter med 

sin grov- och finmotorik. Det kan handla om ett yvigt rörelsemönster och en viss klumpighet 

som att lätt ramla eller snubbla över saker. Det kan även handla om svårigheter att skriva för 

hand eller klippa med en sax. Ovanstående svårigheter går ofta in i varandra och förändras 

med tiden. Ett barn i förskolan som har språkstörning kanske senare bedöms ha mer av 

svårigheter med uppmärksamhet, samspel eller att läsa och skriva. Då kan det även bli aktuellt 

med andra diagnoser som till exempel ADHD, autism eller dyslexi (Eriksson et al., 2015). 

 

  

2.3 Språklig sårbarhet i relation till kunskapsutveckling och sociala relationer i    

förskolan 

Bruce, Ivarsson, Svensson & Sventelius (2016) menar att språklig sårbarhet handlar om synen 

på barns individuella förutsättningar i relation till såväl språkets uppbyggnad och regler som 

till förskolans pedagogiska erbjudanden och villkor, vilket ger ramarna för varje barns 

möjlighet till utveckling och lärande. Kunskap och medvetenhet om språklig sårbarhet är 

viktig för alla som har ett pedagogiskt uppdrag i förskolan. Det handlar om att förstå hur en 

språklig sårbarhet riskerar att påverka kunskapsutveckling och sociala relationer och utifrån 

en sådan medvetenhet anpassa pedagogiken. En språkmedveten pedagogik måste stärka 

barnens språkutveckling, något som i sin tur möjliggör kunskapande och vänskapande. Bruce 

et. al (2016) hävdar att en förskolas anpassade och genomtänkta pedagogik i relation till 

språkliga utmaningar är värdefull för alla barn, men absolut nödvändig för dem som befinner 

sig i någon form av språklig sårbarhet. Att åstadkomma ett medvetet språkarbete med alla 

barn bygger på en målmedveten förskoleledning med förskolechef som ytterst ansvarig. Det 

är betydelsefullt om förskoleledning och förskolechef har ett övergripande ansvar för att 

samverkan sker mellan exempelvis förskollärare, specialpedagog och logoped. Förskolans 

pedagogik är avgörande för betydelsen av barns möjligheter att vara delaktiga i verksamheten. 

Ett barn behöver känna att det är roligt och spännande att komma på morgonen och att 

verksamheten ska komma att innehålla något som gör att man känner sig förväntansfull och 

nyfiken. Inte minst ska barnen känna sig trygga i att bli lyssnade på, samtidigt som de ska få 

upptäcka att andra också har något viktigt att tillföra och berätta om (Bruce et al., 2016).  

Hagen et al. (2017) menar att barn som möter svårigheter i språket är utsatta för pedagogiska 

och sociala problem, vilket i sin tur hindrar individen i vuxen ålder sett ur ett 

sysselsättningsperspektiv. De anser att få studier har undersökt hur sådana problem kan 

förbättras under förskoleåren. Därav genomfördes en studie där effekterna av en 

språkförståelseintervention på barn som är i språklig sårbarhet bedömdes. De undersökte i 

vilken utsträckning språkinterventionen förbättrade barnens språkförståelse och huruvida 

eventuella effekter var hållbara, genom ett kluster i etthundrafyrtioåtta slumpvalda klassrum. 
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Insatsen varade i tretton månader med fem block på sex veckor och intervention tre gånger 

per vecka (cirka sjuttiofem minuter per vecka). Effekter fanns både på omedelbara och sju 

månaders uppföljningsåtgärder av språkfunktionen hos förskolebarnen och insatsen visade att 

det är möjligt att förbättra språkförståelsen hos barn i språklig sårbarhet (Hagen et al., 2017). 

 

2.3.1 Vad säger förskolans styrdokument om det pedagogiska uppdraget? 

Enligt skollagen (2010:800) är syftet med förskolans utbildning att stimulera barns utveckling 

och lärande, samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn 

på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en 

helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen 

för fortsatt utbildning. 

Förskolans uppdrag är enligt läroplanen (LpFö, 1998:2016) att lägga grunden för ett livslångt 

lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Barnen ska 

erbjudas en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. 

Familjerna ska erbjudas stöd i ansvaret för barnens fostran, utveckling och växande. 

Förskolans uppgift är att i samarbete med barnens föräldrar verka för att varje barn får 

utvecklas efter sina förutsättningar. Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn 

i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd med 

hänsyn till egna behov och förutsättningar (LpFö, 1998:2016). 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp 

samt utvecklar sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med andra. Språk och lärande hänger oupplösligt samman och 

förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och 

ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen (LpFö, 1998:2016). 

Enligt läroplanen (LpFö, 1998:2016) ska förskolläraren ansvara för att arbetet i barngruppen 

genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i språk- och kommunikationsutveckling. 

Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och 

särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling. 

Förskolechefen har det övergripande ansvaret att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i 

läroplanen och uppdraget i dess helhet (LpFö, 1998:2016). 

I förskolan arbetar förskollärare som ansvarar för att arbetet i förskolan följer målen i 

läroplanen. Det måste finnas förskollärare i varje förskola. I förskolan kan det också finnas 

annan personal som har utbildning eller erfarenhet för att främja barnens utveckling och 

lärande. Det kan till exempel vara barnskötare, som är en viktig personalgrupp i förskolan och 

som kompletterar förskollärarna (Skolverket, 2017). Många förskolor tar hjälp av 

specialpedagoger när ett barn är i behov av särskilt stöd. Det är dock inte föreskrivet i skollag 

eller läroplan att eller hur detta samarbete ska ske. Om ett barn har problem med till exempel 

stamning, tal- och språksvårigheter eller läs- och skrivsvårigheter kan en logoped ge 

behandlingar och/eller göra utredningar. För att komma till en logoped behövs en remiss från 

till exempel vårdcentral, BVC (barnhälsovård) eller skolhälsovård (Stockholms läns landsting, 

2017).   
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2.3.2 Kompensatoriska hjälpmedel och den fysiska lärmiljön i förskolan 

Barn med språkstörning måste anstränga sig mer för att förstå och tolka det som sägs. 

Eriksson et al. (2015) framhåller vikten av att ta hänsyn till barnets förmåga att lyssna. De 

talar om att använda ett enkelt språk där de flesta ord är vanliga och att anpassa taltempot. Att 

använda tecken som stöd förstärker talet, liksom användning av ett tydligt kroppsspråk och 

förstärkning med hjälp av bilder. SPSM (2017) förklarar att tecken so stöd, TAKK, är en 

metod som används för att stödja kommunikation och bygger på dess tecken. Tecknen 

används tillsammans med tal, som stöd vid språkutveckling och på den nivå där barnet 

befinner sig. Det underlättar språkförståelse och lärande men även som ersättning för talat 

språk. 

Hur inomhus- och utomhusmiljön i förskolan är utformad är av stor betydelse för barns 

utveckling och lärande. Det krävs att pedagoger ständigt reflekterar över hur miljön kan 

förändras och anpassas över tid, eftersom barngruppens- och det enskilda barnet behov hela 

tiden förändras (Skolverket, 2013). Barn med språkstörning men även andra barn, kan ha 

svårt att sortera bort ljud och synintryck som inte är viktiga. Den fysiska lärmiljön påverkar 

barnet i vardagen hela dagen och det är viktigt att se över vad som finns på väggarna i 

förskolan menar Eriksson et al. (2015). Det handlar även om ljudintryck, då kan det vara bra 

att sätta till exempel textilier på väggarna och använda material som inte slamrar. 

 

2.3.3 Betydelsen av pedagogers medvetna förhållningssätt i förskolan 

Bruce et. al (2016) menar att verksamhetens ansvar för att ge alla barn optimala utvecklings- 

och lärandemöjligheter löper som en röd tråd genom förskolans läroplan (LpFö, 1998:2016). 

Pedagogerna har ett ansvar att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla barn i förskolan enligt 

SPSM (2017). När det gäller vad som behövs för att ge barn i språklig sårbarhet 

förutsättningar och möjligheter att förstå och göra sig förstådda, att tänka och lära, krävs det 

där extra hos de vuxna som arbetar inom förskolan. Som pedagog kan man hjälpa barnen 

mycket genom att vara en god förebild som har ett medvetet och närvarande förhållningssätt 

och som lyssnar och bekräftar. Det gäller att barnen blir erbjudna att umgås med flera olika 

kamrater i olika åldrar och språkutvecklingsnivåer (Bruce, Hansson & Nettelbladt, 2007). 

Berikade samtalssituationer, som gör att barn i språklig sårbarhet kan prestera på sin optimala 

nivå, är när samtalspartnern lyssnar aktivt och samtalet äger rum i ett sammanhang som känns 

verkligt och viktigt. Det vill säga att saker och ting benämns och används i ett naturligt 

sammanhang där språk och handling samverkar med varandra (Hagtvet, 2006).  

Det är av stor betydelse att ett barn känner sig bekräftat, vilket det gör om vi följer och lyssnar 

på det som barnet vill visa och berätta. Det är oerhört viktigt för självbilden. Dock räcker det 

inte med att bekräfta förklarar Bruce et. al (2016). Barnet i språklig sårbarhet behöver också 

stimulans och utmaningar men det gäller att inte dränka orden i ett ständigt pratande. Pauser 

är viktiga för att barnet ska uppfatta en struktur och för att det viktiga ska framstå som 

förgrund och det redan kända som bakgrund. Dessutom ger tysta stunder tid och ro att 
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reflektera, att vända och vrida, att se och inse att det finns olika infallsvinklar. När det gäller 

utveckling av begrepp och ordförråd är det viktigt att ha en vana att benämna det man ser, hör, 

gör och tänker. Det är förutsättningen för att man ska kunna dela och öka sina erfarenheter 

och kunskaper. De språkliga utmaningarna i förskolan hänger nära ihop med verksamhetens 

olika rutiner och aktiviteter. Ambitionen måste vara att ge talutrymme åt alla. Tystlåtna barn, 

barn som inte tar för sig, syns, hörs och märks är de som kanske behöver pedagogernas 

uppmärksamhet allra mest menar Bruce et al., (2016). De framhåller också betydelsen av att 

kunna förstå och använda språket och att det utgör en förutsättning för att kunna delta i lek 

och social samvaro med andra. 

 

2.3.4 Att kategorisera språket 

Bruce et. al (2016) framhåller vikten av att skapa ordning i ordförrådet. Författaren menar att 

barn hela tiden strävar efter att se ordning och mönster i allt runtomkring. Man kan kalla det 

för att kategorisera och det hjälper barnen att förstå sin omvärld. Det är viktigt för att veta vad 

som hör ihop och inte gör det, samt att skapa kategorier för olika betydelser som hjälper 

barnet att hitta det de letar efter. Det behövs när barnet ska berätta eller be om något. Genom 

att medvetet använda ett nyanserat och varierat språk och samtidigt låta barnen göra många 

olika upptäckter och erfarenheter stimuleras barnens olika associationer till orden. 

Associationerna blir sedan viktiga i deras nätverksbygge. Ordförrådet utvidgas så småningom 

och blir mer och mer finmaskigt. Ju fler associasionstrådar orden får, desto lättare blir det för 

barnen att hitta orden när de ska berätta något, både i tal och i skrift. Detta är något som 

logoped Holmström (2015) undersökt hos en- och flerspråkiga barn med språkstörning. Att 

leka leken ”Ett skepp kommer lastat” är en bra lek då man vill få ordning på hur ord hänger 

samman och är organiserade i över- och underordnade kategorier. Leken kan till exempel 

börja med olika frukter för att sedan göra det svårare genom att begränsa sig till frukter med 

olika antal kärnor, eller kanske frukter som växer på träd eller frukter som växer på buskar. 

