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Abstract 

This study is about language difficulties in preschool and the importance of detection and 

adequate language intervention at an early age. The purpose of the study was to describe and 

analyze preschool teachers' and special educators' opinions regarding the prerequisites for 

detecting language difficulties in preschool, as well as the methods used to support language 

development, focusing children with language difficulties in particular. The study was based 

on the following two research questions: "What are the perceptions of pre-school teachers and 

special educators of their opportunities to detect language difficulties in preschool?" and 

“What are the views of preschool teachers and special educators on methods used to support 

children with language difficulties in preschool?” In order to answer these questions, this 

qualitative interview study was done. The data collection consisted of eight interviews with a 

selection from the above mentioned professions. The empirical data were sorted by themes 

and analyzed with concepts from socio-cultural theory, as well as early childhood literacy. 

The result of the study showed that the prerequisites to discover linguistic difficulties in 

preschool, as well as the ability of language interventions, were good. Positive effects on 

children's language development and learning in a larger perspective, as well as social 

relations, also emerged in the study. Interaction and communication, the educators' 

competence and approach, access to special educational competence, and collaboration with 

the parents appear to be crucial for discovering language difficulties, as well as implementing 

interventions. 

Keywords: language difficulties, language development, preschool, early intervention, 

interaction, socio-cultural theory 

Sammanfattning 

Denna studie fokuserar på språkliga svårigheter i förskolan samt vikten av tidig upptäckt och 

adekvata stödinsatser i barns tidiga år. Studiens syfte var att beskriva och analysera 

förskollärares och specialpedagogers uppfattningar om förutsättningar för upptäckt av 

språkliga svårigheter i förskolan, samt utformningen av förskolans arbetssätt för stimulans av 

barns språkutveckling, med särskilt fokus på språksvårigheter. Studien utgick från följande 

två forskningsfrågor: ”Vilka är förskollärares och specialpedagogers uppfattningar om sina 

möjligheter att upptäcka språksvårigheter hos barn i förskolan?” och ” Vilka är förskollärares 

och specialpedagogers uppfattningar om utformningen av arbetet för att stötta barn med 

språksvårigheter i förskolan?” För att besvara dessa frågor gjordes denna kvalitativa 

intervjustudie. Datainsamlingen bestod av totalt åtta intervjuer med urval från ovan nämnda 

professioner i förskolan. Informanternas erfarenheter och uppfattningar kring ämnet 

tematiserades och analyserades med begrepp från sociokulturell teori, samt early childhood 

literacy. Resultatet påvisade goda möjligheter att upptäcka språkliga svårigheter i förskolan, 

likväl som att tillämpa stödjande insatser. Det framkom dessutom att detta har positiva 

effekter på barns fortsatta språkutveckling och inlärning i ett större perspektiv, samt gynnar 

barnets sociala relationer. Interaktion och kommunikation med barnen, pedagogernas 

kompetens och förhållningssätt, tillgång till specialpedagogisk kompetens, samt samverkan 

med vårdnadshavare framstår som avgörande faktorer vid likväl upptäckt av språksvårigheter 

som tillämpning av stödinsatser. 

Nyckelord: språksvårigheter, språkutveckling, förskola, tidiga insatser, interaktion, sociokulturell 

teori  
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Inledning 
Språket kan i mångt och mycket anses vara nyckeln till att som individ kunna fungera i vårt 

samhälle. Det är vårt viktigaste redskap i ett flertal grundläggande sammanhang, såsom 

kommunikation och tankeprocesser. Dessutom är språket en förutsättning för att utveckla 

kunskap. Att ha tillgång till och utveckla ett språk kan för många av oss tyckas självklart. 

Men så är det inte för alla. För en del barn som är i färd med att utveckla sitt språk uppstår 

svårigheter. Dessa svårigheter leder ofta till problematik inom fler områden än de mest 

uppenbara, att kunna tala, läsa och skriva. Det handlar om kommunikation på ett flertal plan, 

om att förstå och tolka både omgivningen och sig själv. Språket är en betydande del i barnets 

identitetsutveckling och dessutom avgörande i sociala relationer (Bruce, Ivarsson, Svensson 

& Sventelius, 2016). ”Den som inte behärskar språket till fullo och inte klarar att smidigt 

kommunicera med andra blir ohjälpligt ställd utanför.” (Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 13). 

Skolväsendets styrdokument anger att verksamheterna ska utformas utifrån ett 

helhetsperspektiv på varje barn. Skillnader i barns och elevers förutsättningar ska 

uppmärksammas och ligga till grund för utformandet av utbildning och annan pedagogisk 

verksamhet (SFS 2010:800). Det åligger förskolans verksamhet att lägga stor vikt vid att 

stimulera varje barns språkutveckling och anpassa verksamheten till alla barn i förskolan. 

Barn som är i behov av mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat utifrån sina 

individuella behov och förutsättningar för att kunna utvecklas så långt som möjligt 

(Skolverket, 2016). 

En förutsättning för att kunna tillgodose barns individuella behov är att de kan identifieras. 

Vikten av tidig upptäckt och insatser i förskoleklass och skola aktualiseras i och med de 

ändringar i skollagen (SFS 2010:800) som tas i bruk den 1 juli 2019. Lagändringen utgörs av 

den så kallade ”läsa-skriva-räknagarantin”, vilken ska säkerställa att elever som är i behov av 

stöd i tidig skolålder ska få adekvat hjälp (Betänkande 2017/18:UbU10). 

Ovan nämnda garanti omfattar inte förskolan. Dock har under de senaste decennierna insatser 

för barn med språksvårigheter tillämpats i allt yngre åldrar. Detta kan delvis ha att göra med 

att barn i större utsträckning än tidigare vistas i någon form av barnomsorg och att eventuella 

språksvårigheter där uppmärksammas av pedagogerna. Det antas att ju tidigare insatserna 

sätts in, desto mer ökar chanserna att minimera de negativa effekter språksvårigheter kan 

medföra (Nettelbladt, Håkansson & Salameh, 2007). Sådana insatser minskar inte bara risken 

för framtida läs- och skrivproblematik i skolan, utan kan även påverka barnens möjligheter till 

kunskapsutveckling inom andra ämnesområden, samt stödja inkludering och delaktighet i 

sociala sammanhang (Bjar & Liberg, 2010; Bruce, 2007). 

Som blivande specialpedagog finner jag detta område särskilt intressant, då det ingår i 

specialpedagogers uppdrag att identifiera, analysera och medverka i ett förebyggande arbete, 

att utveckla och undanröja eventuella hinder och svårigheter i lärmiljön, samt att leda 

utveckling av det pedagogiska arbetet för att möta behoven hos alla barn (Umeå universitet, 

2013). 
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Barns språkutveckling sker kontinuerligt i ett flertal skilda sammanhang och miljöer, varav 

hemmet och förskolan utgör de främsta för många barn i dagens samhälle. Det är även där, 

samt i kontakt med barnavårdscentral, som tecken på eventuella språkliga svårigheter 

vanligen uppmärksammas. Denna mindre intervjustudie fokuserar på förskolan som arena för 

språklig utveckling och vikten av tidig upptäckt av språkliga svårigheter. Studien kan 

förhoppningsvis bidra till att öka kunskapen om vilka förutsättningar som behövs för att 

upptäcka språkliga svårigheter redan i förskoleåldern, samt hur arbetet för dessa barn kan 

utformas. Studien är genomförd i en mindre kommun i Mellansverige och inriktar sig på 

förskollärares och specialpedagogers uppfattningar om förskolans pedagogiska verksamhet 

kopplat till barns språk. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva och analysera förskollärares och specialpedagogers 

uppfattningar om förutsättningar för upptäckt av språkliga svårigheter i förskolan, samt 

utformningen av förskolans arbetssätt för stimulans av barns språkutveckling, med särskilt 

fokus på språksvårigheter. 

Forskningsfrågor: 

Vilka är förskollärares och specialpedagogers uppfattningar om sina möjligheter att upptäcka 

språksvårigheter hos barn i förskolan? 

Vilka är förskollärares och specialpedagogers uppfattningar om utformingen av arbetet för att 

stötta barn med språksvårigheter i förskolan?  

Bakgrund 
I följande avsnitt klargörs inledande för ett par begrepp och ramar för studien. Därefter ges en 

kort historisk överblick av barns språkutveckling, synen på språksvårigheter samt 

styrdokument för förskolan och tidigare motsvarande verksamheter. Vidare görs kopplingar 

till de nuvarande styrdokumenten, den kommande ändringen av skollagen och den nya 

läroplanen för förskolan. Sist beskrivs ett par kompetenshöjande insatser som genomförts i 

den undersökta kommunen, vilka är av betydelse för det empiriska resultatet av denna studie. 

Nilholm (2017) för ett resonemang kring de begrepp som används för att benämna språkliga 

svårigheter av olika slag. Han konstaterar att det finns en oenighet om vilket eller vilka 

begrepp som bör användas. Grunden till detta ligger delvis i vilka orsakerna till svårigheterna 

anses vara. Vissa begrepp har sitt ursprung i ett medicinskt perspektiv och benämns i form av 

diagnoser, exempelvis språkstörning, vilket relaterar till biologiska förutsättningar. Andra 

begrepp såsom språklig sårbarhet avser ett mer relationellt perspektiv, där hänsyn till 

omgivande faktorer beaktas i större utsträckning. I denna studie kommer begreppen 

språksvårigheter och språkliga svårigheter att tillämpas, i syfte att omfatta språkliga 

svårigheter i en mer övergripande mening. Anledningen till detta är att i de fall problematik 

inom detta område uppmärksammas i så tidig ålder, kan det vara svårt att avgöra vilken typ av 

språkliga svårigheter det rör sig om. Begreppen används synonymt i studien. 
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Språkliga svårigheter förekommer många gånger i samband med ytterligare 

funktionsnedsättningar såsom utvecklingsstörning eller neuropsykiatriska diagnoser (Bjar & 

Liberg, 2010; Eriksson, Habbe, Walther & Westlund, 2018). Denna studie fokuserar på 

språkliga svårigheter i förskolan och diagnoser är mindre vanliga i så tidiga åldrar. Därför 

kommer inte andra funktionsnedsättningar att uppmärksammas närmare i studien, utan 

språkliga svårigheter ur ett övergripande perspektiv fokuseras. 

Med tidig upptäckt av språksvårigheter avses i denna studie att upptäcka problematik kopplat 

till språkutvecklingen i så tidig ålder så möjligt. Då denna studie fokuserar på 

förskoleåldrarna, så är det dessa åldrar som avses då inget annat anges. Begreppet 

uppmärksamma används synonymt med upptäcka. 

Historisk överblick  

Språkutveckling i ett historiskt perspektiv 

Det har sedan länge funnits teorier om människans språkutveckling och huruvida den är 

kopplad till arv eller miljö. På 1600- och 1700-talen stod rationalistiska filosofer för åsikten 

att språket var universellt och att språkförmågan var medfödd, medan empirister tillskrev 

miljön en avgörande betydelse för inlärning. I början av 1900-talet genomfördes mer 

omfattande studier av barns utveckling och Jean Piaget beskrev barns kognitiva utveckling i 

form av olika stadier. Även Lev Vygotskij beskrev barns utveckling på ett liknande sätt. Vid 

den här tiden började forskningen även intressera sig av barns språk i större utsträckning. 

Denna forskning baserades till en början inte på språkvetenskap utan dåtidens 

utvecklingspsykologi (Bjar & Liberg, 2010; Nettelbladt & Salameh, 2007). 

Under 1900-talet har ett flertal skilda synsätt på språkinlärning influerat. Behaviorister såg 

barnet som en passiv mottagare av intryck och att inlärning sker genom imitation. Som 

motvikt till denna uppfattning uppstod nativismen, vars teorier överensstämde med det 

rationalistiska synsättet, med betoning på att språkförmågan skulle vara medfödd. Ur dessa 

två teoretiska utgångspunkter (behaviorism och nativism) växte kognitivismen fram på 1960-

talet. Denna teori framhöll i Vygotskij’s och Piaget’s anda att vi föds med vissa 

förutsättningar för inlärning, som vi sedan aktivt använder för att söka kunskap i kontakt med 

omvärlden. Det är Vygotskij’s teorier som ligger till grund för de synsätt som vuxit fram de 

senaste decennierna och som har ett sociokulturellt perspektiv. Detta synsätt kan beskrivas 

som att människans lärande är beroende av en mångfald faktorer, eller resurser, som finns 

tillgängliga både hos individen och i omgivningen samt att interaktionen mellan dessa är 

avgörande (Bjar & Liberg, 2010; Nettelbladt & Salameh, 2007). 

Språksvårigheter i ett historiskt perspektiv 

Det var först i slutet av 1800-talet begrepp som avsåg någon form av språkstörning uppstod, 

vilket härrörde från tyska och österrikiska läkare som specialiserat sig på språk-, röst- och 

talrubbningar. Dessa läkare och deras verksamhet hade direkt anknytning till hörselskadade 

barn, och behandlingar utformades utifrån dövpedagogik. I samband med skolväsendets 

utbyggnad vid denna tid uppmärksammades fler barn med språkliga svårigheter. En pionjär i 

Sverige i början av 1900-talet var läkaren Alfhild Tamm, som bland annat lyfte fram miljöns 

betydelse för språkutvecklingen. Mellan 1920 och 1960 uppmärksammades språkstörningar i 
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huvudsak utifrån ordförråd (semantik) och uttalsutveckling (fonologi) samt huruvida 

språkutvecklingen var försenad i jämförelse med typisk språkutveckling. Omkring den här 

tiden bildades organisationer och utbildningar som ett led i en professionaliseringsprocess 

inom området, såväl nationellt som i övriga Europa och USA. Samhällsutvecklingen under 

1900-talet medförde omfattande positiva förändringar gällande synen på barn. Detta ledde 

bland annat till att barnavårdscentraler etablerades, och regelbundna kontroller av barns 

utveckling och hälsa infördes. Från 1960-talet och framåt presenterades nya vetenskapliga 

teorier om språkutveckling, varav Jakobson’s och Chomsky’s fick stort genomslag. Deras 

synsätt på språket som ett system uppbyggt av grammatiska och fonologiska regler fick 

betydande konsekvenser för synen på språksvårigheter, samt för möjligheten att avgöra vad 

svårigheterna bestod i. Barnspråksforskningen som växte fram på 1970-talet ledde till att man 

utöver semantik (språkets form) och fonologi (språkets innehåll) även började studera de 

pragmatiska aspekterna (språkets användning) i språkutvecklingen, vilket man inte tagit 

hänsyn till tidigare. Just pragmatiken har under de senaste decennierna fått stor 

uppmärksamhet, inte bara inom vetenskapen, utan i fler sammanhang där arbete med barn är 

centralt, och anses idag ha avgörande betydelse för många barn med språkliga svårigheter 

(Bjar & Liberg, 2010; Nettelbladt & Salemeh, 2007). 

I och med att forskning och därmed kunskap om språksvårigheter under det senaste 

århundradet ökat markant har även synen på orsaker till språksvårigheter förändrats, likväl 

som vilka metoder som är gynnsamma för att förebygga och/eller stötta barn med språkliga 

svårigheter. Sammanfattningsvis kan sägas att fokus över tid har ändrats från att vara riktat 

mot det enskilda barnet och dess avvikelser till att lyfta fram betydelsen av barnets samspel 

med omgivningen i ett kommunikativt sammanhang (Elwér, 2014). 

Historisk överblick av styrdokument för förskolebarn 

En motsvarighet till dagens pedagogiska styrdokument för förskolan utformades av kvinnliga 

barnträdgårdspionjärer i början av 1900-talet. Dessa omfattade en tidskrift, ”Barnträdgården”, 

samt handböcker och andra skrifter rörande mål, innehåll och arbetssätt i barnträdgårdar 

(vilka övergripande kan beskrivas som dåtidens motsvarighet till dagens förskolor). Ett stort 

fokus låg på natur, matematik och bygglek, men även sagor, sång och fingerlek. Lekens 

betydelse framhävdes och uppfostran, snarare än undervisning genomsyrade verksamheten. 

Det betonades att miljön skulle efterlikna hemmets, och även hushållsarbete utgjorde ett 

självklart inslag i verksamheten. Att läsa och skriva tillhörde skolans värld, medan mer 

konkreta och praktiska aktiviteter kännetecknade innehållet i barnträdgårdarna. 

Förskoleverksamheten kommunaliserades och förstatligades vid 1940 -50 talen. I och med 

detta började Socialstyrelsen ge ut pedagogiska råd och anvisningar, samt centrala mål för det 

pedagogiska innehållet för lekskolor (barnträdgårdar), daghem och dåvarande fritidshem. Ett 

större fokus lades på vård och omsorg. Miljöerna skulle utformas i samhälls- och vetenskaplig 

anda. Styrdokumenten utvecklades under 1970 och -80 talen till något som benämndes 

arbetsplaner och program. Innehållet omfattade till en början ett flertal vardagsrelaterade 

aktivitetsområden, för att på 1980-talet bestå av endast fem mer skolorienterade ämnesblock. 

Språk- och begreppsutveckling, följt av förberedande skrivning och läsning blev nu inskrivet i 

anvisningar för verksamheten. Barnomsorg och skolbarnomsorg blev en del av skolsektorn 

under 1990-talet och förskoleklass infördes som skolform vilket resulterade i utformandet av 
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nya, mål- och resultatstyrda läroplaner för skolväsendet. Förskolan fick nu en egen läroplan, 

Lpfö98. Innehållet i förskolan framställs idag mer ur ett utbildningsperspektiv, där just 

språket har fått en framträdande position (Vallberg Roth, 2001). 

Vad säger styrdokumenten idag? 

