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“Ett barn som har fått uppleva att andra inte förstår det hon/han 

försökt uttrycka behöver komma till någon som lyfter bort känslan av 

misslyckande och frustration” (Bruce, Ivarsson, Svensson & Sventelius, 2016:67). 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 
Språkets utveckling är en av de stora förändringarna i livet. När vi kan kommunicera med 

varandra och göra oss förstådda blir händelser i livet meningsfulla. Ett nytt begrepp, språklig 

sårbarhet, kommer att presenteras och lyftas genomgående under arbetet. Syftet med denna 

studie är att tolka och förstå hur barn i språklig sårbarhet uppmärksammas och ges stöd i 

förskolan, samt hur pedagoger skapar tillgängliga lärmiljöer i arbetet med att stödja barn i 

språklig sårbarhet. Kvalitativa intervjuer med åtta verksamma pedagoger har genomförts och 

resultatet har tolkats och analyserats utifrån en hermeneutisk teori och den sociokognitiva 

teorin. Resultatet i studien beskriver hur pedagoger upptäcker och stödjer barn i språklig 

sårbarhet, samt vilka resurser pedagoger har och saknar i arbetet med språkstimulering. 

Pedagogerna i studien visar vikten av att arbeta språkstödjande i förskolan. Flertalet 

pedagoger beskriver lek och samspel som viktiga områden att utgå ifrån i upptäckandet av 

barn i språklig sårbarhet och i hur de arbetar språkstödjande. Resurser och hur mycket stöd 

varje verksamhet får beskriver pedagogerna olika. Några beskriver att de har resurser, medan 

andra påpekar tydligt vad de saknar och är i behov av. När det handlar om tillgängliga 

lärmiljöer menar pedagogerna att de använder sig av olika lärmiljöer beroende på vilket sätt 

språkstimulering ska ske. Inne- och utemiljö som tillgängliga lärmiljöer beskrivs olika och 

används i olika utsträckning av pedagogerna. Pedagogerna är överens om att lyhördhet, 

tydlighet och att barnet uppmärksammas är viktiga delar i ett språkstimulerande arbetssätt.  

 

 

Tack till  

Vi vill här ta tillfället i akt och tacka alla personer som bidragit till vårt examensarbete. Vi 

vill särskilt tacka pedagoger som ställt upp på intervjuer och låtit oss ta del av deras 

erfarenheter och kunskaper av barn i språklig sårbarhet. Vi vill även tacka vår handledare och 

kurskamrater som hjälpt oss genom arbetet med vägledning och goda råd om hur vi kunnat 

utveckla vårt arbete. Avslutningsvis vill vi även tacka våra familjer som ställt upp och haft 

tålamod under arbetets gång.  
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Inledning 

Att kunna kommunicera och göra sig förstådd är nog en av livets viktigaste beståndsdelar för 

oss människor. Bjar och Liberg (2010) lyfter att när vi kan kommunicera med varandra blir 

händelser betydande och gör livet meningsfullt. Redan som litet spädbarn börjar 

språkutveckling genom att föräldrarna och barnet själv gör försök till kommunikation med 

varandra. Men mycket ska till för att vi ska kunna prata med varandra, förstå vad den andre 

säger och kunna uttrycka oss själva. Vi behöver ha språkförståelse, ett ordförråd, grammatik 

och uttal, men inte nog med det behöver vi också bemästra förmågan att använda språket i 

sociala sammanhang. Det krävs många olika förmågor för att bemästra ett språk och det finns 

barn som inte utvecklar sitt språk utifrån förväntningar från omgivningen (Nettelbladt & 

Salameh, 2007). Vi har båda mött barn i språkliga svårigheter under våra 

verksamhetsförlagda perioder (VFU) och vi uppfattar att det finns ett behov hos pedagoger 

och i verksamheter att få större kompetens inom detta område.  

Svårigheter med språket kan handla om fonologiska problem (uttal) som får omgivningen att 

reagera, men det kan också handla om barn som har svårt att lära sig nya ord eller uppfatta 

språk som tilltalas till dem (Nettelbladt, 2007a). Vid dessa typer av svårigheter brukar barnet 

få diagnosen språkstörning, nämligen att språkutvecklingen inte sker enligt den 

genomsnittliga utvecklingen av språk bland barn. Det kan finnas ett samband mellan 

språkstörning och funktionsvariation, men det finns även barn med språkstörning där andra 

utvecklingsområden inte är påverkade (Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2010). Bruce, 

Ivarsson, Svensson och Sventelius (2016) lyfter ett nytt begrepp, språklig sårbarhet. Vi har 

valt i denna rapport att utgå ifrån begreppet språklig sårbarhet, eftersom vi anser att det är ett 

vidare begrepp än språkstörning och innefattar fler aspekter kring ett barns språkutveckling. 

Begreppet sätter det relationella perspektivet i fokus, vilket omfattas av lärandemiljöer och 

pedagogens förhållningssätt.   