Leken kan anpassas efter barnens utvecklingsnivå och kan varieras i det oändliga. Att redan i 

tidiga levnadsår få finsortera begreppen i lekens form, men också genom konkreta iakttagelser 

och samtal, är något som gynnar förståelsen och lärandet menar Holmström (2015). På vilket 

sätt barnen möter och förstår begrepp i tidiga år, har betydelse för deras kommande skolår, 

hävdar Helldén (2003) som genomfört en studie av elevers förståelse av naturvetenskapliga 

begrepp. Bruce et.al (2016) framhåller olika appars betydelse när det gäller att leka och 

laborera med språket och betonar vikten av att pedagoger väljer appar med omsorg. Det finns 

många bra appar där barnen ges möjlighet att beskriva, associera och sortera bilder utifrån 

olika egenskaper. Särskilt bra är det om barnet får dela upplevelsen med ett annat barn. Då 

kan de leka och laborera med appen och samtidigt ta del av varandras språkliga erfarenheter 

och lära tillsammans.  
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2.3.5 Att arbeta med högläsning i förskolan 

Bruce et.al (2016) föreslår att man kan utgå från barnens lekar och skapande och låta dem 

inspireras av berättelser från vuxna och från böckernas värld. Keene & Zimmerman (2003) 

berättar om ett arbete där det handlade om att utveckla läsförståelse/hörförståelse i förskolan. 

Pedagoger arbetade medvetet med att stärka barns hörförståelse i berättarsituationen. De 

arbetade med att försöka skapa en förförståelse kring texterna innan de började läsa. Detta 

kännetecknades av att de tog god tid på sig och samtalade om förväntningarna på bokens 

innehåll utifrån omslagsbilden för att använda sig av barnens förförståelse och fantasi. Sedan 

tog de tillsammans en ”bildpromenad” genom att endast bläddra och titta på bilderna i boken, 

samtidigt som de benämnde, samtalade och resonerade kring vad man ser och vad man trodde 

att berättelsen skulle komma att handla om (Keene & Zimmerman, 2003). 

 

2.3.6 Att stötta barnen i deras utforskande av ljud 

En milstolpe för barnens föräldrar är ofta när barnet lär sig tala rent, menar Bruce et.al (2016). 

Detta kan bli en oro där föräldern lyssnar mer på barnets uttal än innehållet i det de försöker 

förmedla. Att utveckla en medvetenhet om förhållandet mellan språkets innehåll och form är 

viktigare än att prata rent. Det får inte bli så att uttalsfelen uppmärksammas mer än innehållet 

i det barnet vill säga. Risken är att barnet omedvetet känner av förälderns oro och i värsta fall 

slutar använda och därmed utöva sitt språk. Fokus ska inte ligga på att be barnet upprepa det 

rätta uttalet om och om igen. Det gäller i stället att utforska ljudet med alla sinnen och en bra 

början kan vara att ta reda på om barnet över huvud taget kan härma ljudet i sammanhang 

utanför språket. Till exempel läten från djur eller i andra sammanhang. Det är en stor konst att 

samtala med barn utan att de ska känna sig ifrågasatta och det är viktigt att vara ärlig och säga 

till barnet när man inte riktigt förstår och hänger med. Kanske kan man be barnet att visa på 

annat sätt genom att peka, rita eller kanske berätta lite till. En sådan situation kan utvecklas 

till en ”gåtlek” där det är barnet som vet och den vuxne som gissar och behöver ledtrådar för 

att klara ut svaret (Bruce, 2016). I rapporten ”Forskning och skola i samverkan” 

(Vetenskapsrådet, 2015) framkommer genom ett flertal studier att arbetet med de yngre 

barnens utveckling av fonologisk medvetenhet ger positiva effekter på läsutvecklingen under 

de första skolåren. Resultatet fick ett vetenskapligt stöd i att det fanns ett samband mellan 

träning i fonologisk medvetenhet i relation till avkodning. Resultatet för studien visade också 

att fonologisk medvetenhet inte minst gynnar barn som löper större risk att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter (Vetenskapsrådet, 2015). 

 

2.3.7 Tidig registrering av språk i det dagliga livet 

Tidig registrering av språk, det vill säga TRAS, är ett forskningsbaserat material som fungerar 

som ett verktyg för pedagoger i förskolan att tidigt hitta barn i språklig sårbarhet och löper 

risk att få diagnosen språkstörning. Det används i syfte att kartlägga barns individuella 

språkutveckling och utgår från såväl barnets egna tal till förmågan att förstå och tolka 

muntliga instruktioner eller förstå innehållet i en saga. Materialet är framtaget i Norge som ett 
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resultat i en enkätundersökning, där det visade sig att det rådde stor brist på systematiskt 

arbetssätt när det gällde observation av barns språk och att det fanns ett stort behov av verktyg 

för systematisk observation. Materialet är översatt till ett flertal språk och används i Sverige 

sedan 2004 (Espenakk, 2013). 

I artikeln ”Frykter språktest setter barnehagebarn i bås” skriver journalisterna Bulai, Sandvik 

& Sundal Clausen (2014) att hälften av alla norska förskolor testar och kartlägger barnens 

språk. De flesta av dem använder då modellen TRAS. I artikeln intervjuas Mundal Karlsen 

som är utbildningsledare på en förskola i Bergen och hon menar att lek med språk är mer än 

oskyldigt kul. I leken med barnen använder hon de svar som barnen tillhandahåller för att 

kartlägga språkkunskaper. Resultaten skrivs ner i en mall och om de inte följer den normala 

utvecklingen måste det rapporteras till skolan, berättar Mundal Karlsen. Kaurel är PhD-

stipendiat vid utbildningsdepartementet vid universitetet i Oslo och ställer sig kritiskt till 

modellen. I artikeln framgår att han anser att det är olyckligt för barnens möjlighet till god 

utveckling att de belyses med strålkastare och sorteras utifrån en viss norm och är rädd att 

denna övning kommer att begränsa begreppet normalitet. När alla är ”mappade”, kommer en 

större grupp också att märkas som "utanför" och det kan skapas en uppfattning om att fler 

barn har problem än vad som är verkligheten, tror han. Kaurel är dock positiv till att 

undersöka barn som kämpar med språkutveckling så att de kan få riktad hjälp. Men han tror 

att förskollärare kan ta reda på vem som behöver hjälp, utan att förskolan behöver utföra en 

masskartläggning av alla barn. Barn i norska förskolor brukar vara där i många timmar varje 

dag, så pedagogerna kommer snart att upptäcka vilka barn som möter svårigheter ändå. 

Mundal Karlsen anser enligt Bulai, et al. (2014) att TRAS är ett bra verktyg eftersom det 

garanterar att man får med allt i den dagliga observationen av barnen och att förskolan får en 

bild av hur de ska hjälpa barnet att stimulera ytterligare. Däremot kan man aldrig lita på att en 

kartläggning hjälper alla att lära sig tala (Bulai, et al., 2014). Det finns kritik mot TRAS även 

här i Sverige, hävdar forskaren Vallberg Roth (2017, september) i artikeln ”Därför måste vi 

diskutera bedömning i förskolan”. Hon menar att förskolans läroplan inte innehåller mål att 

uppnå eller några specifika kunskapskrav för barn i bestämda åldrar och verktyget TRAS 

strider därför mot den statliga regleringen för förskolan. Genom att använda TRAS sker en 

bedömning och för stort fokus riktas mot barnets svagheter istället för barnets styrkor. I 

artikeln frågar sig forskaren varför man egentligen ska bedöma och dokumentera. Frågor som 

blir aktuella är bedömningens syfte, funktion och legitimering. Det kan exempelvis motiveras 

med att bedömning och dokumentation ger information eller grund för återkoppling, 

motivation, kontroll och sortering. Ett förekommande argument för bedömning i förskolan 

kan vara att i tid fånga upp barn i behov av särskilt stöd, det vill säga sortera barn. 

2.3.8 Föräldrasamverkan i förskolan 

Enligt läroplanen (LpFö, 1998:2016) ska förskolan komplettera hemmet genom att skapa 

bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. 

Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära samarbete med hemmen. Föräldrarna 

ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i 

förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för 

barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande (LpFö, 1998:2016). Eriksson et al. (2015) 
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framhåller betydelsen av ett bra samarbete mellan hemmet och förskolan då det handlar om 

ett barn som har språkstörning. Det kan komma att vara ett stort stöd för barnet och dess 

utveckling att samarbetet fungerar. De menar att det är viktigt att försöka skapa en gemensam 

bild av hur barnet ska lära sig och vilket stöd förskolan ska ge samt vilket stöd som hemmet 

ska ge. Vidare är det betydelsefullt att kommunikationen till föräldrarna är konkret och tydlig. 

Många föräldrar till barn med språkstörning kan ha liknande svårigheter själva och kanske 

behöver struktur och visuellt stöd precis som barnet. Ibland kan till exempel en bild säga mer 

än ord och användas som ett komplement till det talande språket (Eriksson et al., 2015).  

 

2.3.9 Specialpedagogens roll i förskolan 

Enligt skollagen (2010:800) har alla barn rätt till det stöd de behöver utifrån behov och 

förutsättningar. Det finns inget lagkrav på specialpedagogiska insatser i form av 

specialpedagog utan det är behovet som styr. Dock är det förskolechefens övergripande 

ansvar att utifrån läroplanen se till att varje mål uppfylls (LpFö, 1998:2016). Beroende på 

vilka problem som uppstår kring ett barn uppstår ofta diskussioner om det är 

speciallärarens eller specialpedagogens ansvarsområde. Det hävdar Nilholm (2012) som 

menar att den traditionella speciallärarrollen innebar framförallt att arbeta enskilt eller i 

grupp med barn som möter svårigheter. Rollen som specialpedagog växte fram som en 

del ur ett miljöperspektiv där det sågs som betydelsefullt att också arbeta med gruppnivån 

och organisationsnivån. Under senare år har en ny speciallärarutbildning startats med 

inriktningar mot olika specifika problemområden och i början av 2000-talet har 

specialpedagogutbildningen haft en generell inriktning. Detta kan bli ett dilemma för 

specialpedagogen då förskola och skola är kvar i det gamla systemet med den 

traditionella specialläraren som arbetar enskilt med barnen, hävdar Nilholm (2012).  
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3. Sociokulturellt perspektiv 
 

Eftersom tidigare forskning kring språkutveckling och förskolans läroplan till stor del bygger 

på den ryske psykologens Vygotskys teorier är utgångspunkten i denna studie det 

sociokulturella perspektivet. Nedan följer en beskrivning på forskares olika tolkningar av 

Vygotskys syn på interaktionens betydelse för barnets lärande och språkutveckling. 