Styrdokumenten för förskolan innehåller beskrivningar av miljöns inverkan på barns lärande, 

vikten av att befinna sig i ett socialt sammanhang, samt alla barns rätt att utvecklas i en 

verksamhet som är utformad utifrån barnens individuella förmågor och behov. Vikten av att 

skapa trygghet, att ha en helhetsbild av verksamheten likväl som barnet, samt att ge 

förutsättningar för socialt samspel lyfts fram. 

Förskolan ska 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 (SFS 2010:800, 8 kap, 

2§). 

I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) uppmärksammas personalens förmåga att förstå 

och samspela med barnet som ett viktigt inslag i förskolans uppdrag. Dessutom lyfts en 

positiv samverkan med vårdnadshavarna kring barnets vistelse på förskolan fram, särskilt då 

det gäller barn med svårigheter. Vidare framgår att lärandet ska baseras såväl på samspelet 

mellan vuxna och barn, som på att barnen lär av varandra, samt att barngruppen ska ses som 

en betydande aktiv del för utveckling och lärande. Även vikten av en allsidig verksamhet 

framhålls som en förutsättning för barns utveckling: 

Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin 

kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att 

olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet. 

(Skolverket, 2016, s. 7). 

Riktlinjerna anger att det är förskollärares ansvar att arbetet i barngruppen genomförs så att 

barnen stimuleras och utmanas i sin språk-och kommunikationsutveckling. Ett av 

strävansmålen i läroplanen är att alla barn ska utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och 

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

argumentera och kommunicera med andra (Skolverket, 2016). 

Förskolechefen har ett särskilt ansvar för att förskolans lärandemiljö utformas så att den 

gynnar barns utveckling och lärande, samt att barn får det särskilda stöd, den hjälp och de 

utmaningar de behöver. Dessutom ansvarar förskolechefen för att personalen kontinuerligt får 

den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina 

arbetsuppgifter (Skolverket, 2016).  

Även i Skolverkets allmänna råd för förskolan (Skolverket, 2017) påpekas sambandet mellan 

miljöns utformning och vilken kunskapsutveckling som är möjlig för barnen i förskolan. 

Detta gäller generellt, men kan vara särskilt viktigt för barn med funktionsnedsättningar. 

Vidare deklareras att behovet av särskilt stöd hos barn inte ska tillskrivas barnets egenskaper, 

utan ska förstås utifrån situationen. Behovet ska ses i relation till vad som händer i mötet 
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mellan barnet, personalen och miljön i förskolan. Många barn upplever någon gång under sin 

förskoletid svårigheter och kan under en kortare tid vara i behov av någon form av stöd. 

Andra barn behöver ett mer kontinuerligt stöd under hela förskoletiden på grund av sjukdom, 

sociala förhållanden, funktionsnedsättning eller svårigheter att tillgodogöra sig verksamheten 

av andra orsaker. Enligt Skolverket (2017) är för många barn är en generellt god kvalitet i 

förskolan det viktigaste. Dessutom betonas förskolans uppdrag att ge alla barn möjlighet att 

uppleva den positiva känslan av att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva 

sig vara en tillgång i gruppen.  

Kommande ändring i skollagen och ny läroplan för förskolan 

Regeringen beslutade den 17 juni 2015 att tillsätta en utredning för att utarbeta ett förslag till 

system som ser till att alla elever får det stöd de behöver för att uppnå kunskapskraven i 

svenska eller svenska som andraspråk och matematik i årskurs 3 i grundskolan och 

sameskolan respektive i årskurs 4 i specialskolan. Detta resulterade i den ändring av skollagen 

(SFS 2010:800) som träder i kraft den 1 juli 2019, och benämns som en läsa-skriva-

räknagaranti. Garantin innebär att de elever som är i behov av stöd ska få väl anpassade 

stödinsatser bland annat genom att förskollärare och lärare samråder med personal med 

specialpedagogisk kompetens. Förutom i de första skolåren ska elevens språkliga 

medvetenhet och matematiska tänkande kartläggas redan i förskoleklass. Detta ska ske med 

stöd av ett nationellt kartläggningsmaterial. Denna kartläggning, samt en eventuell särskild 

bedömning, ska kunna ligga till grund för att extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen genomförs eller särskilt stöd sätts in. Den särskilda bedömningen samt 

planering och uppföljning av extra anpassningar ska som huvudregel genomföras i samråd 

med personal med specialpedagogisk kompetens (Betänkande 2017/18:UbU10). 

Under 2018 beslutade regeringen om en ny reviderad läroplan för förskolan (Skolverket, 

2018a) vilken även den träder i kraft den 1 juli 2019. I denna lyfts barns möjligheter att 

utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om texter fram som viktiga 

inslag. Detta är en del i regeringens prioritering av läsfrämjande och språkutvecklande arbete i 

förskolan. 

Kompetenshöjande insatser 

Pedagogerna i den undersökta kommunen har deltagit i ett flertal kompetenshöjande insatser 

under senare tid, varav två framstår som särskilt viktiga för deras kunskaper om barns 

språkutveckling. Detta upplevs av förskollärarna och specialpedagogerna i studien vara av 

stor betydelse för pedagogernas möjligheter både för att upptäcka språkliga svårigheter, samt 

för att utforma och tillämpa relevant stöd. Dessa insatser utgörs av: 

Språktåget (Bilaga 1) 

Språktåget var ett projekt som genomfördes i den aktuella kommunen under verksamhetsåret 

2012/2013. Syftet med projektet var att ge pedagogerna i förskolan ökad kunskap kring barns 

språkutveckling och hur de aktivt kan stimulera och stödja språket i det dagliga arbetet. 

Projektet lyfte fram tidiga insatser som viktiga för att underlätta för de barn och elever som 

ligger i riskzonen att utveckla läs och skrivsvårigheter. Det påtalades att läs och 

skrivinlärningen bygger på att barn tidigt har ett bra ordförråd och är språkligt medvetna, samt 
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att det finns ett starkt samband mellan barns talspråk i förskoleåldern och senare läsförståelse 

i skolåldern. Idén bygger på att pedagogerna skapar ett praktiskt material för att stimulera den 

språkliga medvetenheten hos barnen i förskolan. Materialet omfattar områden som rim, 

ramsor, ljudlekar, språkljud, stavelser och meningsbyggnad. Tanken var att utforma ett 

lättillgängligt språkstimulerande material att använda i det vardagliga arbetet, vilket gjordes i 

den aktuella kommunen. 

Läslyftet 

Läslyftet i förskolan (Skolverket, 2018b) var en kompetensutveckling för förskollärare som 

byggde på kollegialt lärande med stöd av handledare. Syftet var att lära pedagogerna mer om 

att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling. Läslyftet ingick i en statlig 

satsning och tillhandahölls av Skolverket. Innehållet var indelat i olika moduler varav 

kopplingar till en av dem är särskilt framträdande i denna studies resultat. Den heter Läsa och 

berätta och fokuserar på att skapa förutsättningar för barn att utveckla sin läsförmåga med 

hjälp av högläsning, berättande och strukturerade samtal om texter. Innehållet i modulen tog 

även upp betydelsen av att målmedvetet planera förskolans läsmiljö och att vuxna är viktiga 

förebilder då det gäller läsning. Pedagogerna inom förskolan i den aktuella kommunen deltog 

i Läslyftet under 2017/2018. 

Tidigare forskning 
Detta avsnitt innehåller en genomgång av litteratur och tidigare forskning baserat på 

språkutveckling och språksvårigheter hos barn i förskoleåldrarna. Inledningsvis beskrivs 

utifrån tidigare studier vikten av att upptäcka språksvårigheter i ett tidigt skede i barns 

språkutveckling. Därefter redogörs för barns generella språkutveckling, samt faktorer och 

metoder som kan påvisa språksvårigheter, följt av exempel på språkstimulerande arbetssätt 

och stödinsatser som anses vara framgångsrika i dessa sammanhang. Då studien fokuserar på 

tidig upptäckt och stöd vid språkliga svårigheter förhåller den sig till ett specialpedagogiskt 

perspektiv. Sist i detta avsnitt redogörs i stora drag för innebörden av detta perspektiv. 

Vikten av tidig upptäckt 

Eriksen Hagtvedt (2006) vidhåller att grunden för allt lärande läggs tidigt i barns liv. Vikten 

av tidig upptäckt av och insatser vid språksvårigheter betonas på flera håll i litteraturen, 

liksom risken för negativa följder om sådana satsningar inte görs. Bland andra Hansson 

(2010) och Nettelbladt & Salameh (2007) beskriver språklig och kommunikativ kompetens 

som grundläggande mänskliga nyckelförmågor idag och menar att det informationssamhälle 

vi lever i ställer höga krav på sådana förmågor. Det medför att barn med språksvårigheter är i 

riskzon. Dessa barn riskerar att utveckla kommunikativa svårigheter i samspel med andra 

likväl som allmänna inlärningssvårigheter. Därför, menar ovan nämnda författare, är tidig 

upptäckt viktig, så att barnen får rätt anpassat stöd och därmed möjlighet till optimal 

utveckling. 

Hagen, Melby-Lervåg & Lervåg (2017) lyfter i likhet med Bruce (2007) fram sambandet 

mellan språkliga svårigheter och andra väsentliga områden såsom framtida skolprestationer, 

problem i sociala sammanhang samt i förlängningen förutsättningarna att få ett arbete och 
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utvecklas till en väl fungerande samhällsmedborgare. Med detta som bakgrund har de 

genomfört en studie i syftet att belysa effekterna av särskilda insatser i ett tidigt skede i barns 

språkliga utveckling, på kortare och längre sikt. Insatserna utgjordes bland annat av aktiviteter 

för ökat ordförråd, språkförståelse och högläsning. Resultatet av studien pekar på att språkliga 

insatser i de tidiga åren kan leda till betydande och varaktiga förbättringar av barns språkliga 

förmågor. Dessutom påvisas möjligheten att i pedagogiska verksamheter öka språkförståelsen 

hos barn med språksvårigheter. Detta överensstämmer enligt Hagen et al. (2017) med ett antal 

tidigare studier inom området. 

I studier avseende problematik kring barns läsförståelse i de tidiga skolåldrarna, lyfter även 

Elwér (2014) vikten av tidig upptäckt och målinriktade insatser för att minska sådana 

svårigheter. Hon drar slutsatsen att det är möjligt att identifiera sådan problematik redan vid 

fem års ålder. 

Att upptäcka språksvårigheter 

Barns språkutveckling 

För att upptäcka avvikelser i barns språkutveckling krävs kunskaper om den förväntade 

utvecklingen (Björck-Åkesson, 2009). Den typiska språkutvecklingen hos barn har en stor 

individuell variation. En del barn utvecklar sitt språk tidigt och kan redan vid två till tre års 

ålder föra ett samtal, medan andra vid samma ålder ännu inte sagt sina första ord, utan att det 

behöver betraktas som något ovanligt (Bruce et al. 2016). Språkutvecklingen kan 

övergripande ses i förhållande till tre områden: fonologi, semantik och pragmatik. Svårigheter 

inom respektive område visar sig på olika sätt och kan skilja beroende på bland annat 

sammanhang och vilken ålder barnet är i. Svårigheter inom ett eller flera av dessa tre områden 

kan förekomma hos samma individ. Ju fler områden som omfattas, desto allvarligare är 

vanligen svårigheterna (Bjar & Liberg, 2010; Nettelbladt & Salameh, 2007). 

• Fonologi är benämningen på språkets form och innefattar språkljud, uttal och 

grammatik. Det är inom detta område som svårigheter är vanligast förekommande och 

anses vara det minst allvarliga, framför allt i de fall då svårigheterna endast uppträder 

här. 

• Med semantik avses språkets innehåll, såsom ordförståelse och ordproduktion. Det här 

området handlar om att kunna förstå och använda ord och begrepp, att se en mening 

med orden; vad de betyder. Mindre omfattande svårigheter inom detta område kan 

försvinna när barnet blir äldre, men vissa svårigheter kan bestå. 

• Pragmatik är termen för språkets användning; hur vi tillämpar språket i samspel med 

andra. Det avser hur vi gör oss förstådda och förstår andra människor, förmågan att 

läsa av, lyssna in och förhålla oss till andras tankar, känslor och erfarenheter. Här har 

omgivningen en avgörande roll. 

(Bruce et al., 2016; Eriksson et al., 2018) 

Olika typer av språksvårigheter 

Mellan fem och åtta procent av alla barn i förskoleåldrarna får svårigheter vid utvecklandet av 

språket (Bruce et al., 2016). Språkliga svårigheter uppmärksammas många gånger på BVC 
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(barnavårdscentral) i samband med screening (genomförande av standardiserade tester) av 

barnets kommunikation och språk. Sådan screening är inslag i de allmänna kontroller som 

erbjuds. Syftet med detta är i första hand att kunna förebygga att problem uppstår i framtiden 

(Bjar & Liberg, 2010; Bruce, 2014). Nedan beskrivs vanliga signaler och tecken hos barnet 

som kan indikera språksvårigheter. 

• Fonologiska svårigheter är det som ofta visar sig först. Tecken på sådana svårigheter 

kan vara kopplat till uttal, exempelvis om vissa ljud förenklas, utesluts eller byts ut. 

Det kan också visa sig då barnet ska sätta ihop meningar; ord kan försvinna, byta plats 

eller ersättas med andra ord. Andra tecken kan vara annorlunda betoning av ord och 

meningar eller monoton prosodi (entonigt tal). Barnet kan ha svårt att avgöra om ord 

är långa eller korta. Det kan handla om svårigheter att höra vilket ljud ett ord börjar 

eller slutar med. Fonologiska svårigheter leder ofta till missuppfattningar och 

frustration över att kommunikationen inte fungerar. 

• Svårigheter med semantiken kan visa sig genom att barnet har svårt att förstå 

instruktioner, barnets ordförråd är litet och har svårt att hitta rätt ord eller att 

kategorisera ord och begrepp i grupper. 

• Tecken på att barnet har pragmatiska svårigheter kan vara en motvilja att ha 

ögonkontakt och problem med att tolka kroppsspråk och ansiktsuttryck. Barnet kan ha 

svårt att vänta på sin tur i samtal, att kunna berätta sammanhängande eller anpassa 

språket till situationen. Pragmatiska svårigheter medför ofta att barnet inte förstår ironi 

eller bildliga uttryck. 

(Bruce et al., 2016; Eriksson et al., 2018) 

Språklig bedömning 

Forskning påvisar att bedömning och kartläggning i förskolan har stor betydelse för tidig 

upptäckt av språkliga svårigheter. Eriksen Hagtvet (2006) lyfter fram vikten av systematisk 

observation, och menar att det är en förutsättning för att tydliggöra barnets förmågor och 

behov. Hon framhåller att kunskap om vad barnet klarar av och inte klarar av, vilken typ av 

hjälp barnet har nytta av och hur det kan motiveras är grunden till att kunna stödja barnet i sin 

utveckling. Sådana observationer anses som extra viktiga då det gäller barn med särskilda 

behov. Det bör vara utgångspunkten för utformning av verksamhet och stödinsatser, samt för 

utvärdering och uppföljning av dessa. Björck-Åkesson (2009) och Eriksson et al. (2018) 

betonar på ett liknande sätt att kartläggning av både barnet och förskolemiljön, samt 

samspelet mellan dessa, är nödvändiga för att kunna utforma bästa möjliga stöd för barnet i 

verksamheten. Det framgår även att det arbetet bör genomföras i samarbete mellan 

lärare/förskollärare och specialpedagog. 

Framgångsfaktorer vid språkliga svårigheter 

Omgivningens betydelse för språkutvecklingen 

Förutom att barns språkutveckling är beroende av allmänna biologiska och kognitiva 

förutsättningar, krävs en språkligt stimulerande omgivning. Både de biologiska och de sociala 

faktorerna måste kombineras då det gäller barn med språkstörning (Nettelbladt & Salameh, 

2007). Barnets språkutveckling sker i ett ständigt samspel mellan barnet och dess närmaste 
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omgivning. Barnet lär sig behärska språket genom att aktivt använda det i möten med olika 

ämnen och situationer, samt med olika samtalspartners (Bjar & Liberg 2010; Nettelbladt & 

Salameh, 2007). 

En del i att skapa en språkstimulerande miljö är att anpassa den fysiska lärmiljön. Många barn 

har svårigheter med att sortera bort irrelevanta ljud och synintryck i omgivningen. Att sanera 

ljudflödet; sänka ljudnivån, minimera antalet ljudintryck och använda anpassad inredning 

med ljuddämpande egenskaper kan underlätta för möjligheten att uppfatta det som är viktigt. 

Att skala av den visuella miljön ger ett lugnare intryck och ökar förutsättningarna för 

koncentration och fokus på det väsentliga. Ytterligare en aspekt kan innebära att genom 

möblering uppmuntra och stimulera en viss aktivitet (Bruce, 2014; Eriksson et al., 2018, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018). 

Norling (2015) lyfter fram pedagogernas betydelse för barns språkutveckling i förskolan. Hon 

nämner pedagogernas förhållningssätt till lärmiljön, deras engagemang och förmåga till att 

motivera, likväl som medvetenhet och kunskaper om processen i språkutvecklingen som 

viktiga aspekter. Björck-Åkesson (2009) menar att i arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

krävs både generella och specifika kunskaper om barns utveckling och lärande. Vidare 

framhåller hon vikten av att de som ger stödet själva har möjligheten till stöd då de känner att 

den egna kompetensen inte räcker till. Det är här specialpedagogiken kommer in menar hon. 

Även Nilholm (2017) belyser pedagogers arbete med att skapa en språklig miljö som är 

gynnsam för alla barns språkliga utveckling. 

Bruce (2007) betonar vikten av att barn med språkliga svårigheter ges möjlighet att interagera 

språkligt med barn i samma ålder likväl som med barn på samma språkliga utvecklingsnivå. 