 

3.1 Interaktionism 

En av de främsta företrädarna inom den sociokulturella teorin är Vygotsky. Hans teorier visar 

att den mänskliga utvecklingen har ett nära samband med det sociala sammanhanget och 

språkutveckling måste studeras bland annat ur detta perspektiv Vygotsky betonar 

interaktionens viktiga roll för begreppsbildning och språkutveckling. Han menar att barnen 

upptäcker språket genom den sociala samvaron med andra. Barn kan inte ge innehåll åt ord på 

egen hand, utan får i samtal med vuxna det stöd som behövs för att språket ska utvecklas 

(Svensson, 2009). Avståndet mellan ett barns förmåga att utföra en uppgift under vuxens 

ledning och barnets förmåga att utföra en uppgift på egen hand kallar Vygotsky för den 

proximala utvecklingszonen. Han menar att det är i just det området som inlärning sker och 

har stor betydelse för den språkliga utvecklingen hos barnet (Håkansson, 2014). Smidt (2010) 

menar att Vygotsky hade ett stort intresse av sambandet mellan talet och tanken. Vygotsky 

talade om det tysta inre talets och det talade språkets samband med tänkandet. Tanken är 

liksom talet socialt i sitt ursprung och han hävdade att inre tal utvecklades ur yttre tal som 

sedan internaliserades.  

 

3.2 Lekens betydelse för interaktion 

Bruce (1991) framhåller lekens betydelse för interaktionen. Författaren talar om leken som en 

förberedelse för livet eller som en interagerande mekanism, där hon avser de olika sätt på 

vilka barn i leken sammanför, interagerar och använder sin befintliga kunskap och förståelse. 

Leken är en social aktivitet som utgår från samt utökar erfarenheterna genom användandet av 

kulturella redskap (Bruce, 1991). 

Under hela förskoletiden är språket viktigt för barnets begreppsbildning. Rika upplevelser av 

olika slag ger mycket att kommunicera om, vilket i sin tur leder till språklig utveckling. Det 

språkliga samspelet leder också till ökad intellektuell förmåga enligt Svensson (2009). 

Vygotskys teorier handlar om de redskap som individen tillägnar sig för att kunna 

kommunicera. Han visar hur barnet lär sig behärska och förstå sin omgivning genom samspel 

med mer erfarna personer, som hjälper barnet att lägga en innebörd i ord. I leken tillägnar sig 

barnen dessa redskap genom att de strävar efter att vara på en högre nivå i utvecklingen än i 

verkligheten fortsätter Svensson (2009). Hon förklarar att när ett barn i leken pratar i telefon, 

exempelvis med sina föräldrar, används telefonen för att kommunicera. Det blir tydligt att 
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barnet använder sitt sociala tal som egentligen är för svårt och det får som följd att barnet 

måste anstränga sig maximalt. Genom leken får barnet många upplevelser som inte bara 

kräver tal, utan även ett intellektuellt samspel (Svensson, 2009). Säljö (2014) hävdar att när en 

vuxen och ett barn leker tittut eller en lek med en boll, lär sig barnet grundläggande 

samspelsregler, regler för turtagning i kommunikation, beteckningar på objekt och personer, 

vad som är roligt och så vidare. Barnet agerar inte ensamt på detta sätt, utan kommer in som 

en slags lärling i sociala samspel som vuxna redan bedriver (Säljö, 2014). 

 

3.3 Operationalisering av teorin 

 

Det sociokulturella perspektivet som beskrivs enligt Svensson (2009), Säljö (2014), Smidt 

(2010), Bruce (1991) samt Håkansson (2014) används i föreliggande studie för att stödja 

analys och diskussion i förhållande till studiens empiri och resultat. Centrala begrepp som 

kommer att användas för analys och diskussion av data är: den proximala utvecklingszonen, 

kommunikation, interaktion, förhållningssätt. 
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4. Metod 
 

I denna del presenteras studiens metod och urval av respondenter, hur genomförandet av 

undersökningen gick till, bearbetning av data, vilken analysmetod som använts, vilka 

forskningsetiska principer som tillämpats, samt studiens trovärdighet. 

Utifrån studiens syfte som är att få djupare kunskap om förskolans arbete med språkligt 

sårbara barn, samt hur tidiga insatser kan göras för att upptäcka språkstörning, har den 

empiriska delen av undersökningen genomförts via kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

Fördelen med dem är att man genom samtal lär känna andra människor. I ett intervjusamtal 

ställer forskaren frågor om och lyssnar till det människor berättar om sin levda värld och det 

finns möjlighet för forskaren att ställa följdfrågor. Semistrukturerade intervjuer ger utrymme 

för flexibilitet genom att det ges möjlighet att strukturera om frågorna i intervjuguiden (Kvale 

& Brinkman, 2015). Jag har intervjuat tre specialpedagoger och fem legitimerade 

förskollärare, för att få svar på mina forskningsfrågor som är, ”vilka möjligheter har 

förskollärare att upptäcka språkstörning”?, ”hur kan förskollärare arbeta med barn i språklig 

sårbarhet”? och ”på vilket sätt sker samarbetet mellan förskollärare och specialpedagoger för 

att främja språkutvecklingen hos barn i språklig sårbarhet”? 

 

4.1 Urval 

Urvalet av personer att intervjua var målinriktat (Bryman, 2011). Jag valde att intervjua 

förskollärare och specialpedagoger för att få en så bred insikt som möjligt i arbetet med 

språkstörning. Trost (2010) benämner samma typ av urval för bekvämlighetsurval, något 

forskaren efterfrågar vid behov av adekvata respondenter med relevanta kunskaper. 

Förskollärarna skulle ha minst fem års yrkeserfarenhet och representera olika förskolor i 

kommunen. Vid urvalet av specialpedagoger var kravet att de vid intervjutillfället skulle 

arbeta mot förskolan. Anledningen till att jag förutom förskollärare ville intervjua 

specialpedagoger, var att få en uppfattning om vilka förutsättningar förskollärare har i sitt 

arbete att upptäcka språkstörning samt hur samarbetet mellan de olika yrkesgrupperna 

fungerade. Kravet vid urvalet av respondenter var även att jag inte skulle känna någon av 

respondenterna personligen. En av förskollärarna var min arbetskollega för ungefär tjugo år 

sedan, vilket är den närmsta personliga kontakt jag har med någon av respondenterna. 

 

4.2 Genomförande av intervjuer 

För att komma i kontakt med specialpedagoger vände jag mig till kommunen för att få 

information om vilka specialpedagoger som arbetade mot förskolan. Som nämndes vid urvalet 

var kravet att jag inte skulle känna någon av respondenterna väl. För att komma i kontakt med 

förskollärare hörde jag mig för bland arbetskollegor och vänner om de hade förslag på 

respondenter som jag kunde vända mig till. Sju förskollärare och tre specialpedagoger 
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kontaktades via mail för att ta reda på om det fanns möjlighet för dem att ställa upp i en 

intervju. Vid kontakten presenterade jag kort mig själv och förklarade syftet med 

undersökningen. Samtliga specialpedagoger och fem förskollärare var villiga att delta och 

överenskommelse om tid och plats ägde rum. Därefter skickades intervjufrågor (bilaga ett) 

och missivbrev (bilaga två) till respondenterna och sju intervjuer kunde genomföras. Efter 

önskemål från en av förskollärarna genomfördes en gruppintervju, där även en 

förskollärarkollega deltog. Jag såg inga hinder i det då kriterierna för urvalet uppfylldes. 

I ett tidigt skede påbörjades inläsning av litteratur i ämnet för att få en tydlig bild av 

språkstörning och barns tidiga språkutveckling. Därefter konstruerades en intervjuguide (se 

bilaga två) som var tematiskt utformad efter forskningsfrågorna med utrymme för följdfrågor. 

Samtalen ägde rum i avskild miljö för att öka tryggheten hos respondenten, samt öka 

möjligheten att prata fritt. Intervjun inleddes med att jag klargjorde syftet med intervjun samt 

att respondenten fick en förståelse för sin roll under samtalet. Jag började med att ställa några 

inledande frågor för att få en bild av respondentens bakgrund, gällande ålder, tidigare 

erfarenheter och så vidare. Min avsikt var att ge ett förtroendeingivande intryck för att 

respondenten skulle känna sig trygg och villig att dela med sig av sin värld och sina 

erfarenheter, vilket styrks av Kvale & Brinkmann (2015). Jag valde att spela in samtalen med 

mobiltelefon och de spelades in i sin helhet. Fördelen med det är att intervjuaren kan lägga 

fokus på att lyssna och ställa följdfrågor istället för att anteckna (Bryman, 2011). Genom 

intervjun försökte jag tänka på att utnyttja tystnaden för att driva intervjun vidare. Genom att 

jag beviljade pauser i samtalet gav jag rikligt med tid till respondenten att associera och 

reflektera, för att sedan avbryta tystnaden själv med betydelsefull information. Intervjun 

avrundades genom att jag lyfte några av de viktigaste lärdomarna som framkommit och 

respondenten gavs möjlighet att återkoppla till dessa. Avslutningsvis ställde jag frågan om det 

var något mer som respondenten ville ta upp som inte framkommit under intervjun (Kvale & 

Brinkmann, 2015). 

 

4.3 Bearbetning av data och analysmetod 

Intervjun transkriberades i direkt anslutning till intervjutillfället och sorterades tematiskt 

utifrån forskningsfrågorna. Jag valde att transkribera de mest relevanta delarna i intervjun då 

samtalen vid några få tillfällen föll utanför ramarna för syftet med studien (Bryman, 2011). 

Tekniken jag valde för att bearbeta texterna var innehållsanalytisk. Min strävan var att på ett 

systematiskt och replikerbart sätt sortera innehållet i termer utifrån studiens syfte och 

forskningsfrågor (Bryman, 2011). Den transkriberade texten lästes igenom metodiskt och med 

utgångspunkt i forskningsfrågorna placerades resultatet under rätt fråga. Därefter formades 

relevanta underrubriker som berör till exempel pedagogers förhållningssätt, lärandemiljö, 

samarbete mellan förskollärare och specialpedagoger. 
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4.4 Forskningsetiska principer 

När respondenterna tillfrågades informerades de om syfte och upplägg, enligt 

informationskravet utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017). 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att respondenterna deltog på frivillig basis och att de när 

som helst kunde dra sig ur processen. För att uppnå nyttjande - och konfidentialitetskravet 

gavs också information om vad studien skulle användas till och att den var anonym. 

Intervjuerna skulle transkriberas och därefter raderas. Personliga uppgifter som kunde härleda 

till respondenten skulle inte redovisas (Bryman, 2011). Respondenterna gavs tillfälle att ta del 

av informationen dels genom missivbrevet och dels genom förtydligande vid intervjutillfället, 

vilket togs emot väl. 

 

4.5 Studiens trovärdighet 

I en kvalitativ forskningsintervju finns det vissa invändningar mot validiteten och 

reliabiliteten. Frågan är om det framkommer vad respondenterna verkligen menar och om 

samma resultat kan nås vid andra tidpunkter av andra forskare. Min studie grundar sig på få 

respondenter där jag gått in på djupet med dem jag intervjuat. Respondenternas erfarenheter 

kan dock betraktas som överförbara i viss bemärkelse på så vis att uppfattningar och 

erfarenheter kan kännas igen av andra (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Om intervjuerna skulle utföras igen av en annan person skulle svaren till viss del kunna bli 

annorlunda utifrån de följdfrågor som ställs. Det som styrker validiteten i denna studie är att 

jag genom hela intervjun gav möjlighet för respondenten att bekräfta att jag uppfattat dem 

rätt, genom att sammanfatta det som framkommit. När empirin transkriberats mailade jag 

respondenterna texten för att de skulle ges möjlighet att läsa igenom och godkänna den. Detta 

styrks av Bryman (2011) som hävdar att denna metod varit särskilt populär bland kvalitativa 

forskare, eftersom de vill försäkra sig om att det finns en god överensstämmelse mellan 

resultaten och de erfarenheter och uppfattningar som respondenterna har. Genom att använda 

mig av teorier och tidigare forskning har jag som forskare distanserat mig från materialet och 

på så sätt styrkt studiens validitet. I analysen av resultatet har jag använt mig av många citat, 

vilket ger läsarens möjlighet att värdera att tolkningarna jag gör är riktiga (Bryman, 2011). 