Detta för att ge möjlighet till spontana utmaningar i olika sammanhang utifrån skilda 

förutsättningar, gällande både språklig och social utveckling. Ytterligare en aspekt är språklig 

stimulans i samspel med en professionell vuxen. Resultaten i hennes studier tyder på att 

barnets förståelse och användning av språket i leken, snarare än antalet ord barnet kan, ger en 

bättre indikation på den fortsatta språkutvecklingen. Bruce drar slutsatsen att det likväl vid 

identifiering som vid stödjande insatser är viktigt att lägga fokus på den funktionella 

språkförmågan, både då det gäller fria samtal och mer strukturerade som tillämpas i 

träningssyfte. 

Elwér (2014) framhåller att flera språkliga förmågor måste fungera och samspela för en 

tillfredställande språkutveckling. Hennes studier visar dessutom att inte alla barn med 

språkliga svårigheter i förskolan får problem i skolan och vice versa. Hon förordar därför att 

förskolans verksamhet bör utformas så att den stödjer alla barns språkutveckling på ett 

bredare plan, snarare än att tillämpa individuellt inriktade insatser i så tidig ålder: 

Therefore, identification of subgroups which will be provided with extra support is not 

advisable, as the hit rate is still relatively low. Rather, based on the results of studies 

examining preschool skills and early reading, educational practice should set an agenda to 

boost all children’s oral language skills from an early age. (Elwér, 2014, s. 58). 
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Hur språkligt stöd kan utformas och genomföras  

Hansson (2010) menar att vid lättare problematik kan språkstimulerande aktiviteter från 

vårdnadshavare och förskolepersonal vara en tillräcklig åtgärd. Vid allvarligare svårigheter 

förordar hon i likhet med Nettelbladt et al. (2007) att individuella insatser kan vara till fördel. 

Sådana insatser bör utföras av, eller med handledning av, logoped eller specialpedagog med 

inriktning mot språk. Avgörande faktorer för när sådana insatser sätts in kan vara hur 

mottagligt och motiverat barnet är, samt om barnet är besvärat av sina svårigheter. Vid grav 

språkstörning kan placering på språkförskola eller motsvarande vara ett alternativ. Andra 

aspekter att ta hänsyn till kan vara att kontrollera om svårigheterna är en följd av andra 

orsaker såsom nedsatt hörsel, kognitiva, socioemotionella eller medicinska problem. 

Nettelbladt et al. (2007) och Bruce et al. (2016) är eniga om att vid svårigheter inom det 

fonologiska området är enskilda insatser mer lämpade och bör genomföras av logoped eller 

motsvarande, då de kräver specialkunskaper. Däremot menar de att insatser inom både det 

semantiska och det pragmatiska området med fördel kan utövas i grupp. Dessutom lyfts 

betydelsen av vårdnadshavares medverkan fram. Även Nilholm (2017) betonar vikten av ett 

tvärprofessionellt samarbete kring barn med språkliga svårigheter. 

Elwér (2014) poängterar i likhet med Bruce et al. (2016) att medveten språkfokuserande 

pedagogik är värdefullt för alla barn, men särskilt viktigt för de med språkliga svårigheter. 

Som exempel på språkstimulerande aktiviteter lyfts samtal i olika sammanhang fram; med 

vuxna likväl som med andra barn, enskilda likväl som i grupp. Det framställs vara av stor vikt 

att lyssna på och bekräfta barnet i samtalet samt att som vuxen vara en god förebild, att vara 

en medvetet närvarande samtalspartner. Framför allt i dialogen ges tillfälle till träning inom 

det pragmatiska området. Dessutom behövs stimulans och utmaningar för att utveckla 

förståelse för och stärka förmågorna inom de övriga språkliga områdena. Detta kan 

genomföras med hjälp av aktiviteter som syftar till att hjälpa barnet uppfatta och urskilja 

språkljuden (fonologi), utöka ordförrådet och stärka begreppsuppfattningen (semantik), och 

att få en större språklig medvetenhet (pragmatik). Andra aspekter som betonas är att 

uppmuntra den narrativa förmågan genom att lyssna och berätta, samt att erbjudas kontakt 

med skriftspråket i form av sagor och annan litteratur. Elwér (2014) förespråkar dessutom 

hörförståelseövningar. 

Barn med språkliga svårigheter kan behöva alternativa vägar för att tydliggöra och förstärka 

det talade språket. Det kan innebära att tillämpa metoder som är särskilt utformade för att ge 

stöd åt kommunikationen. AKK, alternativ och kompletterande kommunikation, är ett 

samlingsbegrepp för ett flertal former av stödmetoder, vilka ofta kombineras och anpassas 

utifrån individens behov. Exempel på sådana är TAKK, tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation, och GAKK, grafisk alternativ och kompletterande 

kommunikation, där konkreta föremål, bilder, symboler och it används som stöd (Heister 

Trygg, 2012; Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018). 

Specialpedagogiskt perspektiv 

Specialpedagogiken som kunskapsområde har utvecklats under de senaste 50 åren. Det är ett 

tvärvetenskapligt område som har sin grund i pedagogik, psykologi, sociologi, medicin och på 
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senare år även teknik. Specialpedagogiken har växt fram ur ambitionen att skapa 

förutsättningar till lärande för varje barn utifrån dess unika egenskaper och behov (Björk-

Åkesson, 2009). 

Nilholm (2003) hävdar att området specialpedagogik är komplext och kan ses ur ett flertal 

olika synvinklar. Han beskriver de tre grundläggande perspektiven inom specialpedagogiken; 

det kompensatoriska, det kritiska och dilemmaperspektivet. Nedan redovisas kortfattat vilken 

syn de olika perspektiven företräder. 

Det kompensatoriska (även kallat kategoriska) perspektivet har sin grund i en 

medicinsk/psykologisk tradition och handlar om att kompensera individer för deras brister. 

Detta bygger på att identifiera och kategorisera grupper med liknande problematik i syfte att 

ställa diagnos. Därefter utarbetas metoder och åtgärder i syfte att kompensera problemen. Här 

talas om ”barn med särskilda behov” och fokus ligger på den enskilde individen och dennes 

egenskaper. Detta perspektiv hade under lång tid, och har fortfarande på många håll, enligt 

Nilholm (2003), en framträdande position inom specialpedagogiken. 

Det kritiska (eller relationella) perspektivet, uppstod utifrån kritik mot det kompensatoriska 

perspektivet. Förespråkare av detta perspektiv motsätter sig kategorisering, att värdera 

individers förmågor och skilja ut vissa från mängden. Här ifrågasätts även själva begreppet 

specialpedagogik, eftersom det i sig antyder skillnader mellan normalt och onormalt, menar 

Nilholm (2003). I det här perspektivet ligger tyngdpunkten på sociala omständigheter och 

organisatoriska faktorer, och det talas om ”barn i behov av stöd”. Det kritiska perspektivet har 

länge dominerat den svenska forskningen inom det specialpedagogiska området. 

Dilemmaperspektivet har enligt Nilholm (2003) växt fram ur de två föregående perspektiven 

men är inte lika väletablerat som dessa. Detta perspektiv grundar sig i problematik kopplat till 

de tidigare perspektiven. Här fokuseras det dilemma skolväsendet står inför; uppgiften att ge 

alla barn en liknande utbildning samtidigt som verksamheterna ska utformas och anpassas 

utifrån barns individuella behov. Kategoriseringar kan leda till stigmatisering (utpekande) av 

enskilda barn eller grupper, men att inte kategorisera kan få följden att barn inte får det stöd 

de har rätt till.  

Lutz (2013) menar att specialpedagogiken i förskola och skola idag övervägande genomsyras 

av det kritiska (relationella) perspektivet. Lutz resonerar kring var gränsen mellan pedagogik 

och specialpedagogik går. Han lyfter fram möjligheten att ta tillvara pedagogernas 

erfarenheter i större utsträckning på gruppnivå, vilket enligt honom skulle kunna minska 

behovet av speciallösningar för individuella stödinsatser. Att utnyttja gruppens positiva 

inverkan på enskilda individer anges som en fördelaktig metod för att organisera stödinsatser. 

På så sätt undviks även stigmatisering av det eller de barn som stödet avser. Vidare påpekas 

väsentliga fördelar på gruppnivå vid generella lösningar, då det många gånger gagnar fler än 

det eller de barn insatsen ursprungligen var avsedd för. Vikten av tidiga specialpedagogiska 

insatser och ett förebyggande arbete betonas. Dock menar Lutz att den svenska skolans 

verksamheter sedan länge präglats av en så kallad ”plåstermentalitet”, där åtgärder sätts in då 

problemen redan uppstått, och att det krävs stora organisatoriska förändringar för att 

tidigarelägga stödinsatser i förebyggande syfte. 
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Teoretiska utgångspunkter i studien 
Ett sociokulturellt perspektiv på lärande utgörs av uppfattningen att lärande sker kontinuerligt 

i alla sociala sammanhang. Detta gäller även lärande av språket, det vill säga språkutveckling. 

Detta perspektiv betonar även språkets betydelse för lärandet (Säljö, 2010). Lärande och 

språkförmåga är således avhängiga varandra. Mot bakgrund att såväl tidigare forskning som 

styrdokumenten för förskolan betonar omgivningens betydelse för barns språkutveckling, 

samt för möjligheten till upptäckt av språkliga svårigheter, tar denna studie avstamp i den 

sociokulturella teorin. Begreppet Literacy beskriver ett forskningsfält som bl.a. fokuserar 

barns skriftspråklighet (s.k. emergent literacy), digital literacy och early childhood literacy. 

Literacy betraktas av en av de svenska företrädarna för det sociokulturella perspektivet, Roger 

Säljö, som en social aktivitet, och betonar vikten av ett samspel mellan deltagare i sin 

förklaring av begreppet. Det innebär att literacy har en sociokulturell dimension och avser 

bl.a. olika kommunikationsmetoder i samspelet med omgivningen. Detta har betydelse för den 

generella språkutvecklingen, samt vid svårigheter i lärandet av det talade språket, då 

alternativa kommunikationsmetoder kan tillämpas (Dahlbeck & Westlund, 2018). I detta 

avsnitt redogörs kortfattat för delar av dessa två teoretiska områden, som sedan även ligger till 

grund för analysen av det empiriska resultatet av denna studie. 

Sociokulturell teori 
Sociokulturell teori innebär att lärandet sker i interaktion mellan individer och andra faktorer i 

den närmaste omgivningen. Lev Vygotskij, som anses vara upphovsman till detta perspektiv, 

menade att samspelet med omgivningen är avgörande för en individs lärande. Även om 

förmågan till inlärning är medfödd, så är det omgivningen som avgör vad man lär sig. En 

sociokulturell syn på lärandet innebär att utveckling sker i relationer mellan individer och 

dess omgivning med hjälp av olika kulturella redskap. Mediering är ett centralt begrepp som 

avser samspelet mellan människor och kulturella redskap (Säljö, 2010). 

Säljö (2010) kallar språket för ”redskapens redskap” i den bemärkelsen att det är det 

viktigaste kulturella redskapet. Språket används för att beskriva, förklara, förstå och tänka 

kring omvärlden. Språket är beroende av historiska, kulturella, kollektiva och individuella 

sammanhang och skiljer sig därför åt mellan platser och situationer. De språkliga verktygen 

får mening genom interaktion med andra människor. 

Internalisering är ett begrepp för processen i individens utveckling av sin medvetenhet om 

någonting. Vygotskij menade att processerna för lärande respektive utveckling var skilda från 

varandra, dock tätt sammanlänkade. Internalisering innebar enligt honom inte bara att 

individen tar in kunskap utifrån, utan att i sitt eget medvetande omvandla det till egen 

kunskap, kopplat till tidigare erfarenheter, och på så sätt skulle lärandet leda till utveckling 

hos individen. Vygotskij myntade begreppet den proximala utvecklingszonen, vilket avser 

området mellan det som ett barn kan klara ensam och det som barnet kan klara i samspel av 

någon annan, exempelvis en vuxen eller ett annat barn. För Vygotskij handlade inte lärandet 

om vilka begränsningar en individ har, utan om vilka möjligheter en individ har att lära sig 

om den får rätt hjälp (Säljö, 2014). 
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Literacy 

Literacy som social aktivitet 

Literacy, eller litteracitet, är ett begrepp som ursprungligen hade innebörden att skriva och 

läsa, och sågs tidigare som en individuell förmåga. En utveckling av begreppet har dock 

inneburit att betydelsen vidgats till att omfatta flera kommunikativa aktiviteter. Idag ses 

literacy som något individen använder sig av i kommunikationen med sin omgivning, således 

i samspel med andra (Dahlbeck & Westlund, 2018). Säljö (2010) menar att literacy är en 

social aktivitet och kan kopplas till ett sociokulturellt perspektiv. Han betonar vikten av 

samspelet med andra och hävdar i likhet med Makin och Jones Diaz (2002) att literacy är 

något som sker hos individen genom internalisering, det vill säga att tidigare erfarenheter 

bearbetas om och införlivas med nya erfarenheter, vilket leder till ny kunskap hos individen. 

Detta kan innebära att genom flera skilda kommunikativa aktiviteter, exempelvis ett talat ord i 

kombination med en bild och en gest förstärker och befäster innebörden av ett begrepp. 

Vidare menar de att om begreppet literacy endast skulle innefatta förmågor som tillskrivs den 

enskilde individen, förbises den sociala praktik som påverkar situationen och dess innehåll, 

vilket skulle leda till en begränsad bild av lärandet. Den sociala dimensionen syftar på 

interaktionen människor emellan, samt mellan människor och kulturella redskap i den 

situerade omgivningen (ibid.). 

Early childhood literacy  

Early childhood literacy är en vidareutveckling av grundbegreppet literacy och fokuserar på 

språkliga aktiviteter i tidiga åldrar. Med det menas aktiviteter som föregår, och är 

förutsättningar för förmågan att lära sig läsa och skriva. Exempel på sådana aktiviteter är att 

uttrycka sig muntligt i både monolog och dialog, att lyssna, att använda sig av multimodala 

texter som innehåller olika former av symboler, bilder, olika medier, dans, rörelser, musik, 

ljud, gestik och ansiktsuttryck. Dessa aktiviteter kan jämföras med det som i den 

sociokulturella teorin benämns kulturella redskap, och användandet av dessa är att likställas 

med mediering. En viktig aspekt i detta synsätt är möjligheten att kommunicera och utveckla 

sitt språk genom att kombinera olika kommunikativa aktiviteter (Dahlbeck & Westlund, 

2018). 

Gillen och Hall (2003), lyfter fram vikten av att barns literacy är ett för barnen meningsfullt 

och användbart sätt att kommunicera. Dahlbeck och Westlund (2018) menar att barns 

språkutveckling är en avgörande del i relations- och identitetsskapandet. De uttrycker att 

arbetet för språkutveckling inte kan separeras från övrig pedagogisk verksamhet i förskolan, 

utan alltid är relaterat till verksamheten som helhet. 

Operationalisering av teorin  

En utgångspunkt i föreliggande studie är uppfattningen att interaktionen mellan individen och 

omgivningen har en avgörande betydelse för barns lärande och språkutveckling, men även för 

pedagogernas möjligheter till såväl upptäckt av språkliga svårigheter, som att ge relevant stöd 

i detta sammanhang. Detta i enlighet med det sociokulturella perspektivet och de 

grundläggande aspekterna i early childhood literacy, vilka användes som stöd i analysen av 

studiens empiriska resultat. Analysen genomfördes med hjälp av en analysmodell, och de 
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begrepp som denna utgörs av är följande: språkutveckling, interaktion, kommunikation och 

kommunikationsmetoder. Användandet av begreppet språkutveckling grundar sig i förskolans 

uppdrag att ge alla barn förutsättningar för att utveckla ett språk utifrån sina individuella 

förmågor, samt språkutvecklingens betydelse för lärandet i ett större perspektiv (se även 

Bakgrund, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter i studien). Dessa begrepp 

tillämpas i analysmodellen eftersom samspel mellan individen och omgivningen, genom olika 

sätt att kommunicera, inom såväl teori som styrdokument framstår som förutsättningar för 

språkutveckling. Begreppen interaktion och kommunikation, är till stor del sammanlänkande, 

då interaktion kan ske genom kommunikation, och kommunikation är ett sätt att interagera, 

varvid resultat kopplade till de båda begreppen presenteras tillsammans. De tre ovan nämnda 

begreppen ses även som förutsättningar likväl för upptäckt av språkliga svårigheter, som vid 

utformning och tillämpning av stödinsatser i detta sammanhang. Det fjärde begreppet, 

kommunikationsmetoder, kopplas till literacy och annan forskning som framhäver vikten av 

tillgång till alternativa sätt att kommunicera, framför allt vid språkliga svårigheter. Detta 

sistnämnda begrepp, kommunikationsmetoder, har framför allt koppling till den andra 

forskningsfrågan, då den bl.a. handlar om mer konkreta stödmetoder. Varje begrepp 

kopplades till frågeställningar utifrån studiens syfte och tillämpades därefter som 

analysredskap i den analysmodell som användes vid bearbetningen av det empiriska 

materialet (se Metod s.18). 

Metod 
I detta avsnitt redogörs för studiens undersökningsmetod, urval av informanter, planering och 

genomförande. Vidare presenteras hur insamlade data bearbetats och analyserats, samt vilka 

etiska överväganden som beaktats. Slutligen berörs aspekter kring studiens kvalitet och 

trovärdighet. 

Undersökningsmetod 

Utifrån studiens syfte, vilket var att beskriva och analysera förutsättningar för upptäckt av 

språkliga svårigheter och utformningen av förskolans arbetssätt för stimulans av barns 

språkutveckling, med särskilt fokus på språksvårigheter, valdes en metod av kvalitativ art. 

Vid kvalitativa metoder ligger tyngdpunkten på hur individen uppfattar och tolkar sin sociala 

verklighet (Bryman, 2011). Då fokus i studien enligt forskningsfrågorna låg på att få fram 

människors uppfattning om specifika aspekter i en verksamhet tillämpades semistrukturerade 

intervjuer som undersökningsmetod. Enligt Bryman (2011) är detta relevant då studien har ett 

relativt tydligt fokus och en flexibilitet i intervjuprocessen är önskvärd. Intervjuerna utgick 

från en intervjuguide (Bilaga 2) med frågor som skulle beröras för att besvara 

forskningsfrågorna, men som även gav flexibilitet att anpassa intervjuns förfarande efter det 

specifika innehåll som framkom vid respektive intervjutillfälle. 

Urval 

Studien genomfördes i en mindre kommun i Mellansverige, där förskolans verksamhet är 

indelad i två områden, den centrala barnomsorgen, med två större enheter och två enskilda 

avdelningar, och de omkringliggande byarna med tre små enheter. De större enheterna har till 

stor del åldersindelade barngrupper medan de mindre har alla förskoleåldrar (ett till fem år). 



 

16 
 

En förskolechef och en biträdande förskolechef har det övergripande ansvaret för 

verksamheten. 

Vid val av kommun att genomföra studien i tillämpades ett bekvämlighetsurval, vilket är ett 

urval som för tillfället finns tillgängligt (Bryman, 2011). Detta val grundades på en vetskap 

om omedelbar tillgång till forskningsfältet genom tidigare etablerade kontakter och geografisk 

närhet till verksamheterna. En tidsekonomisk aspekt gällande genomförandet av studien, 

spelade även till viss del in. 

Vid val av informanter gjordes ett målinriktat urval, vilket enligt Bryman (2011) är att 

rekommendera vid kvalitativ forskningsmetod. Det var ett strategiskt urval med avsikt att 

matcha forskningsfrågorna. Beslutet att urvalet skulle omfatta två aktörsnivåer, förskollärare 

och specialpedagoger, grundades på en förhoppning att få en mer omfattande bild av hur 

verksamheten uppfattas utifrån forskningsfrågorna. Urvalskriterierna bestod i att 

informanterna skulle vara verksamma som förskollärare eller specialpedagoger och arbeta helt 

eller delvis mot förskolans verksamhet. För att få ett relativt generellt underlag valdes sex 

förskollärare ut från kommunens totalt sju förskoleenheter. Då studien genomfördes i en liten 

kommun, där endast två specialpedagoger var verksamma i förskolan, utgörs detta urval av en 

total population, då båda dessa valdes ut som representanter för denna yrkeskategori.  

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med sex legitimerade förskollärare och två 

specialpedagoger. Samtliga informanter hade varit verksamma inom respektive yrke i många 

år (mellan 10 och 36 år, med ett genomsnitt på 22 år). En av specialpedagogerna hade 

påbyggnadsutbildning mot tal, språk och kommunikation. Denne arbetade dock endast i 

mindre utsträckning mot förskolan, då större delen av hennes uppdrag var riktat mot 

grundskolans yngre åldrar. Samtliga förskollärare arbetade med barn i åldrarna tre till fem. 

Två av dem hade även yngre barn i sina grupper då deras avdelningar omfattade ett större 

åldersspann (ett till fem år). 

Planering och genomförande 

En fördjupning inom det aktuella ämnet gjordes innan syfte och forskningsfrågor 

formulerades. Därefter utformades en intervjuguide (Bilaga 2). Intervjufrågorna formulerades 

och övervägdes noggrant i syfte att dessa skulle ge svar på forskningsfrågorna. Därefter 

etablerades kontakt med det tilltänkta forskningsfältet. Förskolechefen i den aktuella 

kommunen kontaktades per telefon och gav sitt medgivande till att genomföra intervjuer med 

förskollärare i verksamheten. I nästa steg kontaktades även specialpedagogerna och 

förskollärarna personligen via telefon då de tillfrågades om, och gav ett muntligt 

godkännande till att delta som informanter i studien. Vid dessa samtal informerades om min 

roll som student vid Umeå Universitet samt syftet med studien som en del i examensarbetet 

för Specialpedagogutbildningen. Dessutom gavs muntlig information om att deltagandet var 

frivilligt och när som helst skulle kunna avbrytas. Tider för intervjuer bokades även vid dessa 

tillfällen.  

Några dagar innan intervjutillfällena delgavs samtliga informanter de övergripande 

intervjufrågorna via e-post. Detta var ett medvetet val för att ge informanterna möjlighet att 
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förbereda sig. Ett informations- och samtyckesbrev (Bilaga 3) utformades i syfte att 

överlämnas för delgivande av information samt underskrift vid intervjutillfällena. Detta brev 

innehöll förutom information om studien även upplysningar om vilka etiska principer som 

beaktades. Syftet med de etiska principerna är främst att skydda informanterna, men även 

forskaren (Bryman, 2011). Snart därefter inleddes genomförandet av intervjuerna. 

Intervjutillfällena 

Samtliga intervjuer, med undantag av en, genomfördes på informanternas respektive 

arbetsplatser i avsedda samtalsrum där intervjuerna kunde utföras ostört. En av intervjuerna 

genomfördes av praktiska skäl i mitt hem, enligt önskemål från informanten. Inledningsvis i 

intervjuerna beskrevs upplägget av intervjun och det redogjordes för uppfattningen av 

relevanta begrepp i studien. Detta för att tydliggöra frågorna. Att i inledningen definiera 

upplägget och syftet med intervjun är enligt Kvale och Brinkmann (2009) viktigt för 

informantens trygghet i situationen och inger ett förtroende för intervjuaren. Intervjuerna 

genomfördes i huvudsak i enlighet med intervjuguiden. Samtliga frågor i guiden berördes i 

alla intervjuer och likartade uppföljningsfrågor ställdes. 

Intervjuerna spelades in via mobiltelefonens röstinspelningsfunktion (intervjuläget) och 

sparades som ljudfil. Metoden var av intervjuaren välbekant och upplevdes tillförlitlig. Tiden 

för intervjuerna varierade mellan 30 och 45 minuter. I den avslutande fasen av intervjuerna 

gjordes en övergripande sammanfattning och informanterna gavs möjlighet till reflektion över 

denna, samt tillfrågades om de hade något ytterligare att komplettera intervjun med. Att i 

slutet av intervjun göra en sådan uppföljning är enligt Kvale och Brinkmann (2009) ett sätt att 

bekräfta vad informanten delgivit, samt ett respektfullt sätt att erbjuda denne att uttrycka 

åsikter om områden som inte berörts, men som upplevs som relevanta för ämnet. 

Informanterna var generellt mycket tillmötesgående och uttryckte uppskattning för sin 

möjlighet att delta i studien. 

Bearbetning och analys av data 

Ljudfilerna avlyssnades och transkriberades ordagrant i stort sett i sin helhet, relativt snart 

efter intervjutillfällena. Då transkriberingarna var genomförda sändes dessa via e-post till 

respektive informant för att ge möjlighet att bekräfta att svaren uppfattats på rätt sätt. Detta 

kallas respondentvalidering eller deltagarvalidering (Bryman, 2011). För att underlätta 

hanteringen av en större mängd transkriberat material sorterades därefter innehållet 

systematiskt i teman utifrån forsknings- och intervjufrågorna, samt de teoretiska 

utgångspunkterna, med hjälp av färgkodning och numrering av textstycken. Detta är enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) en lämplig metod för att koncentrera och reducera 

intervjumaterialet, och ger utskriften en form som bättre lämpar sig för analys av innehållet. 

Tekniken kan betraktas som innehållsanalytisk, då innehållet på ett systematiskt och 

replikerbart sätt kategoriserats i förutbestämda teman (Bryman, 2011). Dessa teman 

utformades genom tematisering, då de ämnesområden studien skulle beröra klargjordes. 

Tematisering syftar till att förtydliga studiens tema; att besvara frågorna varför? vad? och 

hur? (Kvale & Brinkmann, 2009). Därefter formades relevanta underrubriker utifrån dessa 

teman. Analysen av intervjumaterialet genomfördes med hjälp av den analysmodell som 

presenteras nedan (se även Operationalisering av teorin s.14). För att underlätta för läsaren har 
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informanterna tilldelats fingerade namn i resultatredovisningen, vilket enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) dessutom kan göras i syfte att värna om intervjupersonernas integritet. 

Analysmodell  

Språkutveckling  

Hur arbetar pedagogerna för att stimulera barns språkutveckling? 

Upplever pedagogerna något samband mellan kunskaper om språkutveckling och upptäckt av 

språksvårigheter, respektive utformning av språkligt stöd? I analysen används även ”språklig 

förmåga” som uttryck för språkutveckling. 

Interaktion 

Hur uttrycker pedagogerna sin upplevelse av kopplingen mellan interaktion och upptäckt av 

språksvårigheter, respektive tillämpning av språkligt stöd? 

Interaktion: ”samverkan”, ”samspel” eller ”ömsesidig påverkan”. 

Kommunikation 

Hur ser pedagogerna på kommunikation som ett redskap vid upptäckt av språkliga 

svårigheter, respektive tillämpning av språkligt stöd? I analysen likställs begreppet med  

”samtal” och ”dialog”. 

Kommunikationsmetoder 

Vilken bild har pedagogerna av alternativa kommunikationsmetoder? Vilka 

kommunikationsmetoder tillämpas i verksamheten och i vilka sammanhang? I analysen ses 

begreppet även som ”kommunikativa aktiviteter” och ”kulturella redskap”. 

Etiska överväganden 

De forskningsetiska principerna har i studien beaktats i enlighet med Vetenskapsrådets (2017) 

rekommendationer. Informationskravet bemöttes genom att informanterna delgavs villkoren 

för deltagandet, vilka innefattar att det sker på frivillig basis och när som helst kan avbrytas. 

Samtyckeskravet bemöttes genom att informanterna själva beslutade om att delta i studien, 

samt att deras samtycke gavs dels muntligt men även genom en underskrift. 

Konfidentialitetskravet bemöttes genom information om att deltagandet garanterades 

anonymitet, då varken personer, enheter eller kommun skulle kunna identifieras av 

utomstående vare sig under processen eller i den slutliga framställningen. Denna information 

gavs, som tidigare beskrivits, vid upprepade tillfällen i både muntlig och skriftlig form 

(Bilaga 3). 

Studiens kvalitet och trovärdighet 

Trovärdighet och tillförlitlighet är enligt Bryman (2011) alternativa begrepp att tillämpa vid 

bedömning av kvalitén på studier av kvalitativ art, då en del forskare anser att de mer 

traditionella begreppen i detta avseende; validitet, reliabilitet och generaliserbarhet inte är 

applicerbart på kvalitativa metoder. 

En del i kritiken av kvalitativ forskning innefattar att metoden inte anses vara vetenskaplig, 

utan alltför subjektiv då den till stor del styrs av forskarens uppfattningar om vad som är av 

betydelse. Vidare påpekas att interaktionen mellan intervjuare och informant vid 



 

19 
 

intervjutillfället påverkar hur frågorna uppfattas och besvaras (Bryman, 2011; Kvale & 

Brinkmann, 2009). Dessutom framhålls att transparensen ofta brister vid den här typen av 

forskning. Dessa aspekter har i denna studie tagits hänsyn till genom ambitionen att som 

intervjuare vid intervjutillfällena förhålla sig så objektiv som möjligt i kontakten med 

informanterna, samt att noggrant redogöra för studiens förfarande med avsikt att i största 

möjligaste mån skapa transparens, vilket anses vara ett tecken på kvalitativa studiers 

pålitlighet (Bryman, 2011). Ytterligare faktorer som kan påvisa kvalitet och trovärdighet är 

enligt Bryman (2011) att intervjuguiderna finns tillgängliga, de etiska principerna är beaktade 

samt att respondentvalidering har genomförts.  

Att intervjuerna kunde genomföras ostört i en lugn miljö ökade förutsättningarna för att hålla 

fokus och få bra kvalitet på ljudinspelningen, vilket stärker trovärdigheten och 

tillförlitligheten i en intervjustudie. Intervjuerna kännetecknades av kortare frågor och längre 

svar, samt regelbundna kontrollfrågor för att klargöra innebörden i svaren, vilket även det är 

kvalitetskriterier för en intervju (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Resultat 
I följande avsnitt görs inledningsvis en kortare presentation av informanterna, som tilldelats 

fingerade namn för att säkerställa deras anonymitet, men ändå underlätta för läsaren att skilja 

dem åt i resultatredovisningen. Därefter redovisas en sammanställning av det empiriska 

resultatet i studien, utifrån respektive forskningsfråga samt analysmodellens begrepp; 

interaktion och kommunikation, språkutveckling samt kommunikationsmetoder. Det sista 

analysbegreppet tillämpas endast vid presentationen kopplat till den andra forskningsfrågan. 

På förskolorna arbetar förskollärare och barnskötare. Då det i resultatet avses att referera till 

förskolepersonal i egenskap av båda dessa yrkeskategorier benämns de som pedagoger. 

Kort presentation av samtliga informanter: 

Gunilla, förskollärare med 36 år i yrket. Hon arbetar på en av de större enheterna, med barn i 

åldrarna tre till fem år.  

Ingela, förskollärare sedan 29 år. Arbetar på en av de större enheterna, med åldrarna tre till 

fem år. 

Stina, förskollärare med 30 års yrkeserfarenhet. Arbetar i en av de omkringliggande byarna, 

på en mindre enhet, med barn i åldrarna ett till fem år. 

Annelie, har arbetat som förskollärare i nio år, men inom barnomsorgen i totalt 22 år. Arbetar 

på en av de större enheterna, med barn i åldrarna tre till fem. 

Mona, förskollärare i närmare 35 år. Arbetar på en enskild avdelning i en av de 

omkringliggande byarna, med åldrarna ett till fem år. 

Sofia, har arbetat som förskollärare sedan 17 år. Arbetar på en av de större enheterna, med 

barn i åldrarna tre till fem år. 

Ulla, specialpedagog med 15 år i yrket och med många år som förskollärare innan dess. Hon 

arbetar till största delen mot förskolorna, men har även uppdrag genom skolans elevhälsa, då 

hon även arbetar mot förskoleklass under det första halvåret, som en övergång från förskolan. 

Elisabet, specialpedagog med påbyggnadsutbildning mot tal, språk och kommunikation. 

Arbetat i detta yrke i tio år och dessförinnan många år som förskollärare. Hon har sitt 
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huvudsakliga uppdrag mot grundskolan, med barn i åldrarna sex till nio, men har även enstaka 

uppdrag mot förskolan och då i första hand med barn i femårsåldern. 

Vilka är förskollärares och specialpedagogers uppfattningar om sina 

möjligheter att upptäcka språksvårigheter hos barn i förskolan? 

Interaktion och kommunikation 

Samtliga förskollärare och specialpedagoger lyfter fram interaktionen och kommunikationen 

med barnen, samt att språket har en framträdande position i förskolans dagliga verksamhet 

som betydande faktorer då det gäller att uppmärksamma eventuella svårigheter i 

språkutvecklingen hos barnen. Flera av förskollärarna påpekar att barn idag generellt har 

långa dagar på förskolan, vilket medför mycket tid tillsammans med både vuxna och barn i 

olika sammanhang och situationer. Mona uttrycker att pedagogerna har goda möjligheter till 

upptäckt av språkliga svårigheter och att samspelet med barnen, i rutinsituationer, lek och 

samtal samt genom iakttagelser, ligger till grund för detta:  

Det tror jag ju är väldigt bra, för vi umgås ju med barnen hela dan, äter tillsammans, man 

samtalar och man leker med dem för att se hur kommunikationen både mellan barnen är 

också, ja, om vi förstår allt och om kompisarna förstår och så där (förskollärare Mona). 

Medvetna samtal, i syfte att stimulera språkutvecklingen och relationen med barnen, uppges 

som viktiga för att uppmärksamma barns språkliga förmågor. Förskollärarna Gunilla, Stina 

och Mona lyfter särskilt fram betydelsen av att som pedagog ge barnen tid, att vara 

närvarande i barnens lekar och vara aktiv i samspelet med barnen, eftersom det är i dialog och 

lek mellan pedagoger och barn, eller i kommunikationen mellan barnen som de kan 

uppmärksamma barnens språkutveckling och därmed även eventuella svårigheter. 

Man försöker befinna sig där barnen är, sen om det är en sandlåda eller ett byggrum så sitter 

man med, så att man kan ha en dialog. Jag tycker att den tid man är här är barnens tid, och 

då ska man ge dem den tiden. Och där tycker jag man kan upptäcka väldigt mycket! 

(förskollärare Gunilla).  

En aspekt som framkommer är att storleken på barngrupperna inverkar på i vilken 

utsträckning pedagogerna interagerar med varje barn. Mindre grupper ger pedagogerna mer 

tid till varje enskilt barn. Då ökar möjligheterna till att skapa en god bild av alla barns 

språkliga förmågor och därmed även chanserna till att upptäcka eventuella svårigheter, menar 

några av förskollärarna.  

Alla sex förskollärare uttrycker att det sällan uppmärksammas från något annat håll att det 

eventuellt kan finnas svårigheter kring språket hos ett barn. Ofta är det istället pedagogerna i 

förskolan som själva märker eller misstänker att det kan finnas en problematik. 

Specialpedagogerna berättar att det först och främst är via kommunikation med pedagogerna 

som de blir uppmärksammade på språkliga svårigheter hos barnen, vid de 

konsultationstillfällen som finns inbokade regelbundet på samtliga enheter. Detta beskrivs 

som tillfällen då pedagogerna har möjlighet att ta upp särskilda situationer i verksamheten, av 

specialpedagogisk art, exempelvis svårigheter som uppstår i barngruppen eller kring ett 

enskilt barn. Specialpedagog och förskolechef, samt en pedagog från den aktuella 
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avdelningen deltar i konsultationen. Konsultationerna är inte ett forum för enbart språkliga 

aspekter, utan innefattar alla typer av specialpedagogiska frågor, och där ingår följaktligen 

språksvårigheter. Resultatet av denna studie visar att samverkan med BVC förekommer i 

mindre utsträckning då det gäller upptäckt av språkliga svårigheter. 