 

4.6 Metoddiskussion 

Att intervjua i forskningssyfte är svårt och det handlar om att vara professionell och ställa de 

rätta frågorna (Kvale & Brinkmann, 2015). Innan utformandet av intervjuguiden läste jag på i 

ämnet för att öka kunskaperna om barns språkutveckling och vad begreppet språkstörning 

innebär, vilket styrker undersökningens reliabilitet menar Kvale & Brinkmann (2015). På 

grund av den knappa tidsrymd som fanns för mig att tillgå hade jag önskat hinna läsa på mer 

för att vara bättre förberedd.  Min upplevelse är att ju fler intervjuer jag genomförde desto 

lättare blev det för mig som intervjuare att ställa de rätta följdfrågorna och koncentrera mig på 
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att lyssna. Ju fler intervjuer jag genomförde kunde jag även se ett mönster i hur 

respondenterna tänkte och tyckte. Min bedömning är att jag fick svar på studiens syfte och 

mina tre forskningsfrågor. Min avsikt var att intervjua respondenterna var och en för sig men 

efter önskemål av en förskollärare genomfördes en gruppintervju. Det var för att hon själv inte 

trodde sig ha tillräckligt med kunskap i ämnet och ville ha hjälp av en förskollärarkollega. Det 

som skilde gruppintervjun från övriga intervjuer var att respondenterna hade möjlighet att 

komplettera varandras svar och kunde komma med olika infallsvinklar. För avgörandet av 

resultatets påverkan anser jag att det mer handlat om vilken person jag intervjuat och inte i 

vilken form intervjun genomförts. 

Undersökningen genomfördes i en liten kommun och jag kan ha haft en viss förkunskap om 

vissa frågor innan jag ställde dem. Jag kände ingen av respondenterna väl, vilket var ett krav 

vid urvalet. En av respondenterna var min arbetskollega för tjugo år sedan. Dock är min 

bedömning att det inte påverkat resultatet. Det kan vara möjligt att mina många år som 

förskollärare och blivande specialpedagog har påverkat respondenterna med mina följdfrågor 

och därav fått andra svar, än om intervjuaren inte varit insatt i förskolans verksamhet. Dalen 

(2008) menar att det kan vara svårt att göra undersökningar i verksamheter man själv är nära 

och har en åsikt om. Det som talar för att jag är insatt i verksamheten, är att sannolikheten att 

ställa rätt frågor är högre. Jag har försökt sätta parantes kring mig själv och min egen kunskap 

så att mina värderingar inte överskuggar analysen (Dalen, 2008). 
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5. Resultat 
 

I detta avsnitt kommer resultatet från intervjuerna att presenteras. Av sekretesskäl har 

respondenterna tilldelats fingerade namn. Sara, Sandra, Sally, Fanny, Freja och Felicia 

intervjuades var och en för sig, medan Frida och Fia deltog i en gruppintervju. För att 

underlätta för läsaren har de som representerar specialpedagoger namn som börjar på ”S” som 

i specialpedagog och de som representerar förskollärare namn som börjar på ”F” som i 

förskollärare. I förskolan arbetar förutom förskollärare även barnskötare. Personalen i 

förskolan kommer i följande avsnitt att benämnas pedagoger för enkelhetens skull. 

Samtliga tre specialpedagoger är förskollärare i grunden och deras ålder är mellan fyrtioåtta 

och sextiotvå år. De har arbetat som specialpedagoger mellan elva till sjutton år och som 

specialpedagoger mot förskolan mellan ett till tretton år. En av specialpedagogerna arbetar 

även mot skolan. 

Förskollärarna är fem stycken i åldrarna fyrtiofem till femtiosex år. Deras yrkeserfarenhet 

som förskollärare varierar mellan sju till trettiofyra år. Alla har arbetat inom förskolan under 

de åren. Alla förskollärare utom en arbetar på förskolor med cirka sjuttio upp till hundra barn i 

åldrarna ett till och med fem år. Barngruppernas storlek varierar mellan tjugo till trettiofem 

barn. En förskollärare arbetar på en enskild förskola där tjugo barn är placerade. Förskolorna 

är belägna både på landsbygd och i centrala delar av kommunen. 

 

5.1 Vilka erfarenheter har förskollärare och specialpedagoger av när 

språkstörning kan upptäckas? 

Utifrån studiens syfte och forskningsfrågor har respondenterna fått besvara frågan om deras 

erfarenheter av hur tidigt språkstörning kan upptäckas i förskolan, samt när pedagogerna bör 

alarmera och känna oro. Nedan presenteras de svar som kommit fram i intervjuerna: 

När respondenterna fick frågan om deras erfarenheter om hur tidigt språkstörning kan 

upptäckas, när man kan misstänka att det kan vara en språkstörning samt när man kan börja 

känna oro, var alla tvungna att fundera en stund. De menade att det inte var en lätt fråga att 

svara på. En förskollärare berättade att ”i förskolan talar vi mest om språkförsening, inte 

språkstörning”. Gemensamt svar från alla respondenter var att det någon gång runt tre års 

ålder bör finnas ett tal. Sally som är specialpedagog menar att man inte kan säga en exakt 

ålder när ett barn ska börja prata, men om det till exempel kommer en vikarie till förskolan 

och ett barn som är tre år inte kan göra sig förstådd genom talet, bör man som pedagog 

reagera.  Sara som även hon är specialpedagog, anser att när det gäller uttalssproblematik 

behöver man inte känna så stor oro, utan först och främst är det samspelet det måste fokuseras 

på. ”Att man ser att barnen förstår vad man säger och att de kan samspela med de andra 

barnen”, menar hon. Den tredje specialpedagogen, Sandra, framhåller betydelsen av att som 

pedagog var lyhörd för att upptäcka de här barnen. ”Det kan handla om en tvååring som det 

blir mycket kaos kring och då måste vi som personal reagera”, förklarar hon. Förskolläraren 
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Felicia menar att man måste ha med i beräkningen att barn utvecklas olika men att hon som 

pedagog ofta får en känsla när det kanske inte står rätt till. ”Jag tänker att när ett barn 

begränsas bör man som pedagog reagera och sätta in stöd och hjälp”, fortsätter hon. I 

intervjuerna har det framkommit att när oro finns för ett barn i barngruppen brukar 

pedagogerna avvakta och ha lite extra koll på barnet innan de kontaktar någon utifrån, till 

exempel specialpedagog. Samtliga respondenter framhåller vikten av att funderingarna de kan 

ha bör tas upp med föräldrarna i ett så tidigt skede som möjligt, för att komma överens om hur 

förskolan och hemmet kan hjälpas åt att stötta barnet. Sara förklarar betydelsen av att utröna 

vissa medicinska orsaker till att barnet inte har talet. ”Till exempel kan det handla om att 

barnet har nedsatt hörsel eller ett för kort tungband”, menar hon. Sally pratar om att se till 

barnets situation hemma och på förskolan. ”Har det hänt något i barnets liv som gör att inte 

barnet har något tal? Var mamma eller pappa sena att prata och så vidare”?  

 

5.2 Förskollärares förutsättningar att upptäcka barn med språkstörning 

Utifrån studiens syfte och forskningsfrågor presenteras resultatet av hur respondenterna har 

resonerat om de förutsättningar som krävs för att upptäcka barn med språkstörning, samt vilka 

förutsättningar som krävs för att främja språkutveckling.  

”Jag ser erfarenheten i mitt arbete som en förutsättning att upptäcka barnen i tidig ålder. Även 

att det finns tillgängligt material att jobba med”, menar förskolläraren Fanny. Hon arbetar 

med många barn som har annat modersmål än svenska, vilket hon tycker gynnar hela 

barngruppen vad det gäller arbetet med språket. Fanny arbetar i dagsläget i en barngrupp med 

trettiofem barn och sju pedagoger. Hon menar att hennes tidigare erfarenhet av att arbeta i en 

mindre barngrupp med ungefär tjugo barn och tre pedagoger, ökar förutsättningarna att se det 

enskilda barnet och upptäcka vilka svårigheter de möter. På förskollärarna Frida och Fias 

förskola prioriterar de målet språkutveckling. ”Detta ökar förutsättningarna för oss”, menar 

de. Freja, som även hon är förskollärare, arbetar på en liten enhet som drivs i enskild regi. De 

har varit samma arbetslag i närmare tio år och trivs med varandra. Hon känner arbetsro, vilket 

är en trygg grund att stå på i arbetet. Inte minst när det gäller att upptäcka barn i språklig 

sårbarhet och att kunna skapa förutsättningar i deras lärande. Hon värdesätter den kompetens 

de har, och lyfter fram betydelsen av att ”det är viktigt att känna trygghet i sitt arbetssätt och 

veta att det finns en handlingsplan där det står vad barnet behöver och hur vi ska arbeta”. Där 

Felicia arbetar har de också språk och kommunikation som ett prioriterat mål. Hon ser det 

som en förutsättning till att främja språkutvecklingen hos barnen och hon menar att det finns 

ett stort behov. Något hon skulle vilja ha mer av är tid, där hon tycker att det brister. Den 

skulle behövas för reflektion, planering och iordningställande av material. De får stor hjälp av 

specialpedagog vilket hon tycker är bra. Felicia berättar att hon saknar det samarbete som 

fanns med BVC (barnhälsovården) tidigare, då de två gånger per termin träffade BVC-

sköterskan och de kunde följa upp barnen tillsammans. Andra förutsättningar som hon tycker 

att de har, är att de fått gå kurser i NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och tecken 

som stöd, ” då kunskap också är en förutsättning till att främja språkutvecklingen”, anser hon. 
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Sally menar att en viktig förutsättning för att upptäcka barn med språkstörning är att vara en 

medveten och närvarande pedagog. Det är något som hon till viss del saknar i kommunens 

förskolor idag. Dels tror hon att det beror på pedagogernas stressade arbetssituation och dels 

tror hon det kan bero på okunskap. ”Det är av stor vikt att veta varför det är viktigt med språk 

och varför det är viktigt för barn att leka och att lek, språk och kommunikation utgör basen för 

lärandet”, anser Sally. Sandra ser en vilja hos pedagogerna men även en frustration över att 

inte hinna med. Hon menar att tid till reflektion är en förutsättning och hon upplever en stor 

uppskattning när hon besöker förskolan. ”Pedagogerna får någon att bolla med och de får 

hjälp att tänka i nya banor”, förklarar hon. Sandra kan även hjälpa till att ge tips och idéer 

samt ta fram användbart material. Saras uppfattning är att förutsättningarna varierar i de olika 

förskolorna i kommunen. En del förskolor arbetar med många barn som har annat modersmål 

än svenska. Hon menar att de har ett tufft uppdrag, samtidigt som de tilldelas mer stöd som till 

exempel kurser i teckenkommunikation och så kallade språkassistenter. De är anställda av 

kommunen för att tolka i olika sammanhang mellan barn, pedagoger och föräldrar. På en 

förskola arbetar de i mindre grupper med språkutveckling, vilket gynnar alla barn i förskolan, 

inte bara de med annat modersmål. Sara anser också att förutsättningarna för pedagogerna att 

upptäcka språkstörning och arbeta med språkutveckling är en bra miljö. Hon berättar att det i 

dagsläget är ombyggnationer på flera ställen och att verksamheterna är tvungna att inrymmas i 

temporära lokaler. ”Det är svårt att få tag i behörig personal, vilket försämrar 

förutsättningarna och min önskan är att alla pedagoger fick en utbildning om språkutveckling, 

för att kunna använda den som en bas i sitt arbete. På så sätt skulle pedagogerna ha större 

möjligheter att upptäcka barnen med språksvårigheter i tid och skapa de bästa 

förutsättningarna för dem”, anser Sara.  

 

5.3 Hur förskollärare arbetar och kan arbeta med barn i språklig sårbarhet 

I följande avsnitt beskrivs specialpedagogernas och förskollärarnas uppfattningar om hur 

förskollärare kan arbeta och arbetar med barn i språklig sårbarhet i förskolan. 

De åtta respondenter som medverkat i intervjuerna har en gemensam uppfattning om att språk 

är basen för allt lärande. Sara saknar dock ett gemensamt mål för alla förskolor i kommunen i 

hur man arbetar med språkutveckling och att man på respektive förskola kunde bryta ner det 

övergripande målet i delmål. ”En viktig faktor är att man på respektive förskola resonerar om 

vilka faktorer som är viktiga att arbeta med”, anser hon. I intervjuerna framgår det att 

förskolorna ser språk och kommunikation som prioriterade mål. Felicia menar att man idag 

arbetar mer med helhetslösningar än vad man gjorde tidigare. ”Det är inte bara att skicka 

barnet till en logoped”, menar hon. Hela miljön ska vara språkutvecklande, inte bara för barn i 

språklig sårbarhet eller språkstörning, utan för alla barn. Hon anser att det är av stor betydelse 

och att det finns ett stort behov av detta hos barnen idag. Fanny arbetar i en barngrupp där en 

stor del av barnen har annat modersmål än svenska. ”Det blir naturligt med ett språkmedvetet 

förhållningssätt då och man kommer åt de barn som har språksvårigheter genom att arbeta på 

det sättet”, förklarar hon. På Frida och Fias förskola drivs ett miniprojekt där målet är att 

väcka intresset för läsning hos barnen. De upplever att föräldrar idag läser betydligt mindre 
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för sina barn jämfört med tidigare. Därför håller de på att starta upp ett bibliotek där föräldrar 

kan låna hem böcker och läsa för sina barn. Förskolan har olika läsvilor, där böckerna kan 

vara valda utifrån teman. En vila där barnen får lyssna på en kort saga och en vila där de får 

lyssna på en lång. Barnen ges sedan möjlighet att välja vilken typ av saga de vill höra, vilket 

Frida och Fia anser främjar språkutvecklingen och läsningen hos barnen. ”Det är lite olika hur 

de väljer men man har ju lyckats fånga barnen om de väljer att lyssna på en lång saga”, menar 

Fia. ”Och väljer barnen att lyssna på en kort saga, så har man i alla fall lyckats fånga intresset 

en liten stund”, fortsätter hon. Samtidigt som hon menar att om ett barn inte är van att höra på 

saga så tappar de fort koncentrationen. Sally framhåller vikten av pedagogernas medvetna val 

av böcker. Hon menar att samma bok kan läsas för barn i olika åldrar, genom att läsningen 

anpassas. ”För små barn kan man till exempel prata om bilderna. En bok kan också läsas flera 

gånger, då upprepandet är betydelsefullt för språkutvecklingen hos barnet”, menar Sally. 

Även på Frejas förskola har de ett väl medvetet arbetssätt vad det gäller språk och 

kommunikation. Hennes erfarenheter handlar mest om barn med uttalssproblematik och inte 

barn som har en uttalad språkstörning. Hon tror det kan bero på att de har ett sådant arbetssätt 

där de har väldigt tydliga rutiner. I samlingen deltar alla barn i olika åldrar och hon menar att 

de hela tiden tänker på att det ska vara förståeligt för alla. Vidare framhåller hon vikten av en 

barngrupp med olika åldrar där de yngre barnen lär av de äldre. Samtidigt menar hon att det 

även gynnar de äldre barnen att arbeta på olika nivåer. De börjar på en låg nivå med enkla 

ramsor för att sedan öka svårighetsgraden. Om de märker att ett eller flera barn har 

svårigheter med uttalet lägger de in lite extra motoriska övningar med munnen och gör dessa 

övningar med alla barn i gruppen. 

Att ha för avsikt att arbeta förebyggande med hela barngruppen är något som till synes går 

som en röd tråd genom de verksamheter där jag genomfört mina intervjuer. I många fall 

inkluderas alla barn i barngruppen där de leker Kims lek, klappar barnens namn för att få in 

satsdelarna i språket, leker med ord genom rim och ramsor, samt utför olika motoriska 

övningar för att stärka barnens munmotorik och språkliga utveckling. Felicias uppfattning är 

att det tillämpas på de flesta förskolor men hon framhåller samtidigt betydelsen av att man 

som pedagog vet varför man gör det. Tecken som stöd, TAKK, används i stor utsträckning på 

förskolorna. Både med enskilda barn i språklig sårbarhet och språkstörning men även på 

förskolor där inga uttalade svårigheter finns bland barnen. ”Jag arbetar med en pedagog som 

gått teckenkurs och vi använder det med alla barn för att förstärka talet”, berättar Freja. Fia 

förklarar att de fått möjlighet att gå teckenkurs eftersom de har ett barn på avdelningen som 

har språkstörning. ”Vi läser rim och ramsor med tecken, sjunger sånger med tecken som stöd 

och det inspirerar alla barn på förskolan”, säger hon. 

Som nämndes tidigare har de på en förskola gjort föräldrarna delaktiga i verksamheten genom 

att starta ett minibibliotek. Sandra tycker det är viktigt att informera föräldrarna om språkets 

betydelse och betydelsen av att börja arbeta med språket i tidig ålder. Både på förskolan och i 

hemmet. ”Redan när barnet ligger på skötbordet ska föräldern eller pedagogen prata med 

barnet, leka tittut-lekar och ge möjlighet för barnet att knyta an, vilket också har med 

språkutvecklingen att göra”, menar hon. Hon pratar även om att bildstöd är ett bra hjälpmedel 

för barn i språklig sårbarhet, vilket inte nämnts av någon av de förskollärare som intervjuats. 
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”Genom att sätta upp bilder på väggar, leksakslådor och så vidare, förstärker vi talet och 

tydliggör miljön för barnen”, berättar Sandra. 

  

5.4 Samarbetet mellan förskollärare och specialpedagoger i förskolan 

I följande avsnitt presenteras hur pedagoger i förskolan och specialpedagoger samarbetar för 

att främja språkutvecklingen hos barnen, samt hur de går till väga då de misstänker till 

exempel en språkstörning. 

När en specialpedagog kopplas in för att titta på ett enskilt barn, behöver alltid föräldrarna 

informeras innan. Det är alla respondenter i studien eniga om. Det är alltid bra att ta med 

föräldrarna så tidigt som möjligt i processen, menar de. Fanny menar dock att föräldrar kan bli 

lite rädda då det ska komma en specialpedagog och titta, så ibland ber de specialpedagogen att 

titta på hela gruppen först, innan de berättar för föräldrarna vad specialpedagogen sett.  

Sandra förklarar att specialpedagogerna i kommunen arbetar övergripande där hon och Sally 

inriktar sig på kommunikation och Sara fokuserar på språket. Det arbetar i snitt två 

specialpedagoger på tusen barn i de kommunala förskolorna i undersökningskommunen. De 

enskilda förskolorna har möjlighet att köpa in tjänsten från kommunen om behov finns. 

Gången är så att om pedagogerna vill komma i kontakt med en specialpedagog vänder de sig 

till sin chef, som i sin tur vänder sig till specialpedagogens chef och specialpedagogen får då 

ett uppdrag. Sandra berättar att det första hon gör är att kontakta förskolan för att komma 

överens om en tid hon kan besöka dem. Oftast besöker hon förskolan på förmiddagen då de 

flesta aktiviteter äger rum. Hon börjar med att observera barnet genom att finnas där och titta. 

”Det kan vara svårt att observera. Många av barnen jag observerar har svårt med den sociala 

kontakten och när jag är där kan det oftast gå lite bättre för dem, eftersom jag blir en länk till i 

kommunikationen”, förklarar Sandra. Hon försöker alltid att ha ett block med sig där hon 

skriver stödord för att kunna göra en sammanställning efteråt. Efter ungefär en vecka 

återkopplar hon till pedagogerna. Hon berättar vad hon sett och pedagogerna får möjlighet att 

berätta hur de upplever barnet eller barngruppen. Hennes önskan är att hela arbetslaget kan 

frigöras och kunna delta. Nästa steg kan vara att ta kontakt med chefen igen för att berätta vad 

man kommit fram till och sedan skrivs en handlingsplan. Den kan skrivas för barnet, 

barngruppen eller pedagogerna. Det beror på vad det gäller, menar Sandra. Det finns en mall i 

kommunen som används där man beskriver nuläge, bakgrund och hur det ska jobbas framåt 

på organisations-, grupp-, och individnivå. När uppföljning sker beror också på vad det gäller. 

Sandra förklarar att det ibland bara är någon vecka, men är tanken att pedagogerna ska jobba 

mer långsiktigt kan det ske efter sex till sju veckor. Ibland när Sandra är ute på förskolan och 

observerar en barngrupp eller ett enskilt barn, händer det att hon upptäcker ett annat barn som 

hon känner att hon skulle vilja titta lite extra på. Då brukar det oftast lösa sig naturligt och 

förskolechef blir informerad, förklarar hon. ”Förskolechefen måste alltid bli kontaktad för att 

ha en möjlighet att få en överblick över vilka barn som behöver stöd”, fortsätter Sandra.  

Sara berättar att som det ser ut nu sker samarbetet med förskolan ut så att hon får ett uppdrag 

runt ett barn som är i språklig sårbarhet. På samma sätt som övriga specialpedagoger besöker 
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hon förskolan för att genomföra en observation. Det varierar vilken problematik det handlar 

om. Ibland är det frågan om uttalssvårigheter och då brukar hon med föräldrarnas 

godkännande börja med att kontakta BVC och logoped. ”Föräldrarna ska få hjälp därifrån och 

mitt uppdrag är att handleda och stötta pedagogerna på förskolan i hur de ska förhålla sig”, 

berättar Sara. Hon menar också att det är väldigt sällan man behöver arbeta med ren talträning 

i förskolan, vilket var betydligt vanligare förr.  Om barnet har större svårigheter är det oftast i 

kombination med annan problematik som till exempel ADHD eller autism. Sara förklarar att 

hon träffar en del barn ofta och hinner bygga upp en relation tillsammans med föräldrarna 

också. Ibland följer hon ett barn ända upp i skolan, och ibland handlar det om en kortare insats 

så att pedagogerna kan känna sig trygga i det de gör. ”Det är viktigt att pedagogerna få veta 

att det de gör är rätt”, menar Sara. Om det finns behov av att pedagogerna behöver gå en kurs, 

till exempel en ”teckenkurs” kontaktas alltid förskolechef.  