Språkutveckling 

Resultatet av studien pekar på att pedagogernas kompetens är av stor vikt då det gäller att 

upptäcka språksvårigheter hos barnen, eftersom kunskaper om barns språkutveckling visar sig 

vara en förutsättning för att upptäcka avvikelser från den förväntande utvecklingen. Flera av 

förskollärarna ger en bild av att deras egen, såväl som arbetslagens gemensamma kompetens 

och arbetslivserfarenhet till stor del ligger till grund för förmågan att upptäcka om ett barn har 

språksvårigheter. Båda specialpedagogerna framhåller upplevelsen av att medvetenheten och 

kompetensen hos pedagogerna, gällande barns språkutveckling och språksvårigheter, har ökat 

på senare tid. Specialpedagogen Ulla menar att det finns en tydlig koppling till de 

kompetenshöjande insatser som pedagogerna i förskolan har deltagit i under de senaste åren, 

och hänvisar till Språktåget (Bilaga 1) och Läslyftet (Skolverket, 2018b), som båda syftat till 

att öka pedagogernas kunskaper om språkutveckling. Specialpedagogen Elisabet betonar sin 

uppfattning att om kompetensen inom språkutveckling och språkliga svårigheter är hög hos 

pedagogerna ute i förskolans verksamheter, så ökar möjligheterna att tidigt kunna upptäcka 

svårigheter och ge adekvat stöd till de som behöver.  

En annan aspekt som framkommer vid intervjuerna är att upptäckt av språksvårigheter genom 

regelbundna observationer och dokumentation av barns språkutveckling vore fördelaktigt. 

Detta som ett komplement till möjligheten att bli varse svårigheterna genom samspelet med 

barnen, i den dagliga verksamheten. Dock är detta något som genomförs i mycket liten 

utsträckning i den undersökta kommunen. Både förskollärarna och specialpedagogerna 

nämner några standardiserade tester, bl.a. SIT (språkligt impressivt test, fokuserar på barnets 

språkförståelse) som vid enstaka tillfällen genomförs och/eller tillhandahålls av 

specialpedagogerna. Resultatet av intervjuerna påvisar dock en positiv inställning till att 

genomföra tester av samtliga barns språkutveckling. Flera av förskollärarna och 

specialpedagogerna ger uttryck för att dessa, vid de få tillfällen de används, bidrar till att 

konkret ange vad svårigheten ligger i, samt att detta underlättar för att avgöra om och i så fall 

vilket stöd som behövs. ”Då finns det ju de här SIT-testerna som vi har gjort på några och då 

kan man få ett litet grepp. Jag gjorde ett i veckan, och då märkte jag att det var betydligt bättre 

än jag trodde och då blir man lite glad ändå” (förskollärare Annelie). Det framstår dessutom 

som särskilt viktigt att tydliggöra barnens språkliga förmågor innan de flyttar över till 

förskoleklass. Förskollärarna Gunilla och Mona uttrycker uppfattningen att svårigheterna 

upplevs som större då barnen kommer till skolan. I resultatet framkommer att det i den 

aktuella kommunen tidigare, på organisationsnivå, har varit på tal att genomföra språkliga 

bedömningar av samtliga barn under deras sista år på förskolan, innan övergången till 

förskoleklass. Detta har dock inte fått något genomslag, vilket enligt specialpedagogen 

Elisabeth beror på ett flertal organisatoriska faktorer. Hon lyfter ändå fram de positiva 

aspekterna av en sådan insats, vilket skulle kunna medföra att språksvårigheter upptäcks 

tidigare än idag och därmed även möjliggöra att stöd sätts in i ett tidigare skede. Dessutom 

skulle det enligt henne kunna bidra till ett utökat förebyggande arbete. Elisabet betonar även 
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att tester av barns språkförmågor inte har till syfte att utpeka och stigmatisera, utan enbart för 

att underlätta för barnet. Hon menar vidare att det även signaleras från samhället om att tidig 

upptäckt är viktigt, och hänvisar bl.a. till att bedömningsstödet i grundskolan (Betänkande 

2017/18:UbU10), ska komma att tillämpas redan i förskoleklass, samt att kontakt med 

logoped för barn med språkliga svårigheter nu förespråkas i lägre åldrar än tidigare.  

Enligt resultatet är det problematik inom det fonologiska språkområdet som oftast 

uppmärksammas av pedagogerna. De framstår även som lätta att upptäcka, då de beskrivs 

som relativt tydliga i sin karaktär. Aspekter som uttalssvårigheter, att det fattas ljud, 

avvikande uttal, att barnet byter ut ord och att det brister i meningsbyggnaden är några av 

exemplen som framkommer. Annat som uppmärksammas är semantiska svårigheter, som 

handlar om barnens språkförståelse och hur stort ordförråd de har. Båda specialpedagogerna 

poängterar vikten av att dessutom uppmärksamma det pragmatiska området, hur barnen 

använder språket i kontakten med andra, eftersom det där ges mycket information om barnets 

språkliga förmågor och det många gånger är just där språksvårigheterna visar sig. Dessa 

svårigheter är de som enligt specialpedagogerna i minst utsträckning uppmärksammas och 

påpekas av pedagogerna. Dock nämner några av förskollärarna en del svårigheter inom detta 

område. Mona beskriver att språkliga svårigheter kan leda till problem i det sociala samspelet, 

i interaktionen mellan barnen, då barn många gånger tar alternativa, mer handgripliga vägar 

för att förmedla sin åsikt, då det verbala språket brister. Hon säger: ”Ja, ofta går det väl lite 

hand i hand det där att… har man svårt med ljud och det blir väldigt besvärligt, då blir det ju 

ofta det här fysiska, man blir osams, man gör sig inte förstådd” (förskollärare Mona). 

Samtliga förskollärare uttrycker att barnens ålder till stor del är avgörande för hur allvarliga 

de uppfattar att språksvårigheterna är. De förklarar att vissa svårigheter brukar försvinna av 

sig själv och att det har med den naturliga variationen i barns språkutveckling att göra. Det 

råder även stor enighet hos förskollärarna om att det är då barnen är i tre- till fyraårsåldern 

som tankar uppstår hos pedagogerna om att det skulle kunna handla om en svårighet, att det är 

något avvikande som bör beaktas. Både förskollärare och specialpedagoger är överens om att 

språkliga svårigheter i förskolan många gånger uppmärksammas ännu tidigare, kanske redan 

då barnet är två, tre år, men att pedagogerna oftast väljer att avvakta för att se om det är något 

som ”växer bort”. Specialpedagogen Ulla framhåller dock att det ofta senare bekräftas att just 

de barnen får någon form av språksvårigheter. Förskolläraren Ingela lyfter fram att det ur ett 

socialt perspektiv är viktigt att hjälpa barnen tidigt, för då de kommer upp i fyra- till 

femårsåldern blir konsekvenserna i det sociala samspelet mer påtagliga, om barnet har svårt 

att kommunicera med sina kamrater. Hon beskriver att just i den åldern börjar barnen bli mer 

medvetna och kan påtala om något annat barn har ett avvikande språk, vilket kan leda till ett 

utpekande.  
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Vilka är förskollärares och specialpedagogers uppfattningar om 

utformningen av arbetet för att stötta barn med språksvårigheter i 

förskolan?  

Interaktion och kommunikation 

Resultatet påvisar att då språkliga svårigheter uppmärksammats i en barngrupp leder det till 

kommunikation i arbetslaget med särskilt fokus på dessa svårigheter. Aktiviteter planeras och 

utvärderas medvetet med utgångspunkt från de specifika svårigheter som blivit 

uppmärksammade hos något eller några barn. Interaktionen barn sinsemellan, likväl som 

mellan barn och vuxna anses som en viktig aspekt vid stödjande insatser. De flesta av de 

stödjande aktiviteterna integreras i den allmänna verksamheten och genomförs i barngruppen, 

tillsammans med andra, exempelvis vid språksamlingar. Specialpedagogen Ulla menar att om 

det exempelvis handlar om munmotorik, ordförståelse eller kategorisering av begrepp, så kan 

det vara lämpligt att genomföra stödjande aktiviteter i grupp. Förskolläraren Mona uttrycker, i 

likhet med flera av de andra förskollärarna, att ambitionen att stimulera och stötta är något 

som finns närvarande i tankarna hela tiden, i alla situationer under dagen.  Både förskollärare 

och specialpedagoger menar att det finns tillfällen då individuellt stöd med fördel tillämpas, 

men att det inte förekommer så ofta. Förskollärarna Annelie, Stina och Sofia menar att det är 

relativt vanligt att bjuda med en kamrat till barnet i behov av stöd, då någon särskild aktivitet 

ska genomföras utifrån en specifik svårighet, som inte lämpar sig i stor grupp. Sofia upplever 

att det kan kännas lättare för barnet att gå undan om det är någon mer som får följa med. 

Kamraten kan fungera både som motivation och förebild för det andra barnet, menar hon. 

Samtliga förskollärare förmedlar att ännu en anledning till att de så långt det är möjligt 

utformar stödet i gruppen, är för att undvika ett utpekande av enskilda barn. Dessutom betonar 

de flesta att anpassningar som görs för barn med språkliga svårigheter gynnar alla barns 

språkutveckling. 

En annan aspekt gällande kommunikation som framkommer i resultatet är samverkan med 

vårdnadshavare. God kontakt och samarbete med vårdnadshavare är något som eftersträvas. I 

de fall det anses finnas ett behov av någon form av extra stöd eller specifika råd från 

specialpedagog uppges detta dessutom vara avgörande, eftersom vårdnadshavares 

medgivande krävs innan kontakt upprättas med specialpedagog angående enskilda barn. De 

flesta av förskollärarna ger en bild av att det är relativt vanligt att vårdnadshavare har en 

liknande uppfattning om barnet och därför är mån om att svårigheterna uppmärksammas för 

att möjliggöra relevant stöd. Gunilla uttrycker att samverkan med vårdnadshavare då det 

gäller stödinsatser har betydelse för i vilken utsträckning stödet hjälper barnet. Hon menar att 

om vårdnadshavarna är delaktiga och även ger ett liknande stöd i hemmet så kan det bidra till 

ett optimalt resultat: ”Det bästa resultatet får man ju om man samarbetar med vårdnadshavare, 

att de också tänker på de här bitarna och tränar hemma” (förskollärare Gunilla). 

Språkutveckling 

Kompetensen hos pedagogerna har enligt studiens resultat stor betydelse inte bara för att 

upptäcka språksvårigheter i förskolan, utan även för arbetet med att stötta barn med språkliga 

svårigheter. Kunskaper om barns generella språkutveckling är en grundläggande förutsättning 

för att uppmärksamma svårigheter, och enligt resultatet är denna kompetens god hos 



 

24 
 

pedagogerna. Dessutom beskrivs vikten av kunskaper om olika typer av språkliga svårigheter, 

samt hur stöd bör utformas utifrån respektive svårighet. Här framkommer en viss osäkerhet 

hos förskollärarna, som uttrycker ett behov av att själva få stöd från specialpedagog eller 

någon annan med språklig spetskompetens. Alla sex förskollärare har uppfattningen att det är 

specialpedagogen de då kan vända sig till. Både specialpedagoger och förskollärare uttrycker 

dock ett behov inom förskolan av större tillgång till någon med spetskompetens inom tal, 

språk och kommunikation. Det är en upplevd brist att det endast finns en specialpedagog med 

den kompetensen i kommunen och att dennes uppdrag nästintill enbart är förlagd i 

grundskolans verksamhet. Några av förskollärarna antyder att en konsekvens av detta är att en 

del barn inte hinner få det stöd de har rätt till i förskolan. Resultatet påvisar att det utöver 

specialpedagogerna inte finns någon resurs att tillgå, som kan initieras från förskolans 

verksamhet, i syfte att samverka kring barn med språkliga svårigheter. Det framkommer dock 

att det förekommer samarbete med andra verksamheter på initiativ från vårdnadshavare själva 

eller via BVC. Då kan även kontakt med förskolan etableras. Båda specialpedagogerna lyfter 

möjligheten att som pedagog i förskola eller skola kunna få information och stöd från SPSM 

(specialpedagogiska skolmyndigheten), men att det då sker på ett generellt plan, inte specifikt 

på individnivå. 

Specialpedagogerna beskriver att deras egen roll i sammanhanget i första hand är att finnas 

tillgängliga för pedagogerna för att bistå med råd och stöd om hur de kan arbeta för att stötta 

barn med språkliga svårigheter, för att de ska ha möjlighet att tillgodogöra sig innehållet i 

verksamheten och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vid de tillfällen de kontaktas av 

pedagogerna, då en språklig svårighet har uppmärksammats hos ett barn, görs inledningsvis 

en bedömning av barnets språkliga förmågor. En sådan bedömning grundar sig huvudsakligen 

på observationer i verksamheten där kommunikationen med andra uppmärksammas, både i 

enskilt och i grupp. Dessutom kan bedömningen kompletteras med språkliga standardiserade 

test. Specialpedagogerna menar att det kan vara nödvändigt för att skapa en så god bild som 

möjligt av barnets språkliga förmågor, då de ofta är ute i verksamheten endast kortare stunder. 

Med utgångspunkt i denna bedömning ges rekommendationer till pedagogerna hur de kan 

arbeta med detta i verksamheten. Vidare påtalas vikten av uppföljning och utvärdering av 

anpassningar och stödinsatser. 

I resultatet framkommer en allmän uppfattning att ett medvetet fokus på språkstimulerande 

aktiviteter i verksamheten som helhet är en fördel för alla barns språkutveckling, men särskilt 

för barn med språksvårigheter. Det beskrivs att verksamheten inte förändras i någon större 

utsträckning då det uppmärksammats att något barn har språksvårigheter. Förskollärarna 

hänvisar till att förskolans dagliga verksamhet i grunden är utformad så att den ska vara 

språkstimulerande på flera olika nivåer, för att passa barnens skilda behov som även finns 

inom den naturliga variationen i språkutvecklingen. De menar att språkstimulering 

genomsyrar det mesta i förskolans arbete, gällande såväl förhållningssätt och aktiviteter, som 

den fysiska miljön, samt att detta överensstämmer med det uppdrag som beskrivs i läroplanen 

för förskolan. Specialpedagogen Ulla påtalar sin uppfattning att pedagogerna till stor del även 

rutinmässigt anpassar aktiviteter till de barn som är närvarande, att den kompetensen ”sitter i 

ryggmärgen” så att säga. En av de aktiviteter som både förskollärare och specialpedagoger 
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särskilt lyfter fram som språkstimulerande är de dagliga samlingarna, vilka ofta utgår från 

Språktågets material. Exempel på innehållet i dessa samlingar är rim och ramsor, lekövningar 

med ord och ljud, samt munmotoriska övningar. Språktåget beskrivs som ett användbart 

verktyg då det gäller att säkerställa att de språkstimulerande aktiviteterna omfattar alla delar i 

barns språkliga utveckling. Ulla berättar att hon ser att materialet tillämpas på de flesta 

förskolorna, men i något olika omfattning. ”Jaa… jag ser att Språktåget fortfarande används, 

men inte lika mycket överallt” (specialpedagogen Ulla). Språksamlingarna utformas utifrån 

barnens behov, och kan även hållas i mindre grupper för att möjliggöra att innehållet är 

anpassat till barnens språkliga förmåga. Ingela påpekar även en social aspekt, att det kan 

upplevas lättare för barnen att delta aktivt i en mindre grupp, att en del inte vågar uttrycka sig 

i ett större sammanhang. ”Ja. Det är lite så, att man kanske är en liten grupp så att man vågar, 

inför andra och så… I den stora samlingen kanske man inte vågar än och kanske inte riktigt 

förstår alla saker som man talar om” (förskollärare Ingela). 

Högläsning och tillgång till litteraturen framstår vid intervjuerna som något särskilt viktigt då 

det gäller språkutveckling. Samtliga förskollärare refererar till Läslyftet som pedagogerna 

relativt nyligen deltagit i (Skolverket, 2018b). Det beskrivs hur detta bidragit till att utveckla 

verksamheten till att i ännu större utsträckning än tidigare vara språkstimulerande. Det har 

skapats nya förutsättningar för att stimulera barnens intresse för litteraturen genom att öka 

tillgängligheten till den.  Samtliga förskollärare uttrycker sig positivt angående Läslyftet och 

menar att de fått en förändrad inställning till att läsa böcker för barnen. De förklarar att barnen 

nu tillåts att vara delaktiga i bearbetningen av bokens innehåll i större utsträckning än tidigare 

och beskriver att högläsning numer till stor del handlar om interaktion. De uppmuntrar barnen 

till att samtala om innehållet, för att ge möjlighet till att reflektera över innebörden av ord och 

bilder i boken. De upplever dessutom att barnens intresse för och nyfikenhet på litteraturen 

och skriftspråket nu har ökat. 

Andra aktiviteter som lyfts fram som språkstimulerande är sånger, samtal och att dramatisera. 

Förskollärarna Ingela och Gunilla framhåller vikten av att aktiviteter upplevs som lustfyllda 

för barnen, vilket de menar leder till motivation att delta. Även den fysiska omgivningens 

utformning anses kunna vara en del av den språkstimulerande verksamheten i förskolan. 

Anpassningar i den fysiska miljön är även något som specialpedagogen Ulla påtalar som 

insatser som i viss mån tillämpas för att stötta barn med språksvårigheter. Hon ger exempel på 

att skala av den visuella miljön och att sanera i ljudmiljön. Detta bidrar till att minska antalet 

intryck från omgivningen, vilket kan ha en lugnande inverkan och underlätta för barnen att 

hålla fokus. 