Alla tre specialpedagogerna tycker att samarbetet med förskolan fungerar bra. Pedagogerna är 

alltid glada när vi kommer menar de. I intervjuerna med förskollärarna ger de också uttryck 

för att de är positiva till det samarbete som finns mellan dem och specialpedagogerna. Fanny 

saknar dock tiden då det kom ut en talpedagog för att lyssna på alla barn innan de börjar 

skolan. Freja som arbetar på en enskild förskola har inte samma erfarenhet av samarbetet med 

specialpedagog. Hon är medveten om att de kan köpa in tjänsten av kommunen men att de 

hittills inte haft behovet. 

BVC är den instans som föräldrar besöker med sina barn för regelbundna kontroller. 

Upptäcker de att det finns problem i språkutvecklingen kan barnet bli remitterad till en 

logoped för vidare utredning. Idag finns inget samarbete mellan BVC och förskolan men 

många respondenter saknar tiden då BVC-sköterskan besökte förskolan några gånger per år. 

Då fanns större möjligheter att följa upp varje enskilt barn, menar de. Sara förklarar att BVC 

jobbar genom föräldrarna som måste godkänna att en pedagog från förskolan delges 

information från dem. Samma sak gäller åt andra hållet, att ingen information från förskolan 

får lämnas ut till BVC utan föräldrarnas godkännande. Respondenternas uppfattning är att det 

sällan brukar vara några problem men att ett samarbete skulle gynna alla. Inte minst barn i 

språklig sårbarhet. 
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6. Analys och diskussion 
 

Följande avsnitt kommer att utgå från forskningsfrågorna som rubriker. Under respektive 

rubrik sammanfattas först resultatet från intervjuerna och därefter analyseras resultatet utifrån 

tidigare forskning och teori. Avslutningsvis sker diskussion av resultatet utifrån varje 

forskningsfråga, där jag problematiserar och reflekterar med mina egna tankar och åsikter. 

6.1 Vilka möjligheter har förskollärare att upptäcka språkstörning? 

I min undersökning framkom att pedagogerna i förskolan reagerar när ett barn har svårigheter 

med uppmärksamhet och koncentration, socialt samspel och att uppfatta ljud. Detta kan 

kopplas till Eriksson et al. (2015) som hävdar att språk och uppmärksamhet påverkar varandra 

och uppfattar inte barnet vad som sägs, kan det bli svårt att koncentrera sig.  

Resultatet i undersökningen kan sammanfattas med att en lyhörd och närvarande pedagog 

med god kunskap, samt ett medvetet arbetssätt i en språkstimulerande miljö, ökar 

förutsättningarna för att upptäcka barn med språkstörning. Specialpedagogen Sally menade att 

pedagoger måste vara närvarande i barnens lek för att ha en möjlighet att upptäcka eventuella 

svårigheter. Hon lyfter även vikten av att som pedagog förstå varför språk är viktigt. 

Specialpedagogen Sara framhåller betydelsen av att vara lyhörd inför hur barn fungerar i 

kommunikationen med andra. Om det till exempel uppstår många konflikter runt ett barn bör 

en pedagog reagera. Detta styrks av Bruce et. al (2016) som hävdar att när förskollärare 

arbetar med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är kunskapen om typisk 

språkutveckling och språklig sårbarhet viktig, likaväl som att didaktiskt kunna synliggöra det 

ämnesspecifika språket i lärandesituationer och samspel. Förskollärares förhållningssätt, 

bemötande och språkliga medvetenhet är centralt i lärmiljön och en pedagog kan hjälpa 

barnen mycket, genom att vara närvarande och verka som en god förebild som lyssnar och 

bekräftar (Bruce et. al, 2016). 

I undersökningen framkom att kunskap bland annat är när en pedagog har erfarenhet av det 

individuella barnets situation och särskilda svårighet, vilket stämmer överens med 

Nettelbladts (2013) uppfattning. Hon hävdar att funktionsnedsättning kan yttra sig på många 

olika sätt och det finns en stor individuell variation, där den personliga kännedomen om det 

enskilda barnet av speciell betydelse. Det kan vara avgörande att de professionella har 

kunskap om barnets sociala situation och vad barnet nyligen har upplevt. Vidare framhåller 

Nettelbladt (2013) vikten av ingående kunskap om hur olika funktionsnedsättningar kan yttra 

sig.  

Någon gång vid tre års ålder bör barnet ha ett tal och kunna göra sig förstådd inför en 

utomstående person. Det var något som framkom i studiens resultat men respondenterna var 

tvungna att tänka efter en stund innan de svarade. Felicia som är förskollärare ansåg till 

exempel att när ett barn begränsas bör man reagera och sätta in stöd. Nettelbladt (2013) talar 

om den svårfångade normaliteten. Hon frågar sig vad det egentligen innebär att vara språkligt 

och pragmatiskt ”normal”. Det ”icke-normala” kan vara för gemene man ett icke önskvärt 

beteende. Detta måste relateras till sociala faktorer, eftersom samhället uppställer normer, 
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skrivna eller outtalade, för individens beteende (Nettelbladt, 2013). Hallin (2016, 23 februari) 

talar om att språkstörning inte är svart eller vitt utan en bedömning, vilket kan förklara varför 

det behövs betänketid i frågan. Även att barn utvecklas i olika takt. Felicia menade att hon 

ofta får en känsla när det inte står rätt till med ett barns språk och kan tolkas som att det är 

svårt att veta vad som är normalt och icke-normalt. 

I undersökningen framkom att flera förskolor arbetar med språk- och kommunikation som ett 

prioriterat mål. I förskolans läroplan (LpFö, 1998:2016) står att förskolan ska arbeta för 

främjandet av den språkliga utvecklingen hos barnen. Sara som är specialpedagog saknar 

dock ett övergripande mål som kommer från högre instans, att samtliga förskolor i kommunen 

skulle arbeta med språk och kommunikation som ett prioriterat mål, eftersom språk är basen 

för allt lärande. Flera av respondenterna framhöll vikten av ett medvetet förhållningssätt. Det 

vill säga att det finns en tanke om varför man gör det man gör, vilket kan tolkas som att 

kunskap är avgörande för att förstå vikten av att vara den närvarande och lyhörda pedagogen, 

som utgör en möjlighet att upptäcka barn i språklig sårbarhet och ligger i riskzonen att få 

diagnosen språkstörning. Detta styrks av Bruce et. al (2016) som lägger stor vikt vid en 

pedagogs medvetna handling om varför pedagogen handlar som den gör. I studiens 

undersökning framkom också betydelsen av den typen av medvetenhet. Felicia hade till 

exempel uppfattningen om att de flesta förskolor i kommunen arbetar med rim och ramsor 

men hon var inte så säker på att alla visste varför och på vilket sätt det främjade 

språkutvecklingen hos barnen. 

Ur resultatet framkom att förskolläraren Fanny tyckte sig ha svårt att upptäcka de tysta 

språkligt sårbara barnen i den stora barngrupp hon arbetar i just nu med sju pedagoger. När 

det gäller barngruppens storlek är det enligt Skolverkets allmänna råd för förskolan (2013), 

viktigt med en dialog mellan huvudman och förskolechef om vad som är en lämplig 

personaltäthet samt storlek och sammansättning av barngruppen, utifrån de behov och 

förutsättningar som råder på varje förskoleenhet. Förskollärartätheten är speciellt viktig att 

beakta utifrån att förskollärare har ett särskilt ansvar för att målen och intentionerna i 

läroplanen (LpFö, 1998:2016) uppfylls. Skolverket (2013) hävdar att gruppstorleken är mer 

avgörande för pedagogisk kvalité än personaltäthet, det vill säga att mindre grupper är att 

föredra framför större grupper med samma personaltäthet.  

 

6.1.1 Sammanfattande diskussion om vilka möjligheter förskollärare har att upptäcka 

språkstörning. 

I undersökningen framgår att kunskap är det viktigaste för att kunna förstå och främja barns 

språkutveckling i förskolan. Som pedagog bör man ha förmågan att kunna lyssna och 

kommunicera med barn, samt kunna analysera och tolka det som sägs. Kunskap erhålls via 

utbildning, erfarenhet, och en nyfikenhet på att lära sig mer. Det handlar om förståelsen för att 

man som pedagog aldrig blir fullärd och att det alltid finns nya saker att lära. Ur kunskapen 

föds förståelsen för ett medvetet förhållningssätt och den lyhördhet som bör finnas för att 

upptäcka barn i språklig sårbarhet. Föräldrar besitter en stor kunskap om sitt barn, vilket även 

styrks av Nettelbladt (2013) och den anser jag bör tas till vara på i ett tidigt skede, då ett barn 
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väcker funderingar och oro om sin språkutveckling. Bruce et.al (2016) talar om det lilla extra 

som behövs hos pedagoger i förskolan för att ge barn med språklig sårbarhet de 

förutsättningar de behöver för att de ska kunna förstå och göra sig förstådda. 

Ju större barngrupp och ju fler pedagoger som ska samverka desto viktigare blir det att en 

verksamhets organisation fungerar.  Pedagoger behöver tid att planera och strukturera upp 

verksamheten för att öka tydligheten i vem som gör vad och vilket arbetssätt som ska 

tillämpas. Det gäller att ha ett arbetssätt där man delar in barnen i mindre grupper och kan 

anpassa verksamheten efter barnens behov och mognad. Ingen av de respondenter jag 

intervjuat har berättat att de använder materialet TRAS för att upptäcka de barn som befinner 

sig i språklig sårbarhet och löper risk att få diagnosen språkstörning. Verktyget strider 

förvisso mot förskolans läroplan, där barn inte ska bedömas men borde kunna vara en hjälp 

för pedagogerna att upptäcka de barn som är i språklig sårbarhet. Därefter kan fokus riktas 

mot den pedagogiska lärmiljön hur den kan förändras och anpassas för att stimulera barnets 

språkutveckling.  

Specialpedagogen Sally saknar de närvarande pedagogerna ute på förskolorna. I studien 

framkom att många pedagoger upplever en stressad arbetssituation där de saknar tid till 

planering, reflektion och tid till att sitta ner och prata med varandra, samt ta fram pedagogiskt 

material. Känslan av att inte räcka till kanske infinner sig då förskolans läroplan innehåller 

flera strävansmål som systematiskt ska följas upp, utvärderas och utvecklas? Kan det vara så 

att pedagogers arbetssituation gör att det blir svårt att vara den närvarande pedagogen? Jag 

anser att om förskolan arbetar med språk- och kommunikation som övergripande mål behöver 

man inte försaka någonting annat, eftersom det ingår i alla förskolans delmål, och därav 

minska stressen hos pedagogerna att inte hinna med. 

 

6.2 Hur kan förskollärare arbeta med barn i språklig sårbarhet? 

Enligt resultatet finns en gemensam uppfattning om att språket utgör basen för allt lärande. 

Det styrks av Bruce et. al (2016) som framhåller språkets centrala betydelse för att kunna lösa 

problem, minnas och erövra nya kunskaper. Som jag skrev tidigare framkom i 

undersökningen en saknad av ett gemensamt övergripande mål för alla förskolor i kommunen 

som kommer från högre instans. Specialpedagogen Sara menade att många förskolor redan 

idag prioriterar arbetet med språk och kommunikation men att det varierar på de olika 

förskolorna hon besöker.  