Kommunikationsmetoder 

I resultatet framkommer att det är vanligt att tydliggöra och konkretisera innehållet i 

verksamheten med hjälp av alternativa kommunikationsmetoder, exempelvis bildstöd och 

tecken som stöd. Detta tillämpas i den dagliga verksamheten, för alla barn, men mer medvetet 

och i större utsträckning då det finns en vetskap om att språksvårigheter förekommer i den 

aktuella barngruppen. Resultatet av studien påvisar att tillämpning av alternativa 

kommunikationsmetoder varierar i omfattning mellan förskolor och avdelningar. 

Förskollärarna Mona och Annelie uttrycker att de flesta av barnen är entusiastiska till att 



 

26 
 

använda tecken, de tycker det är spännande, experimenterar själva och vill lära sig. Mona 

jämför det med hur barn utforskar och experimenterar med det verbala språket, och menar att 

det är naturligt för barnen, som förhåller sig till tecknat språk som till vilket språk som helst: 

”Så hittar de på egna tecken, och det är ju precis som när man leker med ord annars så där, så 

det uppmuntrar vi ju” (förskollärare Mona). 

Bildstödet som tillämpas på de olika avdelningarna beskrivs av förskollärarna i första hand 

utgöras av ett mindre antal olika bildscheman. De beskriver dagsscheman, som med bilder 

visar de olika rutiner och aktiviteter som ska ske den aktuella dagen, och bildscheman som 

stöd för tillvägagångssätt vid särskilda rutinsituationer, exempelvis handtvätt och påklädning 

innan utevistelse. Dessutom beskriver de flesta förskollärarna att bilder som stöd finns på 

många andra ställen i verksamheten, exempelvis vid matsituationen och i leksammanhang, för 

att förtydliga situationer samt vilka material och aktiviteter som finns tillgängliga. De flesta 

bildstöden är utformade med bilder från InPrint, som är ett program med tecknat material just 

för detta syfte, men även fotografier och andra typer av bilder, samt andra konkreta visuella 

material används. Flera av förskollärarna upplever att det är fler barn i grupperna som 

använder sig av bildstöden än bara de som uppmärksammats för språksvårigheter. Annelie 

tror att det av många barn kan upplevas som en trygghet att på ett dagschema av bilder kunna 

se och veta vad som ska ske under dagen, och menar att alternativa kommunikationsmetoder 

som leder till att tydliggöra och konkretisera tillvaron gynnar de flesta: ”Ja, så är det ju med 

det här AKK-materialet att det är bra för alla och nödvändigt för vissa” (förskollärare 

Annelie). 

Analys 
I detta avsnitt analyseras resultatet utifrån forskningsfrågorna och analysmodellens begrepp 

interaktion, kommunikation, språkutveckling samt kommunikationsmetoder, i förhållande till 

tidigare forskning och styrdokument för förskolan. 

Vilka är förskollärares och specialpedagogers uppfattningar om sina 

möjligheter att upptäcka språksvårigheter hos barn i förskolan? 

Svårigheter uppmärksammas genom interaktion och kommunikation 

Styrdokumenten för förskolan beskriver interaktionen mellan barn och vuxna, likväl som 

interaktionen barn sinsemellan, som en grund för lärandet. Även sociala aspekter, såsom 

betydelsen av att vara en del i gruppen betonas (SFS 2010:800; Skolverket, 2016). Sett ur ett 

sociokulturellt perspektiv, vilket utgår från att utveckling sker i samspel med den närmaste 

omgivningen (Säljö, 2010) så förefaller det rimligt att det likväl är där utvecklingen kan 

uppmärksammas, och så även avvikelser från den förväntade utvecklingen. Vid intervjuerna 

framkommer ett antal faktorer som förskollärarna och specialpedagogerna anser påverka 

förutsättningarna för att upptäcka språkliga svårigheter i förskolan. En av dem är just 

interaktionen med barnen i den dagliga verksamheten. Flera av förskollärarna betonar vikten 

av att som pedagog ständigt vara medvetet närvarande och att interagera med barnen i olika 

typer av situationer. I studien framkommer även åsikten att barngruppernas storlek har 

betydelse för möjligheterna till upptäckt av språksvårigheter. Här framträder ett samband med 
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förutsättningarna till just interaktion och kommunikation, då färre antal barn i gruppen anses 

vara avgörande för i hur stor utsträckning pedagogerna interagerar med varje enskilt barn. 

Följaktligen påverkar detta även chanserna till att upptäcka problematik i språkutvecklingen 

hos barnen. 

Kompetens och bedömning har betydelse för upptäckt av svårigheter 

I läroplanen för förskolan påpekas vikten av att pedagogernas kompetens ligger i linje med 

vad som krävs för att utföra de arbetsuppgifter som åligger dem (Skolverket, 2016). 

Kunskaper om den förväntade språkliga utvecklingen anses vara en förutsättning för att 

upptäcka språkliga svårigheter (Björck-Åkesson, 2009; Norling, 2015). Just kompetensen är 

ytterligare en faktor som informanterna i denna studie lyfter fram. Av resultatet framgår en 

allmän uppfattning hos både förskollärare och specialpedagoger att pedagogernas kompetens 

är av stor betydelse för möjligheten att upptäcka indikatorer på språkliga svårigheter i 

förskolan. De anser att goda kunskaper om barns språkutveckling är en avgörande faktor för 

att uppmärksamma avvikelser från densamma. Resultatet påvisar både specialpedagogers och 

förskollärares uppfattningar att pedagogerna i förskolan i den aktuella kommunen har goda 

kunskaper gällande barns språkutveckling, samt att detta har ett tydligt samband med de 

kompetenshöjande insatser som pedagogerna deltagit i under senare tid. 

Kompetens gällande barns språkutveckling innefattar kunskaper om olika språkområden, 

vilka är av betydelse för hur svårigheter yttrar sig. Vikten av att fokusera på den pragmatiska 

språkförmågan för att upptäcka språksvårigheter, men även vid utformning och tillämpning av 

stödjande insatser betonas särskilt (Bruce, 2007). Resultatet av denna studie visar att 

pedagogerna upplever fonologiska och semantiska svårigheter som vanligast förekommande. 

Även pragmatiska svårigheter nämns av förskollärarna. I resultatet framkommer även att 

specialpedagogerna betonar betydelsen av att uppmärksamma pragmatiska svårigheter, men 

de menar att det är något mindre vanligt att pedagogerna lyfter sådan problematik. Detta kan 

eventuellt kopplas till pedagogernas påtalade osäkerhet gällande fördjupade kunskaper om 

specifika språksvårigheter. En annan förklaring skulle kunna vara att pragmatiska svårigheter, 

vilket innebär problematik i samspelet med andra, inte i ett första skede uppfattas som 

språkliga svårigheter av pedagogerna. Den typen av problematik kan eventuellt i första hand 

kopplas till andra typer av funktionsnedsättningar.  Språksvårigheter i samband med 

ytterligare funktionsnedsättningar är vanligt (Eriksson et al., 2018) och att enbart fokusera på 

språkliga svårigheter utan ett helhetsperspektiv på barnet är inte heller något som ska ligga till 

grund för förhållningssätt och utformande av förskolans verksamhet (SFS 2010:800). 

Forskning framhåller att bedömning och kartläggning i förskolan är en förutsättning för 

möjligheten till tidig upptäckt och för att utforma väl anpassade stödinsatser i verksamheten 

(Björck-Åkesson, 2009; Eriksen Hagtvet, 2006; Eriksson et al., 2018). Studiens resultat pekar 

på att det inte finns någon rutin i form av exempelvis observationer, tester eller bedömningar 

av barn, på ett generellt plan, i syfte att upptäcka språkliga svårigheter i förskolan. Dock 

påvisas att både förskollärarna och specialpedagogerna ser fördelar med att tillämpa tester i 

det syftet, och att detta förekommer i enstaka fall. Detta görs i första hand av 

specialpedagogerna, som underlag för eventuella åtgärder. Vid intervjuerna i denna studie 

framkommer ett fåtal exempel på bedömningsmaterial, som tillämpas i arbetet med att 
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tydliggöra var i språkutvecklingen barnen befinner sig. Detta kan jämföras med det generella 

kartläggnings- och bedömningsmaterial som från och med nästa år ska tillämpas på alla barn 

från och med förskoleklass, för att tidigt upptäcka och sätta in åtgärder vid svårigheter 

(Betänkande 2017/118:UbU10). Specialpedagogen Elisabet menar att detta kan ses som en 

signal från samhället att tidig upptäckt är viktigt, samt att bedömningar av barnens språkliga 

förmågor och kunskaper kan vara ett fördelaktigt verktyg för att upptäcka svårigheter. Det kan 

kopplas till förskollärarnas och specialpedagogernas uppfattning att det är särskilt viktigt att 

stöd sätts in innan övergången till förskoleklass. Resultatet påvisar därmed ett upplevt behov 

hos studiens informanter av ännu tidigare insatser vid språksvårigheter. Både förskollärarna 

och specialpedagogerna uttrycker en uppfattning att språkliga svårigheter blir påtagligare då 

barnet blir äldre och att detta påverkar barnets förutsättningar till inlärning i skolan. Detta 

bekräftas i forskningen genom Hagen et al. (2017) och Bruce (2007) som påtalar de negativa 

effekter som språksvårigheter kan ha på skolprestationer. Bjar och Liberg (2010) samt Bruce 

(2014) beskriver att intentionen med den screening som BVC genomför av barns språkliga 

och kommunikativa nivå är att kunna ge stöd till barnet i ett förebyggande syfte. I denna 

studie poängterar specialpedagogen Elisabet att avsikten med genomförandet av tester ska 

vara att hjälpa barnet, utan att det ska leda till stigmatisering. 

Vilka är förskollärares och specialpedagogers uppfattningar om 

utformningen av arbetet för att stötta barn med språksvårigheter i 

förskolan?  

Interaktion och samverkan möjliggör adekvata stödjande insatser 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) framgår att det är skillnaderna i barnens 

förutsättningar som ska ligga till grund för utformandet av verksamheten, samt att 

verksamheten ska främja ”det lustfyllda lärandet”. Vikten av att barnen språkligt interagerar 

med andra, genom samtal och andra aktiviteter, betonas. Barnets motivation och att språkliga 

aktiviteter ska kännas meningsfulla är faktorer av betydelse då det gäller genomförande av 

särskilda stödinsatser (Gillen & Hall, 2003; Nettelbladt et al., 2007). Detta kan jämföras med 

resultatet av denna studie som påvisar att just samtal och dialog med barnen anses som 

betydelsefullt för språkutvecklingen, och är något som prioriteras på samtliga förskolor. 

Vikten av att barnen ska vara motiverade till att interagera och delta i en aktivitet samt att det 

ska upplevas som lustfyllt beskrivs av flera förskollärare vara en förutsättning. Ett exempel på 

det är att barnet i behov av stöd kan erbjudas att ta med en kamrat vid tillämpning av 

stödinsatser. Syftet med detta är att barnet ska känna sig tryggt och motiveras att delta, samt 

att kamraten kan fungera som en förebild. Detta skulle även kunna liknas med det som 

Vygotskij benämner som den proximala utvecklingszonen, vilket avser det ett barn klarar av i 

samspel med någon annan som redan innehar förmågan som behöver utvecklas (Säljö, 2014). 

Det kan dessutom ses som ett exempel på pedagogernas uppfattning om betydelsen av 

interaktion även vid tillämpning av stödjande insatser vid språkliga svårigheter. Detta 

förefaller gälla i ett större perspektiv; i ett socialt sammanhang mellan individer, likväl som i 

interaktionen mellan individen och den fysiska miljön. 

Stödinsatserna utformas enligt resultatet av denna studie i första hand i den närmaste 

omgivningen, och integreras som en del i den dagliga verksamheten. Lutz (2013) uttrycker 
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fördelar med att organisera stödinsatser i grupp, exempelvis gruppens positiva inverkan och 

undvikande av stigmatisering. Även annan forskning lyfter fram möjligheten att genomföra 

stödinsatser i grupp, men även att individuella insatser kan vara att föredra vid svårigheter av 

allvarligare karaktär (Bruce et al., 2016; Hansson, 2010; Nettelbladt et al., 2007). Både 

förskollärarna och specialpedagogerna i denna studie beskriver att aktiviteter planeras utifrån 

de särskilda behoven hos enskilda barn, men som regel genomförs i grupp tillsammans med 

andra, för att undvika ett utpekande av individer. Det framkommer likväl i denna studie att 

vissa omständigheter kan ligga till grund för att stöd ges individuellt, även om det 

förekommer relativt sällan. Sådant stöd utförs av eller på inrådan av specialpedagog eller 

logoped. Dock påvisar resultatet av studien en upplevd brist på tillgång till ”experthjälp”, hos 

både pedagoger och specialpedagoger. Detta bidrar till en frustration över situationen och 

pedagogerna ger uttryck för en maktlöshet, då de ser att denna brist leder till att en del barn 

inte hinner få adekvat stöd redan i förskolan, även om problematiken tidigt har 

uppmärksammats och påtalats. 

Resultatet i denna studie påvisar en tydlig uppfattning om att individuella stödåtgärder 

riskerar att bidra till ett utpekande av enskilda barn, och att detta är något som så långt det är 

möjligt undviks. Det beskrivs att de allra flesta stödinsatser som tillämpas för barn med 

språksvårigheter med fördel genomförs i interaktion med ett eller flera andra barn, samt att 

utformningen av miljön är av stor betydelse. Detta ger en bild av att förskolan tar avstånd från 

det kompensatoriska perspektivet, där problematiken tillskrivs individen och det därmed är på 

individuell nivå som stödet ska ges (Nilholm, 2003). Det överensstämmer således med Lutz 

(2013) som menar att specialpedagogiken i förskolan idag genomsyras av det relationella 

perspektivet, där fokus för svårigheten ligger på miljöns inverkan på barnet, och där de 

stödjande insatserna utformas i omgivningen. Kombinationen mellan detta avståndstagande 

från stigmatisering och konstaterandet att vissa specifika svårigheter ändå kan kräva enskilda 

lösningar är ett exempel på det dilemma som enligt Nilholm (2003) uppstår genom det 

motstridiga uppdrag som tillskrivs skolväsendet. Uppdraget är att ge alla barn samma 

kunskaper och färdigheter, och samtidigt anpassa verksamheten efter barnens individuella 

behov. Detta innebär i praktiken att risken för ett utpekande vid individuella insatser måste 

vägas emot följderna som kan uppstå om barnet inte får det stöd det behöver. I resultatet av 

denna studie påvisas att svårigheter ofta uppmärksammas i mycket tidig ålder, men att 

pedagogerna väljer att avvakta innan de kontaktar specialpedagogen. Det framkommer dock 

att det många gånger senare visar sig att just dessa barn får uttalade språksvårigheter. Kanske 

är detta ett uttryck för pedagogernas relationella synsätt och ovilja att peka ut något barn. Det 

skulle kunna tolkas som att pedagogerna ändå, för att möjliggöra viktiga tidiga insatser, bör 

påtala dessa iakttagelser för specialpedagog i ett tidigare skede. Om detta görs direkt då tankar 

uppstår att det kan handla om någon svårighet, skulle ett större fokus kunna läggas på språket 

kring just det barnet, ännu tidigare än idag. 

En positiv samverkan med vårdnadshavare är av stor vikt, särskilt då det gäller barn med 

språkliga svårigheter (Bruce et al., 2016; Nettelbladt et al., 2007; Skolverket, 2016). Att både 

förskollärare och specialpedagoger upplever att samverkan kring barn med språksvårigheter 

är väsentligt framgår av resultatet. Inte minst lyfts kommunikation med vårdnadshavare fram 
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som en förutsättning för att ge ett så adekvat stöd som möjligt. Det beskrivs att 

vårdnadshavare fungerar som ett nav i sammanhanget, då det gäller möjligheten att etablera 

kontakt med andra verksamheter gällande specifika barn. Resultatet kan tolkas som att både 

förskollärare och specialpedagoger anser att en utökad samverkan med andra verksamheter 

vore önskvärt. Dessutom antyds att detta skulle underlättas av enklare omständigheter 

gällande kommunikationen mellan dessa. 

Pedagogernas kompetens och omgivningens utformning är viktiga faktorer för barns 

språkutveckling 

Björck-Åkesson (2009) lyfter vikten av både generella och specifika kunskaper, samt 

möjligheten till stöd för personalen då de känner att den egna kompetensen brister. Norling 

(2015) pekar på aspekter såsom pedagogernas förhållningssätt, medvetenhet och engagemang 

som betydelsefulla för barns språkutveckling. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) 

lyfter fram pedagogernas förmåga att förstå och samspela med barnen som en viktig del i 

uppdraget. Även i denna studie framstår kompetensen hos pedagogerna ha stor betydelse inte 

bara för att upptäcka språkliga svårigheter, utan även då det gäller att stötta dessa barn. Detta 

då kunskaper krävs om vilka metoder och arbetssätt som på bästa sätt gynnar 

språkutvecklingen vid olika typer av svårigheter. Resultatet visar, som tidigare nämnts, att 

både specialpedagogerna och förskollärarna anser att pedagogerna i förskolan i den aktuella 

kommunen har goda kunskaper gällande barns generella språkutveckling. Dock framkommer 

en tveksamhet hos förskollärarna kring sin egen och de övriga pedagogernas kompetens då 

det gäller kunskaper om specifika språksvårigheter, samt hur adekvat stöd bör utformas 

utifrån respektive svårighet. Behovet av stöd från någon med djupare kunskaper än de själva 

anser sig ha, förefaller öka med språksvårighetens grad. I resultatet av denna studie 

framkommer även att kunskaper om barns språkutveckling inte endast kan kopplas till 

kompetens som genererats från eventuell utbildning, utan att detta även innefattar bl.a. 

erfarenhet och förhållningssätt. Resultatet påvisar ett förhållningssätt hos både förskollärare 

och specialpedagoger som genomsyras av en lyhördhet inför barnens behov, samt en 

flexibilitet i utformandet av den dagliga verksamheten gällande såväl på generell nivå som vid 

anpassningar och stödinsatser.  

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) framgår verksamhetens ansvar för barnens 

språkliga och kommunikativa utveckling. I forskningen (Elwér, 2014; Bruce et al., 2016) 

likväl som i de allmänna råden för förskolan (Skolverket, 2017) påtalas att miljöns utformning 

påverkar kunskapsutvecklingen, och i särskilt stor utsträckning hos barn med 

funktionsnedsättningar. Anpassningar i den fysiska miljön är en betydande del i att skapa en 

språkstimulerande miljö (Bruce, 2014; Eriksson et al., 2018; Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2018). Detta kan jämföras med resultatet av denna studie, vilket påvisar 

förskollärares och specialpedagogers åsikter att förskolans verksamhet i den aktuella 

kommunen har ett stort fokus på språkutveckling. En uppfattning som framkommer är att 

verksamheten genomsyras av språkstimulerande aktiviteter och miljöer, samt att detta gynnar 

alla barns språkutveckling. Detta resulterar i är att det inte görs så stora förändringar i 

verksamheten då språkliga svårigheter uppmärksammas i barngruppen. Dock beskriver en av 

specialpedagogerna att just anpassningar av den fysiska miljön i förskolan till viss del 

tillämpas för att underlätta för barn med språksvårigheter. 
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Att uppmuntra förmågan att berätta, bland annat genom kontakt med litteratur påtalas även 

som en viktig del i de språkstimulerande aktiviteterna (Bruce et al. 2016; Elwér, 2014). 

Förskollärarna och specialpedagogerna i denna studie beskriver ett flertal språkstimulerande 

aktiviteter i den egna verksamheten varav högläsning, samt och tillgång till relevanta böcker 

är något som särskilt prioriteras. Att pedagogerna i förskolan nyligen deltagit i det så kallade 

Läslyftet (Skolverket, 2018b) har enligt både förskollärarna och specialpedagogerna fått 

positiva effekter i verksamheten. Förskollärarna beskriver ett mer engagerat förhållningssätt 

till högläsning, vilket har bidragit till att barnen blivit mer delaktiga i dessa situationer. I detta 

sammanhang framkommer återigen ett tydligt samband mellan pedagogernas kompetens och 

de utbildningsinsatser som gjorts, samt hur sådana satsningar gynnar barnen då pedagogerna 

genom nya kunskaper och idéer inspireras till engagemang och utveckling av verksamheten. 

Detta bekräftas även av specialpedagogerna i studien, som påtalar denna utveckling. 

Alternativa kommunikationsmetoder gynnar språkutvecklingen 

Det ingår i förskolans uppdrag att erbjuda en miljö som utvecklar barnens sociala och 

kommunikativa kompetens (Skolverket, 2016). Då det sociala samspelet förutsätter någon 

form av språk åligger det förskolan att erbjuda alternativa vägar till kommunikation för de 

barn som upplever svårigheter med det talade språket. Språkligt stöd i form av tecken och 

bilder anses användbart då förmågan att uttrycka sig verbalt är begränsad (Heister Trygg, 

2012; Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018). Dahlbeck och Westlund (2018) lyfter 

fram möjligheten att kombinera olika kommunikativa metoder som betydelsefullt. Denna 

studies resultat visar att verksamheten på samtliga förskolor i den aktuella kommunen 

förtydligas och konkretiseras med hjälp av alternativa kommunikationsmetoder. Både 

förskollärare och specialpedagoger beskriver att tecken som stöd och bildstöd används på 

allmän basis på de flesta avdelningar, men i större utsträckning då det finns ett 

uppmärksammat behov i barngruppen. Resultatet ger även en bild av att omfattningen av 

pedagogernas tillämpning av alternativa kommunikationsmetoder varierar, samt att detta till 

stor del avgörs av individuella erfarenheter och intressen. Således har inte alla pedagoger en 

likvärdig kompetens gällande alternativa kommunikationsmetoder. Detta skulle kunna 

jämföras med de resultat i studien, som påvisar en mer omfattande tillämpning av kunskaper 

och färdigheter inom områden som samtliga pedagoger fått möjlighet att förkovra sig i. 

Sammanfattande analys 

Dahlbeck och Westlund (2018) menar att arbetet för språkutveckling inte kan separeras från 

övrig pedagogisk verksamhet i förskolan, utan alltid är relaterat till verksamheten som helhet, 

och enligt skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2017) är en generellt god kvalitet på 

verksamheten det viktigaste för många barn. Resultatet påvisar uppfattningen att en i grunden 

språkstimulerande utformad miljö och ett medvetet arbetssätt är något som gynnar 

språkutvecklingen för alla, samt att detta är av stor betydelse i stödet vid språkliga 

svårigheter. Det påvisar även en medvetenhet hos pedagogerna om vikten av tidig upptäckt, 

för att i ett så tidigt skede som möjligt kunna ge adekvat stöd. I resultatet framkommer, i 

likhet med det sociokulturella synsättet (Säljö, 2010) uppfattningen att utveckling och lärande 

sker kontinuerligt i interaktion med den närmaste omgivningen. Dessutom påvisas att de 

faktorer som påverkar möjligheterna till att upptäcka språksvårigheter i förskolan, likväl som 
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att utforma och tillämpa adekvata stödinsatser, i stort sett är desamma. Det handlar till största 

delen om interaktion och kommunikation, samt pedagogernas kompetens, vilket innefattar 

kunskaper om barns språkutveckling, men även förhållningssätt och erfarenhet. 

Interaktion och kommunikation som pedagogiska verktyg 

Interaktion och kommunikation framstår som de främsta verktygen vid upptäckt av 

språksvårigheter, likväl som vid utformning och tillämpning av stödjande insatser. I analysen 

framkommer olika förutsättningar av betydelse för i hur pedagogerna interagerar och 

kommunicerar med barnen. En av dem är barngruppernas storlek, då ett mindre antal barn i 

grupperna upplevs öka möjligheten till interaktion mellan pedagoger och barn. Detta är även 

ett exempel på omgivningens betydelse för barns språkutveckling, och särskilt vid 

språksvårigheter. Att ge förutsättningar för kommunikation vid språkliga svårigheter 

innefattar enligt resultatet även tillgång till och användande av alternativa 

kommunikationsmetoder (Heister Trygg, 2012). I analysen framgår att tillämpning av dessa 

metoder skiljer sig åt mellan pedagoger och förskolor, beroende på att inte alla har samma 

kunskaper inom detta område. 

Att barn interagerar med andra barn vid språkstödjande aktiviteter, beskrivs i resultatet som 

en strävan, och att antalet barn som deltar vid sådana aktiviteter kan variera utifrån behovet 

hos barnen. Resultatet påvisar att stödet så långt det är möjligt ges i grupp, i den dagliga 

verksamheten. Individuella lösningar minimeras, till stor del för att undvika ett utpekande av 

enskilda barn. Utformandet av den fysiska omgivningen, i syfte att tydliggöra och 

konkretisera tillvaron för barnen är också en betydande del för språkutvecklingen (Bruce, 

2014; Eriksson et al., 2018; Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018). Specialpedagogerna 

ger exempel på detta, men det är inte något som pedagogerna berör närmare. Möjligen skulle 

detta kunna förklaras med att pedagogerna inte har tillräckliga kunskaper om den fysiska 

miljöns betydelse för barns språkinlärning, och därmed har ett större fokus på den 

pedagogiska och sociala miljön. 

Samarbete och kommunikation med framför allt vårdnadshavare framstår som en viktig del 

för förutsättningarna till ett optimalt stödarbete för barn med språksvårigheter, men även 

samverkan med verksamheter utanför förskolan. Det framgår av analysen att just samverkan 

med andra verksamheter är begränsad och att det finns en önskan från pedagoghåll att sådant 

samarbete skulle utökas och underlättas, samt att det skulle gynna det stödjande arbetet för 

barn med språkliga svårigheter. 

Språkutveckling, kompetens och bedömning 

Pedagogernas kompetens är enligt resultatet ytterligare en avgörande faktor för att upptäcka, 

utforma och tillämpa stödjande insatser vid språksvårigheter. I intervjuerna framkommer 

uppfattningen att pedagogerna har goda kunskaper om barns språkutveckling och att detta till 

stor del är en följd av särskilda, kompetenshöjande insatser som genomförts de senaste åren. 

Trots detta, så framträder en osäkerhet då det gäller specifika kunskaper om språksvårigheter 

och stödjande insatser, vilket i forskningen framstår som betydelsefullt (Björck-Åkesson, 

2009). Ett av de områden som uppmärksammas i detta sammanhang är pragmatiska 

språksvårigheter. Sådan problematik lyfts fram av specialpedagogerna i studien likväl som i 
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forskningen som särskilt viktigt att uppmärksamma (Bruce, 2007), men denna studies resultat 

påvisar att detta är något som påtalas i mindre utsträckning av pedagogerna. Dock kan detta 

eventuellt förklaras med att pragmatiska svårigheter inte alltid i första hand ses som en 

språklig svårighet, utan många gånger kopplas till andra funktionshinder (Eriksson et al., 

2018), vilket är något denna studie inte går närmare in på. Här framkommer vikten av att ha 

tillgång till specialpedagogisk kompetens, och en upplevelse att möjligheten till detta är 

undermålig i den undersökta kommunen. Detta leder enligt förskollärarna ibland till att barn i 

förskolan inte får det stöd de har rätt till och upplevs även som en anledning till att det inte i 

så stor utsträckning fokuseras på förebyggande arbete.  

Gällande kompetenshöjande insatser för pedagogerna, så framkommer i analysen ett mönster 

som kan tolkas som att dessa har ett större genomslag i verksamheten om samtliga pedagoger 

deltar. Detta samband framkommer i informanternas beskrivningar av hur kunskaper som 

tillägnats genom de gemensamma satsningarna, såsom Språktåget och Läslyftet, tillämpas 

mer omfattande än de kunskaper som är personbundna, och således inte finns i samma 

utsträckning hos alla pedagoger, exempelvis gällande tecken som stöd. 

I analysen av studiens resultat framträder en bild av ambivalens hos pedagogerna gällande 

tillämpning av bedömningsmaterial för att tydliggöra barns språkutveckling, i syfte att 

upptäcka och stödja vid språkliga svårigheter. Det är dock något som sällan förekommer, 

även om pedagoger och specialpedagoger ger uttryck för en positiv inställning till detta. En av 

specialpedagogerna gör kopplingar till det kartläggningsmaterial som enligt lag ska tillämpas 

i skolan från förskoleklass i ovan nämnda syfte (Betänkande 2017/118:UbU10), och hävdar 

att screening av hela grupper kan bidra till tidig upptäckt, tidiga insatser och även ett 

förebyggande arbete. Ett relationellt synsätt (Nilholm, 2003) framstår som dominerande hos 

pedagogerna, men en kategorisk vinkel kan anas då svårigheterna upplevs som allvarligare. 

De beskriver hur de i största möjliga mån genomför språkstimulerande aktiviteter i grupp, på 

generell nivå likväl som vid stödjande insatser. I enstaka fall tillämpas individuella lösningar. 

Dock antyds en rädsla för att på något sätt peka ut något barn, och att det ska leda till 

stigmatisering. I analysen framkommer en möjlig risk med en sådan inställning, vilken skulle 

innebära att denna rädsla kan motverka möjligheterna till tidiga insatser för barn i förskolan, 

då svårigheterna inte påtalas direkt då funderingar uppstår. 

Studier gjorda av Hagen et al. (2017) och Elwér (2014) påvisar att tidiga insatser kan resultera 

i avsevärda förbättringar av de språkliga förmågorna. Resultatet av denna studie kan tolkas 

som att förskollärare och specialpedagoger har en tilltro till effekten av språkliga stödinsatser, 

och att det genom kompetens och ett medvetet förhållningssätt går att påverka barnens 

språkutveckling i en positiv riktning.  

Diskussion 
Detta avsnitt inleds med en kort sammanfattning av de viktigaste resultaten av denna studie 

och utgår från studiens syfte, samt besvarar forskningsfrågorna. Därefter förs en diskussion av 

resultaten i förhållande till tidigare forskning, styrdokument och mina egna reflektioner. 

Avslutningsvis görs en bedömning av hållbarheten i resultaten. 
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Syftet med denna studie var att beskriva och analysera förskollärares och specialpedagogers 

uppfattningar om förutsättningar för upptäckt av språkliga svårigheter i förskolan, samt 

utformningen av förskolans arbetssätt för stimulans av barns språkutveckling, med särskilt 

fokus på språksvårigheter. I studien framkommer uppfattningen att förskollärare och 

specialpedagoger anser sig ha goda möjligheter att upptäcka språkliga svårigheter i förskolan. 

De menar även att de till ganska del har goda möjligheter till att ge stöd då svårigheter 

uppmärksammats, men att pedagogerna känner en viss osäkerhet gällande kunskaper om 

specifika språksvårigheter och vilken typ av stöd som då är relevant. Att kunna ge adekvat 

stöd redan i förskolan anses öka förutsättningarna för en fortsatt god språkutveckling. Detta 

upplevs minska riskerna för de negativa följder som språksvårigheter kan medföra, samt ha 

betydelse för barns utveckling och lärande i ett helhetsperspektiv. Arbetet med att stötta barn 

med språkliga svårigheter innebär enligt resultatet att ge barnen tillgång till en 

språkstimulerande verksamhet, framför allt på ett generellt plan men även genom extra 

anpassningar och särskilda stödinsatser. Interaktion och kommunikation med barnen, 

pedagogernas kompetens och förhållningssätt, samt tillgång till specialpedagogisk kompetens 

framstår som avgörande faktorer gällande identifiering av svårigheter, likväl som vid 

utformande och tillämpning av stödåtgärder. 

Vikten av kommunikativ och social kompetens 

Det visar sig genom historiens förlopp att samhällets kunskaper om språkutveckling likväl 

som språksvårigheter genom forskning har ökat väsentligt under de senaste decennierna (Bjar 

& Liberg, 2010; Nettelbladt & Salemeh, 2007). Forskning påvisar att förmågan att 

kommunicera är en nyckelfaktor i dagens samhälle, att språkliga svårigheter kan få negativa 

följder i samspelet med andra, samt att det finns samband mellan språksvårigheter och 

allmänna inlärningssvårigheter (Bruce, 2007; Hagen et al., 2017; Hansson, 2010; Nettelbladt 

& Salameh, 2007). Pedagogerna i föreliggande studie upplevs dela den uppfattningen, att 

kommunikation är avgörande i många sammanhang i livet och att goda förutsättningar för 

detta till stor del kan skapas i förskolan. 

I takt med att dagens informationssamhälle har vuxit fram har betydelsen av kommunikativ 

och social kompetens ökat. Individen idag förväntas kunna interagera med sin omgivning 

genom både tal och skrift för att klara av vardagen. Detta gäller likväl för att uttrycka sina 

egna åsikter och önskemål, som att tolka och ta in information utifrån. Denna 

samhällsutveckling avspeglar sig även i styrdokumenten för förskola och skola, som ur ett 

historiskt perspektiv i allt större utsträckning har riktat fokus mot språklig och kommunikativ 

kompetens (Vallberg Roth, 2001). Ett stort samhällsansvar har lagts på förskolans och skolans 

verksamheter. I förskolans läroplan uttrycks vikten av kommunikation och interaktion i en 

föränderlig tillvaro, där individen konstant överöses av en mängd information, samt att det är 

en del i förskolans uppdrag att rusta barnen till att bli välfungerande medborgare i vårt 

samhälle: 

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett 

samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska 

lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den 

gemensamma referensram som alla i samhället behöver (Skolverket, 2016).  
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Som en del i denna utveckling har även svårigheter för de som får problem med språket och 

den kommunikativa förmågan ökat. I och med att pedagogiken fått en framträdande position i 

skolväsendet idag, så har även ett behov av specialpedagogik uppstått, vilket skulle kunna ses 

som att den ”generella” pedagogiken inte är utformad så att den passar alla barn. Arbetet och 

strävan mot målet att skolans och förskolans verksamheter ska anpassas för att tillgodose alla 

barns individuella behov ställer krav på samhället, som förväntas erbjuda adekvata resurser. 

Är det så att den ökade betydelsen av kommunikativ och social kompetens har skapat ett 

behov av specialpedagogik inom det språkliga området? Den specialpedagogiska 

kompetensen förefaller idag vara nödvändig för att alla barn och elever ska uppnå målen för 

verksamheterna. Den framstår som en betydande del i förutsättningarna för att tidigt upptäcka 

och utforma adekvata stödinsatser, i syfte att motverka de negativa effekter som 

språksvårigheter medför för individer, utbildningsväsendet och samhället i stort. 

Både förskollärare och specialpedagoger i denna studie antyder att tillgången till 

specialpedagogiska resurser i förskolan brister, att de inte räcker till, framför allt då det gäller 

språkliga svårigheter. Detta skulle delvis kunna ha att göra med styrdokumentens (och 

indirekt samhällets) otydlighet gällande specialpedagogiska resurser i förskolan. I läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 2016) nämns inte specialpedagogisk kompetens över huvud taget, 

utan ansvaret för att ge stöd till de som behöver tillskrivs arbetslaget och förskolechefen. I 

skollagen (SFS 2010:800) anges att specialpedagogisk kompetens ska ingå i elevhälsan, 

vilken omfattar samtliga skolformer utom förskolan. I kapitlet för förskolan framkommer 

inget liknande. Kanske skulle huvudmännen lägga mer resurser på specialpedagogisk 

kompetens i förskolan om vikten av den tydliggjordes i styrdokumenten? I specialpedagogens 

roll ingår att analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå (Umeå 

universitet, 2013). Jag tänker att det här, i min kommande yrkesroll i den undersökta 

kommunen, kan vara ett område att undersöka och belysa i syfte att klargöra behovet av 

specialpedagogisk kompetens i förskolan. Min förhoppning är att det ska finnas utrymme som 

specialpedagog att på organisationsnivå påverka för beslut att resurser ska finnas i rimlig 

utsträckning, samt verka för att öka pedagogernas kompetens inom det specialpedagogiska 

området. 