I resultatet speglades även betydelsen av att möta barnet där det är, vilken är en direkt 

koppling till Vygotskys teorier om lärande (Nettelbladt, 2013). I min studie framkom att det 

finns ett medvetet arbetssätt med den språkliga utvecklingen hos barnen. Förskollärarna Frida 

och Fia talade till exempel om det medvetna valet de gör vid högläsning för barnen, där 

barnen ges möjlighet att välja om de vill lyssna på en lång eller kort saga uppdelade i två olika 

läsvilor. Att arbeta i en språkstimulerande miljö med hela barngruppen är något som främjar 

alla barn, där barn lär i interaktion med varandra. Det är något som förskolläraren Freja gav 

exempel på när hon berättade om alla barns medverkan i den dagliga samlingen. Hon menade 
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att de yngre barnen lär av de äldre och även att de äldre barnen har behållning av att vara 

tillsammans med de yngre. Detta styrks av Nettelbladt (2013) som utifrån Vygotskys 

sociokulturella perspektiv ser språkutveckling som utvecklingsmässig, där barnets förväntade 

utveckling men också interaktionen är avgörande. Språkstörning och pragmatiska svårigheter 

kan ses som ett interaktivt problem och det är även förenligt med den proximala 

utvecklingszonen. Hon menar att barnet kan ha svårt att ta för sig i kommunikativa 

sammanhang och omgivningen påverkas även av språkstörningen, men rätt upplagd kan 

omgivningens intervention innebära stöd för barnet att utvecklas vidare (Nettelbladt, 2013). I 

leken på förskolan finns stora möjligheter till interaktion och specialpedagogerna framhåller 

lekens betydelse när de pratar om språkstörning. De talar om att vara närvarande i leken 

tillsammans med barnen för att upptäcka svårigheter i språk och kommunikation, men även 

att vara en länk i kommunikationen för de barn som inte klarar det på egen hand. Holmström 

(2015) framhåller betydelsen av styrda lekar, till exempel ”Ett skepp kommer lastat” som kan 

varieras i det oändliga och hjälper barn att sortera olika begrepp. Enligt Mainela Arnold et. al 

(2014) ska barnen få möjlighet att med lekens hjälp smaka på ord, rim och ramsor. Detta kan 

kopplas till den proximala utvecklingszonen som Vygotsky lyfter fram där det handlar om 

skillnaden mellan vad en individ kan göra utan hjälp och vad en individ kan göra med hjälp. 

Vygotsky menar att det är i det området som inlärning sker. På Fridas och Fias förskola 

arbetar de dagligen med rim, ramsor och sjunger sånger tillsammans med barnen. De berättar 

även att de använder tecken som stöd i det de gör för att förstärka talet. Leken är enligt Smidt 

(2010) social i sitt ursprung och ger möjligheter till interaktion med andra med bland annat 

språket som redskap. Bruce et. al (2016) menar att det är ett problem om ett förskolebarn inte 

hänger med och förstår vad kamraterna pratar om och vad leken går ut på, eller att han eller 

hon inte kan uttrycka sig så att de andra förstår. Problemet blir uppenbart för såväl barnet som 

inte hänger med, som för pedagogen och kamraterna som inte förstår och för verksamheten 

som inte lyckas skapa en känsla av tillhörighet och samhörighet. Gruppen kan inte på egen 

hand klara detta och barnet som inte hänger med och därför inte lyckas ta sig in, kan inte 

förväntas att själv ta ansvar att det inte förstått. Det ligger i sakens natur att inte kunna berätta 

vad man inte förstått (Bruce et. al, 2016). 

Förskolläraren Felicia lyfte fram att man idag arbetar mer med helhetslösningar än vad man 

gjorde tidigare och att det inte bara är att skicka barnet till en logoped. Hon talade även om en 

språkstimulerande miljö för alla barn där man arbetar med hela gruppen i förebyggande syfte. 

Detta kan kopplas till Bruce et. al (2016) som talar om att en språklig tillgänglig lärmiljö 

handlar om att erkänna och erbjuda alla barn likvärdiga villkor för lärande, oavsett 

individuella förutsättningar. Hon menar att det är viktigt att rikta blicken mot den egna 

verksamheten för att reflektera över dess organisation och lärmiljö. I undersökningen 

framkom att en språkstimulerande miljö även handlar om att pedagogerna tillhandahåller 

redskap för att tydliggöra språket. Det kan till exempel handla om teckenkommunikation som 

förenklar för barnet att lära sig ord, så att det själv kan börja uttrycka sig och kommunicera 

vad det vill. Tecknen gör också språkets struktur tydligare för barnet, som snabbare kan förstå 

hur språket är uppbyggt, vilket är en förutsättning för att kunna tala (SPSM, 2017). I resultatet 

visade det sig att tecken som stöd används på många förskolor. På Frida och Fias förskola 

förstärks talet med hjälp av tecken i allt de gör. De menar att alla barn inspireras av det 
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oavsett om barnet är i språklig sårbarhet eller inte. På förskolläraren Fannys förskola finns 

många barn med annat modersmål än svenska och därför ses tecken som stöd som ett 

användbart verktyg för att tydliggöra språket. 

I resultatet av studien framkom hur viktig betydelsen är för samarbetet med barnets föräldrar. 

Dels genom ett förebyggande arbete där det handlar om att skapa förståelse för språkets 

betydelse genom att läsa böcker för barnen och skapa ett minibibliotek och dels för att ta med 

föräldrarna så tidigt som möjligt i en process, där det handlar om ett barn i språklig sårbarhet. 

Nettelbladt (2013) menar att man kan erhålla mycket kunskap genom en tät kontakt med 

barnets familj. Bland annat genom att få en bild av hur barnets sociala situation ser ut hemma 

och att det då kan ges en förståelse för varför barnet agerar som det gör på förskolan. Enligt 

förskolans läroplan (1998:2016) är förskolans uppdrag att komplettera hemmet och för att det 

ska ske på ett sätt som främjar barnens utveckling bör ett nära samarbete ske med föräldrarna. 

Tidigare forskning visar att ett bra samarbete mellan hemmet och förskolan utgör ett stort stöd 

för ett barn som har språkstörning.  

 

6.2.1 Sammanfattande diskussion om hur förskollärare kan arbeta med språklig 

sårbarhet i förskolan 

Eftersom det är i interaktion med andra som språkförmågan stimuleras och utvecklas tänker 

jag att det kan bli ett dilemma för de barn som är i språklig sårbarhet. Bruce et. al (2016) 

menar att barn i språklig sårbarhet behöver få vara med i leken där språket växer och 

utvecklas, men för att bli delaktig i leken behövs språket. Då behöver vuxna och pedagoger i 

förskolan använda fantasin och hjälpa till och låtsas ”som om”, till exempel blir köksstolarna 

säten i en buss och vi åker på utflykt mot spännande mål (Bruce et al.,2016). I den proximala 

utvecklingszonen kan det enligt Eriksson et al. (2015) handla om att pedagogerna skapar små 

lekstunder med en vuxen till en början, för att när det fungerar bjuda in ytterligare ett barn. 

Det kan också handla om styrda grupplekar där vuxna ger tydliga regler så att barnet får vara 

delaktig i ett sammanhang. Andra pedagogiska aktiviteter handlar om att introducera spel och 

lekar gemensamt i gruppen. Det hjälper barn i språklig sårbarhet att få den förförståelse som 

krävs för att senare kunna medverka självständigt i aktiviteten. Bruce et.al (2016) påtalar 

också vikten av att ta tillvara på småpratet i de vardagliga situationerna. Jag hävdar att det 

handlar om ett förhållningssätt och det är enkelt på så sätt att det inte behövs något särskilt 

material, utan kan ske när som helst och var som helst. Till exempel i hallen vid av- och 

påklädning, vid skötbordet, under en promenad i skogen eller vid matsituationen. 

Jag är benägen att hålla med förskolläraren Felicia som talade om det helhetstänk som behövs 

på förskolan idag för att möta barnens unika behov och strävan efter att nå läroplanens mål. I 

den språkstimulerande lärmiljön behövs förutom ett medvetet förhållningssätt en 

fingertoppkänsla, som jag kallar det. Inget barn är det andra likt och det finns lika många 

behov som det finns barn i en barngrupp. Utöver det kan de olika behoven hos ett barn skilja 

sig från dag till dag eller stund till stund. Jag anser att det krävs ett ständigt reflekterande över 

varför och hur barn reagerar och agerar som de gör i olika situationer. Om ett barn till 

exempel inte kommer när du ropar, behöver en pedagog fundera över dess bakomliggande 
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orsaker och inte dra förhastade slutsatser som till exempel att barnet struntar i vad du säger. I 

en sådan situation är det av stor betydelse att pedagogen stannar till en stund och reflekterar 

över sitt eget förhållningssätt som gjorde att barnet inte förstod. Detta kan kopplas till SPSM 

(2017) som talar om en tillgänglig lärmiljö för alla barn i förskolan. Med begreppet 

tillgänglighet menar de hur väl en organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för barn 

oavsett funktionsförmåga. Tillgänglighet är de förutsättningar som krävs för att alla barn ska 

kunna vara delaktiga i verksamheten på förskolan. Att utveckla sin verksamhets tillgänglighet 

innebär att anpassa den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till barns 

lärande. Lärmiljön ska vara utformad så att alla barn kan tillgodogöra sig och utveckla 

kunskaper. Detta inkluderar enligt min mening det förebyggande arbetet med alla barn i en 

språklig lärmiljö. 

Jag delar respondenternas uppfattning om att ta med föräldrarna i ett så tidigt skede som 

möjligt när funderingar finns om ett barn. Det handlar om att berätta på ett konkret och icke-

bedömande sätt vad man som pedagog ser och att i en del fall hänvisa vidare till BVC. Detta 

styrks av Skolverket (2013) som menar att förskolan erbjuder många naturliga tillfällen till 

samverkan mellan pedagoger och föräldrar i och med att barnen vistas på förskolan och 

hämtas och lämnas dagligen. Min tanke är att denna samverkan till stor del handlar om vad 

som hänt under dagen och att det ibland kan det vara olämpligt att ta upp saker som kan 

upplevas känsliga för såväl föräldrar som pedagoger. Då har pedagogen vid dessa tillfällen 

möjlighet att boka in ett möte eller be att få ringa upp föräldern efter överenskommen tid, för 

att prata om de funderingar som finns kring barnet. Respondenternas upplevelser är att 

föräldrasamverkan i de allra flesta fall brukar fungera bra. 

 

6.3 På vilket sätt samarbetar förskollärare och specialpedagoger för att främja 

språkutvecklingen hos barn i språklig sårbarhet? 

På de förskolor jag genomfört mina intervjuer visar resultatet att specialpedagogens roll ser 

lika ut på alla förskolor utom en. På den förskolan som drivs i enskild regi har ett samarbete 

med specialpedagog över huvud taget aldrig varit aktuellt. Specialpedagogerna arbetar 

tillsammans med pedagoger och ledningspersonal i syfte att utveckla det pedagogiska arbetet 

för att skapa goda lärmiljöer. Deras uppdrag handlar om att stödja och handleda pedagogerna i 

frågor som rör barn i behov av särskilt stöd. De fungerar som ett bollplank där pedagogerna 

ges möjlighet att tänka i nya banor eller få bekräftat att det de gör är rätt. Enligt skollagen 

(2010:800) och förskolans läroplan (1998:2016) har alla barn rätt till den hjälp de behöver. I 

studiens resultat visar det sig att specialpedagogen anses vara en av de 

förutsättningarna/möjligheterna kring arbetet med barn i språklig sårbarhet eller har 

språkstörning. Det kan kopplas till specialpedagogens examensordning som beskriver 

specialpedagogens roll som är att leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet med målet att 

kunna möta behoven hos alla barn. Enligt Nilholm (2012) är specialpedagogens uppdrag att 

arbeta på organisations- och gruppnivå. Förskolläraren Fanny som medverkat i studien saknar 

den tid då talpedagogen kom ut till förskolan för att arbeta med enskilda barn. Detta kan 
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kopplas till det dilemma som Nilholm (2012) belyser, där förskolan är kvar i det ”gamla” då 

specialläraren arbetade med de enskilda barnen. 

 

6.3.1 Sammanfattande diskussion om på vilket sätt förskollärare och specialpedagoger 

samarbetar för att främja språkutvecklingen hos barn i språklig sårbarhet. 

Det verkar finnas en fungerande rutin i hur specialpedagogerna tillhandahålls på de förskolor 

där jag genomfört mina intervjuer. När pedagogerna känner oro kring ett barn kontaktar de 

förskolechef som i sin tur kontaktar specialpedagogens chef och specialpedagogen får då ett 

uppdrag. På en förskola framkom som jag skrev tidigare, att ett samarbete med 

specialpedagog aldrig existerat. Skälet till det var enligt förskolläraren Freja att de aldrig tyckt 

sig ha behovet. Min fundering är då vad det beror på. Å ena sidan kan det ha att göra med den 

information som framkom i intervjun, att förskolan har ett väl utvecklat och medvetet 

arbetssätt med språk och kommunikation som prioriterat mål, eller att de arbetar med språket i 

förebyggande syfte med hela gruppen där barn lär i interaktion med varandra. Freja menade 

att pedagogerna känner trygghet i arbetslaget och att de alltid utgår från en handlingsplan när 

det gäller barn som är i behov av särskilt stöd, till exempel barn i språklig sårbarhet. Å andra 

sidan tänker jag det kan bero på att rutinen att anlita en specialpedagog inte fungerar på 

samma sätt där som på de kommunala förskolorna och därav minskas förståelsen av 

specialpedagogens roll i förskolan. 

 

6.4 Slutsats 

I studiens syfte ingår att undersöka vilka möjligheter en förskollärare har att upptäcka barn i 

språklig sårbarhet. Studien visar att det behövs vissa förutsättningar för att det ska lyckas. Det 

som framkommit är kunskap hos pedagogen, ett medvetet arbetssätt med den språkliga 

utvecklingen hos barnen, lyhördhet, tillgång till specialpedagog, samverkan med föräldrar, tid 

till planering och till reflektion och en lämpligt sammansatt barngrupp. Jag ska nedan knyta 

ihop säcken genom att resonera kring detta.  

Ingen respondent har tagit upp den viktiga faktor som den pedagogiska ledningen utgör för 

kvalitén i förskolan. Jag anser att det är av stor betydelse att förskolechefen har goda 

kunskaper om förskolans mål och uppdrag. Däribland främjandet av den språkliga 

utvecklingen hos barnen. Jag hänvisar till Skolverket (2013) som menar att för att kunna vara 

en god pedagogisk ledare och medverka till att det medvetna pedagogiska arbetet på förskolan 

utvecklas, är det viktigt att förskolechefen har möjlighet till inblick i och kunskap om det 

dagliga arbetet i förskolan. 

Kunskap innehåller många viktiga delar. Det handlar om kunskap om språkutveckling men 

också kunskap i ett pedagogiskt förhållningssätt där pedagoger utövar en lyhördhet. När det 

gäller hur man arbetar förebyggande med barn, både när det gäller barn som löper risk för 

språkstörning men även andra där inga uttalade svårigheter finns, gäller det att som en av 

pedagogerna framhöll, att förstå varför man gör vissa saker i förskolan.  
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Svaren på forskningsfråga ett, ”vilka möjligheter har förskollärare att upptäcka 

språkstörning”? och forskningsfråga två, ”hur kan förskollärare arbeta med barn i språklig 

sårbarhet”? hänger ihop, där pedagogernas kunskap och förhållningssätt utgör grunden för att 

upptäcka barn med språkstörning. Med andra ord finns svaren på fråga ett under fråga två. Att 

arbeta grundläggande med språk och kommunikation med hela barngruppen är en 

förutsättning för möjligheten att fånga upp barn i språklig sårbarhet. Detta bör genomsyra hela 

verksamheten och barnens vardag, där hela miljön ska vara språkutvecklande och inbjudande 

till lek. Bruce et. al (2016) påtalar att det är av stor betydelse att pedagogerna visar det lilla 

extra som krävs för att göra ett bra arbete. Enligt resultatet i min undersökning är det svårt att 

i kommunen rekrytera behörig personal till förskolan i form av förskollärare och den stressade 

arbetssituationen med brist på tid utgör ett hinder att vara den närvarande pedagogen med det 

medvetna arbetssättet. Skolverket (2013) framhåller att pedagogernas kompetens är av stor 

betydelse för kvalitén i verksamheten. Enligt förskolans läroplan (LpFö, 1998:2016) har 

förskolechefen ett särskilt ansvar för att personalen får den kompetensutveckling som krävs 

för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. När det gäller barn i språklig sårbarhet tänker jag att 

det till exempel kan handla om kurser i språk och kommunikation, TAKK eller NPF. (NPF 

eftersom många barn med språkstörning ofta har det i kombination med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar). Enligt undersökningen är stora barngrupper inte att föredra när det 

gäller att upptäcka det tysta barnet med språkstörning som inte märks så mycket. Det styrks 

av Skolverket (2013) som hävdar att mindre barngrupper är att föredra jämfört med större 

grupper med samma personaltäthet. Att arbeta med barn som har annat modersmål än svenska 

anses som positivt i bemärkelsen att pedagogerna har en språklig medvetenhet där det gäller 

att vara tydlig och ”klä in väggarna” med språk. Det finns en rutin för hur samarbetet med 

specialpedagog fungerar i kommunen. Den upplevs positiv där pedagogerna får möjlighet att 

se situationer ur andra synvinklar, de får hjälp att ta fram pedagogiskt material eller får en 

stund att bolla idéer om hur de kan jobba med ett enskilt barn eller barngruppen. En förskola 

har aldrig tagit hjälp av en specialpedagog, eftersom de enligt respondenten inte haft behovet. 

Hänger det ihop med väl fungerande pedagogik eller kan det vara så att man söker hjälp i ett 

tidigare skede där det redan finns en fungerande rutin kring samarbetet mellan specialpedagog 

och förskola? 

Min slutsats är att hela förskolans verksamhet genomsyras av Vygotskys teorier om det 

sociokulturella perspektivet. Barn lär genom interaktion med andra, vilket till stor del sker i 

leken tillsammans med andra barn. Det är enligt min mening av yttersta vikt att förskolan 

erbjuder en lekstimulerande miljö, då lek enligt Vygotsky utgör grunden för utveckling och 

att barnet i leken befinner sig i den proximala utvecklingszonen. Han hävdar att barnet i leken 

alltid befinner sig över sin ålder som om det vore huvudet högre än sig själv (Smidt, 2010). 

Som förskollärare har jag alltid haft intresse av det språkliga arbetet med barnen i förskolan. 

Genom skrivandet av denna uppsats har jag byggt på min kunskapsbank och fått en klarare 

bild av specialpedagogens roll i förskolan. Genom att ta del av Vygotskys teorier av det 

sociokulturella perspektivet ser jag fram emot att rikta ljuset på lärandet i den sociala 

omgivningens betydelse för barns utveckling. 
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2017-09-12 

Hej! 

 

Mitt namn är Annica Persson. Jag är förskollärare och utbildar mig för närvarande till 

Specialpedagog vid Umeå universitet. Den här terminen skriver jag mitt examensarbete som 

ska komma att handla om barn med språkstörning. Syftet med studien är att få djupare 

kunskap om förskolans arbete med språkligt sårbara barn och hur språkstörning kan upptäckas 

i tidig ålder. Som metod använder jag kvalitativa intervjuer med förskollärare och 

specialpedagoger och hoppas du har möjlighet att hjälpa mig genom att avsätta ungefär en 

timme för att ställa upp i en intervju. 

I denna studie följs vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017), vilket innebär att all 

information som genereras i intervjustudien kommer att anonymiseras och garanterar att du 

inte kan bli identifierad. Allt material kommer att förvaras på ett säkert ställe och endast 

användas i denna studie. Du har din fulla rätt att avbryta deltagandet eller ta tillbaka 

samtycket när som helst utan några följder. 

Det färdiga examensarbetet kommer att publiceras i delar eller i sin helhet på Umeå 

universitets publikationsdatabas under 2018. 

 

Med vänlig hälsning 

 

//Annica 

 

Kontakta mig gärna vid frågor och funderingar: 

E-post: 

Telefon: 
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Bilaga 2                                                                                   

 

 

Intervjuguide till förskollärare: 

 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat i förskolan? 

Vilka utbildningar har du? 

Vilka är dina tidigare yrkeserfarenheter? 

 

Vilka erfarenheter har du av arbete med språkstörning? 

Beskriv din uppfattning av hur synen på språkutveckling och språkstörning i förskolan har 

förändrats genom åren. 

Vilken uppfattning har du om dina förutsättningar till att främja språkutvecklingen mot de 

uppsatta målen i läroplanen? Är det något du saknar? Vad är bra/dåligt? Hur skulle du vilja att 

det var? 

Vilken är din erfarenhet av hur tidigt språkstörningar kan upptäckas och när börjar man 

misstänka att det kan vara en språkstörning? 

När bör extra anpassningar och/eller särskilt stöd sättas in anser du? 

Hur arbetar ni med språkutveckling/språkstörning på er förskola? Beskriv gärna ett konkret 

exempel. 

 På vilket sätt sker samarbetet mellan förskola, specialpedagog och BVC i din kommun idag? 

Vilken är din uppfattning av hur samarbetet mellan de ovanstående instanserna borde 

fungera? 

 

Är det något du anser att du vill tillföra i intervjun som vi inte tagit upp? 

 

//Annica 



 

3 
 

 

 

Intervjuguide till specialpedagoger: 

 

Hur länge har du arbetat som specialpedagog? 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat mot förskolan? 

Vilka utbildningar har du? 

Vilka är dina tidigare yrkeserfarenheter? 

 

Vilka erfarenheter har du om arbete med språkstörning? 

Hur anser du att synen på språkutveckling och språkstörning har förändrats genom åren? 

  

På vilket sätt sker samarbetet med förskolan? 

Vilken uppfattning har du om förskollärares förutsättningar till att främja språkutvecklingen 

mot de uppsatta målen i läroplanen? 

Vilken är din erfarenhet av hur tidigt språkstörningar kan upptäckas och när börjar man 

misstänka att det kan vara en språkstörning? 

När bör extra anpassningar och/eller särskilt stöd sättas in anser du? 

Vilken är din uppfattning av hur de arbetar med språkutveckling/språkstörning på förskolan 

idag? 

Hur bör man arbeta på organisations-, grupp-, samt individnivå med 

språkutveckling/språkstörning i förskolan anser du? 

På vilket sätt sker samarbetet mellan förskola, specialpedagog och BVC i din kommun idag? 

Vilken är din uppfattning av hur samarbetet mellan de ovanstående instanserna borde 

fungera? 

Är det något du anser att du vill tillföra i intervjun som vi inte tagit upp? 

 

//Annica 