En verksamhet för alla? 

Även om det till stor del kan handla om samhälleliga och organisatoriska faktorer som 

påverkar förutsättningarna till att utforma en verksamhet som fungerar för alla barn, så finns 

fler aspekter som kan bidra till att komma en bra bit på väg, anser jag. En av dem som jag vill 

lyfta fram och som har en tydlig framtoning i denna studie, är just kompetensen som finns i 

förskolan, hos pedagoger likväl som specialpedagoger. Denna gemensamma kompetens utgör 

en gedigen grund att utgå ifrån. Lutz (2013) belyser frågan om var gränsen mellan pedagogik 

och specialpedagogik går. Han lyfter fram möjligheten att ta tillvara pedagogernas 

erfarenheter i större utsträckning på gruppnivå, vilket skulle kunna minska behovet av 

särskilda lösningar för individuella stödinsatser. En av specialpedagogerna i studien betonar 

sin uppfattning om att en del av den kompetens som specialpedagogerna tillskrivs idag, även 

skulle finnas hos pedagogerna. Jag ser fördelar med att pedagogernas kompetens och 

förhållningssätt skulle innefatta att utforma verksamheten i grunden utifrån ett 
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specialpedagogiskt perspektiv, i det avseendet att utgå ifrån det som fungerar bra för de barn 

som har kommunikativa svårigheter. 

Efter denna studies genomförande har det kommit till min kännedom att ett dokument har 

utformats på organisationsnivå i den aktuella kommunen, en plan för förebyggande och 

hälsofrämjande arbete i förskolan. Dokumentet syftar till att utveckla förskolans verksamhet 

så att den i större utsträckning möter behoven hos alla barn. Det innebär bland annat att ett 

antal generella anpassningar i den fysiska miljön ska vara en del av den ordinarie 

verksamheten redan från grunden, och i lika stor utsträckning på alla förskolor och 

avdelningar. Detta förväntas i sin tur minska behovet av extra anpassningar och stödåtgärder. 

Det antas även att bidra till en större samsyn och likvärdighet mellan de olika förskolorna i 

kommunen, då verksamheterna ska utformas mer enhetligt än tidigare. Att fokusera på den 

omgivande miljön överensstämmer väl med det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2010; 

Säljö 2014), likväl som innehållet i styrdokumenten (SFS 2010:800; Skolverket, 2016; 

Skolverket, 2017) vilka betonar sambandet mellan miljöns utformande och barns 

språkutveckling. Att utgå från det som fungerar bra för barn med språksvårigheter skulle 

kunna innebära att anpassa miljön och arbetssättet i syfte att tydliggöra och konkretisera 

verksamheten. Att ge tillgång till alternativa kommunikationsmetoder, såsom bildstöd och 

tecken som stöd, samt erbjuda språkstimulerande aktiviteter såsom det beskrivs i resultatet av 

denna studie, dock i ännu större utsträckning och ännu mer medvetet än idag. Både 

forskningen och resultatet av denna studie påvisar en uppfattning om att en sådan verksamhet 

gynnar alla barn. Och om det nu är så som nämndes i den sammanfattande analysen, att 

pedagogerna möjligen behöver utöka sina kunskaper kring betydelsen av den fysiska miljöns 

utformning, så ser jag en möjlighet till detta i samband med implementeringen av denna plan. 

Det skulle i sin tur bidra till en mer omfattande helhetssyn på varje barn. Dessutom skulle det 

kunna leda till att specialpedagogerna kan fokusera mer på ett förebyggande arbete, istället för 

att som idag till största delen komma in då svårigheterna redan upptäckts. Detta skulle vara ett 

steg bort från den så kallade ”plåstermentalitet” som Lutz (2013) menar genomsyrar 

skolväsendet idag, och skulle således kunna ses som ett vinnande koncept för alla parter. 

Genom att höja nivån i den generella verksamheten, minskar behovet av ytterligare 

anpassningar eftersom de då till stor del redan finns där, vilket, enligt min åsikt, även till viss 

del skulle kunna motverka stigmatisering. 

Här ser jag ett viktigt och konkret uppdrag i min kommande yrkesroll som specialpedagog i 

den aktuella kommunen. Implementeringen av ovan nämnda plan är i ett inledande skede, och 

som specialpedagog ser jag en möjlighet att genom stöd och handledning till pedagogerna 

bidra till att detta genomförs på ett adekvat sätt. Det stämmer väl överens med innehållet i 

examensbeskrivningen för specialpedagoger, som uttrycker att en del i specialpedagogens 

uppdrag är att medverka i förebyggande arbete, att utveckla och undanröja hinder och 

svårigheter i lärmiljön, samt att leda utveckling av det pedagogiska arbetet för att möta 

behoven hos alla barn (Umeå universitet, 2013). 

Min slutsats är att om förskolan fokuserar på interaktionen med barnen, prioriterar 

pedagogernas kompetens och en god samverkan med vårdnadshavare, så ökar möjligheten till 

tidig upptäckt av språkliga svårigheter. Detta, samt tillgång till specialpedagogisk kompetens 
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och verksamhetens utformning av miljön, skapar även förutsättningar för ett förebyggande 

arbete och att ge adekvat stöd i ett tidigt skede, såväl språkligt som kunskapsmässigt och 

socialt. Detta svarar väl mot med de i studien påtalade signaler från samhället angående vikten 

av tidig upptäckt av språkliga svårigheter. Det kan då bidra till att öka barns möjligheter till 

framgång, under skoltiden likväl som på resten av vägen genom livet, på likvärdiga villkor 

och utan språkliga hinder. 

Resultatens hållbarhet 

Resultaten i denna studie överensstämmer väl med tidigare forskning. Exempelvis betonas 

kommunikationens betydelse i ett större perspektiv, bl.a. som avgörande för 

identitetsutveckling och sociala relationer (Bruce et al. 2016). Några av de faktorer som i 

forskningen lyfts fram som viktiga vid identifiering och tillämpning av stödinsatser är 

samspelet med barnen (Bruce, 2007; Elwér 2014) och pedagogernas kompetens (Norling, 

2015; Björck-Åkesson, 2009). Detta är något som även framkommer i föreliggande studie. 

Dessutom ligger resultaten i linje med styrdokumenten, vilka anger att förskolan ska ha stort 

fokus på barns språkutveckling genom språkstimulerande aktiviteter, som ska anpassas till 

alla barn (Skolverket, 2016). De ovan nämnda aspekterna kan antyda hög validitet. Resultatet 

kan dock inte ses som generaliserbart, då reliabiliteten inte är så hög till följd av att underlaget 

för studien är relativt begränsat, i den bemärkelsen att antalet informanter var litet. Dessutom 

avser resultatet endast en mindre kommun, och har inte jämförts med likvärdiga studier, vilket 

bidrar till att det inte kan anses som allmängiltigt. 

Avslutande reflektioner kring studiens genomförande 
Valet av undersökningsmetod, vilket var kvalitativa intervjuer av semistrukturerad art, gav en 

god bild av förskollärares och specialpedagogers uppfattningar om studiens problemområde. 

Dock hade kompletterande observationer i den pedagogiska praktiken kunnat ge en mer 

omfattande bild, samt en fingervisning om huruvida informanternas uppfattningar 

överensstämde med praktiken. Observationer hade dessutom kunnat ge en tydligare bild av 

den fysiska miljöns utformning, vilket i intervjuerna med förskollärarna inte gavs så mycket 

utrymme. Genom detta hade även studien varit att betrakta som flermetodsforskning, eller 

triangulering, vilket enlig Bryman (2011) ökar studiens tillförlitlighet. Vad gäller urvalet av 

informanter, vilket omfattade två aktörsnivåer i förskolan; förskollärare och specialpedagoger, 

har jag under arbetets gång insett att detta även skulle ha innefattat 

organisationsnivå/chefsnivå för en mer rättvis helhetsbild. 

Innan genomförandet av intervjuerna gjordes inte någon testintervju, vilket hade varit en 

fördel för att bedöma tidsåtgång vid intervjuerna, samt hur frågorna uppfattades och 

eventuellt kunde justeras för att i ännu större utsträckning motsvara forskningsfrågorna. Detta 

är något som Bryman (2011) kallar pilotstudie och menar att är en del i att säkerställa kvalitén 

och tillförlitligheten på studien. Att studiens problemområde och syfte begränsades till 

språkliga svårigheter tror jag har komplicerat möjligheten till att få en rättvis och komplett 

bild av situationen i förskolan. Detta då det är ovanligt att språksvårigheter förekommer som 

en enskild och avgränsad företeelse, utan många gånger har ett samband med ytterligare 

funktionsnedsättningar (Eriksson et al. 2018). Min uppfattning är att de intervjuade 
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förskollärarna begränsades i sina förutsättningar till att ge uttömmande svar då de 

uppmanades att enbart fokusera på de språkliga svårigheterna. 

Förslag till vidare forskning 
En tanke om vidare forskning är att det vore intressant att jämföra detta resultat med liknande 

studier gjorda i andra kommuner. En aspekt är att se om det framkommer andra faktorer som 

är avgörande för arbetet med språkliga svårigheter i förskolan, och om dessa skiljer sig åt 

mellan större och mindre kommuner. Ett annat område är att jämföra arbetet med 

språksvårigheter i förskolan respektive skolan, att få en bild av uppfattningen om detta hos 

skolans pedagoger och specialpedagoger och om den skiljer sig från uppfattningen hos 

förskolans pedagoger och specialpedagoger. Ytterligare ett förslag är att fördjupa sig i 

forskningsfältet literacy och då specifikt early childhood literacy, vilket framhåller vikten av 

de språkliga aktiviteter som föregår och är förutsättningar för att lära sig läsa och skriva, och 

undersöka uppfattningen om dessa hos pedagoger i förskolan och skolans tidiga år. 
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Bilaga 1 

SPRÅKTÅGET 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

Projektets anknytning till läroplanens mål 

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

ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Språk och lärande 

hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling.” Lpfö 98 

Beskrivning av projektet ”Språktåget” 

Projektets syfte är att ge pedagoger i förskolan ökad kunskap kring barns språkutveckling och 

hur de aktivt kan stimulera och stödja språket i det dagliga arbetet. 

Språket är en av de viktigaste förmågorna för att tillgodogöra sig och ta in nya kunskaper och ge 

alla barn, oavsett förutsättningar, möjlighet till ett livslångt lärande. Barnen ska känna lust och 

glädje i språket och orden. 

Läs och skrivförmågan är grundläggande för elevers kunskapsinhämtning. Tidiga insatser kan 

underlätta för de elever som ligger i riskzonen att utveckla läs och skrivsvårigheter. Forskning 

visar att läs och skrivinlärningen bygger på att barn tidigt har ett bra ordförråd och är språkligt 

medvetna. Den visar också på att det finns ett starkt samband mellan barns talspråk i 

förskoleåldern och senare läsförståelse i skolåldern. Den språkliga medvetenheten räknas som 

en av de viktigaste förutsättningarna för den första läsinlärningen medan ordförrådets storlek 

kan förklara skillnader när det gäller vidare läsutveckling och läsförståelse. Både Snow (1998, 

2007), Aukrust (2005) och Spira (2005) har pekat på att förskolans språkmiljö betyder mycket 

för barns vidare skolgång och att en förskola med bra språkmiljö kan bidra till att utjämna 

sociala skillnader. 

Som ett led i kommunens mål för förbättrade resultat i grundskolan ser vi förskolan som den 

verksamhet som lägger grunden till en bra språkutveckling. Får barnen en bra språklig grund 

ger det en gynnsam effekt på läsinlärning och läsförståelse. För att stötta barnen i detta är det av 

vikt att pedagogerna arbetar med barns språkliga medvetenhet och ger dem möjlighet att 

utveckla sitt ordförråd. En gemensam fortbildning för förskolans personal kan också vara en del 

i arbetet mot en mer likvärdig förskola i kommunen. 

Som grund använder vi oss av ”Språktåget”, en metod som bygger på Bornholmsmodellen. 

(Hofors kommun har sedan några åt tillbaka arbetat med språktåget i förskolan) 

Språktåget grundar sig på en idé av Kristina Blomberg, Markaryd. Tanken är att pedagogerna 

jobbar fram ett praktiskt material för att stimulera den språkliga medvetenheten hos barnen i 

förskolan. För att kunna lära sig läsa och skriva räcker det inte med att ha ett fungerande 

talspråk. Barnen måste ha en medvetenhet om hur språket är uppbyggt. De måste bli språkligt 

medvetna. Språklig medvetenhet omfattar områden som rim, ramsor, ljudlekar, språkljud, 

stavelser, meningsbyggnad mm. Dessa områden representeras av en vagn i ett tåg, ”Språktåget”. 

Vagnarnas innehåll fylls med språkstimulerande material som utarbetas av varje arbetslag och 
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som de lätt kan använda i det vardagliga arbetet. Genom ett lekfullt arbetssätt som engagerar 

alla pedagoger ges barn i förskolan en grund inför läs- och skrivinlärningen. 

Språktåget bidrar till ett strukturerat arbete med språklig medvetenhet som hjälper 

pedagogerna att systematiskt reflektera och utvärdera sitt arbete. På sikt gynnar detta barnen 

då det kopplas ihop med det språkliga och läsförberedande arbetet i förskoleklassen och skolan. 

Upplägg 

Första steget blir att samla förskolans pedagoger till en informationsträff kring ”Språktågets´” 

innehåll. Varje arbetslag utser därefter en representant, språkpilot, som ingår i en 

kommunövergripande grupp. Denna grupp kommer att träffas ca 1 gång per månad. Vid dessa 

träffar kommer språkpiloterna att få kunskap i språkutvecklingens olika delar. 

Projektansvariga tar fram arbetsuppgifter som arbetslagen jobbar med ute i verksamheterna 

och där språkpiloternas roll blir att vara stödjande och drivande i arbetet ute i respektive 

arbetslag. 

Projektet kommer att sträcka sig under verksamhetsåret 2012/2013 med planerat avslut juni 

2013. 

Projektansvariga är specialpedagog Carina Westring och specialpedagog Anna-Karin 

Gunnarsson, Ockelbo kommun. 

Patricia Lea-Myhrberg    Anette Gottfiredson 

Förskolechef    Förskolechef 

Wij och Stenhuggarens Förskola  Åmot, Lingbo och Jädraås Förskola 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

 

Underlag för formella intervjuer med förskollärare och specialpedagoger som arbetar i/mot 

förskolans verksamhet i X kommun. 

. 

• Vilken är din nuvarande befattning? 

 

• Hur många verksamma år har du inom detta yrke? 

 

 

• Vilken är din uppfattning om din möjlighet till att upptäcka språksvårigheter i 

förskolan? 

 

• Vilken typ av språksvårigheter kommer du i kontakt med i förskolan? 

(Hur yttrar de sig?) 

 

• Hur blir du uppmärksammad på barn som har språkliga svårigheter? 

 

• Vilken är din uppfattning om vid vilken ålder språkliga svårigheter upptäcks? 

 

• Finns någon rutin i verksamheten för att upptäcka språkliga svårigheter och hur ser 

den i så fall ut? 

 

• Hur är verksamheten utformad för att stimulera och stödja barns språkutveckling? 

 

• Vilken är din uppfattning om hur arbetet för att stötta barn med språkliga svårigheter 

ser ut? 

(Görs några särskilda insatser/förändringar i verksamheten? I så fall vilka? Metoder, 

arbetssätt, anpassningar, hjälpmedel. Individuella och/eller på gruppnivå? 

Förebyggande arbete?) 

 

• Hur upplever du ditt behov och möjlighet till att som pedagog få stöd kring arbetet 

med språkliga svårigheter hos barn? 

 

• Finns ett samarbete mellan olika professioner kring barn med språkliga svårigheter i 

förskolan? Beskriv! (Mellan vilka? Exempelvis pedagoger, ledning, specialpedagog, 

BVC-sköterskor. På vilket sätt? Finns något som du anser borde utvecklas?) 

 

• Är det något du vill tillföra i intervjun som vi inte berört? 
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Bilaga 3 

Information och samtycke 

 

Jag heter Åsa Norder och studerar till specialpedagog vid Umeå universitet. Jag har nu 

påbörjat sista terminen vilken innefattar att skriva ett examensarbete. Jag har valt att 

genomföra en intervjustudie som fokuserar på språkliga svårigheter i förskolan. Syftet med 

studien är att beskriva och analysera förskollärares och specialpedagogers uppfattningar om 

hur förskolans verksamhet i X kommun är utformad för att stimulera barns språkutveckling, 

med särskilt fokus på språksvårigheter. Jag vill belysa frågor som handlar om möjlighet till 

tidig upptäckt och på vilket sätt barn med språkliga svårigheter stöttas i verksamheten. 

Denna studie följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att ditt 

deltagande är frivilligt och när som helst kan avbrytas enligt din önskan. Anonymitet 

garanteras, då varken personer, enheter eller aktuell kommun kommer att kunna identifieras i 

studien.  

Din medverkan är viktig och jag hoppas att få genomföra en intervju med dig vid 

överenskommen tidpunkt. Intervjun beräknas ta 30-45 minuter och jag vill ha din tillåtelse att 

spela in samtalet i syfte att kunna transkribera och analysera innehållet rättvist. Det inspelade 

materialet kommer endast att användas i denna studie och raderas när arbetet blivit godkänt. 

Det färdiga examensarbetet kommer eventuellt att publiceras i Umeå universitets 

publikationsdatabas. 

Du medger ditt samtycke att delta i denna studie enligt ovan genom din underskrift. 

 

Har du frågor och funderingar är du välkommen att kontakta mig: 

E-post: asa.norder@gmail.com 

Telefon: XXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

Datum och namnteckning: 
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