I förskolans läroplan, Lpfö 18 (Skolverket, 2018), lyfts en central uppgift för förskolan, 

nämligen att främja och stimulera barns språkutveckling. Det är varje rektors ansvar att barn i 

behov av särskilt stöd blir utmanade och får den hjälp barnet behöver. Vidare blir det varje 

arbetslags uppgift att skapa en tillgänglig och språkstimulerande miljö för att alla barn ska 

kunna utmanas och utveckla en nyfikenhet och förståelse för språk där de befinner sig 
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(Skolverket, 2018). Vi anser att tillgängliga miljöer och språkstimulerande arbetssätt för barn 

är viktiga delar inom förskolans verksamhet och detta är grunden till varför vi har valt att 

genomföra denna studie. Vi vill uppmärksamma pedagogers erfarenheter och upplevelser av 

olika språkstimulerande arbetssätt för att främja barns språkutveckling, samt hur ytterligare 

kunskaper kan stödja pedagoger i deras arbete.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna rapport är att tolka och förstå hur barn i språklig sårbarhet uppmärksammas 

i förskolan, samt hur pedagoger arbetar för att ge språkligt stöd och vilka resurser de anser att 

de behöver för att kunna göra detta. Vidare vill vi undersöka hur pedagoger beskriver och 

skapar tillgängliga lärmiljöer i arbetet med att stödja barn i språklig sårbarhet i förskolan. 

●   Hur uppmärksammar pedagoger barn i språklig sårbarhet och hur beskriver de sitt 

arbete med språkstimulering i förskolan? 

●   Vilka resurser anser pedagogerna att de behöver för att stödja barn i språklig 

sårbarhet? 

●   Hur beskriver pedagoger att de använder lärmiljöer i arbetet med språkstimulering 

i förskolan? 

 

Bakgrund   
Avsnittet kommer att inledas med centrala begrepp som lyfts under studien, sedan kommer 

forskning inom det berörda området att bearbetas. Vi har också valt att lyfta olika aspekter på 

barns språkutveckling, stödjande och stimulerande arbetssätt och betydelsen av tillgängliga 

lärmiljöer. Vi avslutar avsnittet med att berätta om teorin vi valt att utgå ifrån i denna studie. 

Centrala begrepp  

I vår studie använder vi olika begrepp. De centrala begreppen kommer att förklaras närmare 

här, för att förstå den inriktning som vi har valt i denna studie.  



 3 

Språklig sårbarhet: Språklig sårbarhet uppstår enligt Bruce m.fl. (2016) när ett barns 

språkliga uttryck och förståelse inte når upp till omgivningens förväntningar. Detta innebär 

att sårbarheten uppstår när förskolan och det pedagogiska arbetet inte lyckas stödja barnet 

vidare i sin utveckling. Bruce m.fl. beskriver begreppet med utgångspunkt i ett relationellt 

perspektiv och de menar att begreppet innefattar alla de variationer av språkliga svårigheter 

som barn kan uppleva i mötet med sin omgivning.  

Språkstörning: Ett medicinskt tillstånd där barnets språk är märkbart försenat i jämförelse 

med barn i samma ålder. Barn med språkstörning har ofta svårt med uttal och förståelse av 

språk (Nettelbladt & Salameh, 2007). Språkstörning kan också förekomma hos barn med 

olika former av funktionsvariationer eller hörselnedsättning, men i sådana fall är förseningar i 

språkutvecklingen inte den primära svårigheten i barnets utveckling (Nettelbladt & Salameh, 

2007). 

Språkstimulering: Inbegriper pedagogens sätt att arbeta och den typ av stöd som ges till 

barn i språklig sårbarhet. Längre fram i rapporten kommer några metoder att presenteras, till 

exempel TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och lekens 

betydelse. Enligt Sandberg (2014) ska det pedagogiska arbetssättet hålla en god kvalitet och 

vara anpassad till barnets förutsättningar. Håland Anveden (2017) anger att hög kvalitet 

inbegriper stöd, uppmuntran och att pedagogen bör ha höga förväntningar på barnet. Vidare 

innefattar hög kvalitet att pedagogen utvärderar sin verksamhet och utvecklar den med stöd 

ur forskning. 

Tillgängliga lärmiljöer: Begreppet utgår från Specialpedagogiska skolmyndighetens 

(2018) beskrivning av tillgängliga lärmiljöer som framhäver relationen mellan pedagogiska, 

sociala och fysiska lärmiljöer. Enligt Svensson (2009) bör pedagoger anpassa lärmiljöer med 

utgångspunkt i barnets perspektiv för att det enskilda barnet ska känna trygghet i sitt lärande. 

I denna studie inbegriper begreppet tillgängliga lärmiljöer både inomhus- och 

utomhusmiljöer.        
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Forskning om barns språkutveckling  

Tidigare forskning om barns språkliga svårigheter och språkutveckling lyfter särskilt fram 

pedagogens roll i arbetet med barn i språklig sårbarhet. Forskningen betonar särskilt 

pedagogiska strategier som bidrar till ett språkligt stöd. De val pedagogerna gör i sitt arbete 

har betydelse för barns språkutveckling och särskilt för barn i språklig sårbarhet.   

Svårigheter i barns språkutveckling 

O’Hare och Bremner (2016) skriver i en brittisk studie att språkutveckling sker i en långsam 

takt hos 15 procent av barn i yngre åldrar. Dessa barn har förseningar i sin tal- och 

språkutveckling. Vidare anger studien att sju procent av barn som ska påbörja skolan har en 

fortsatt nedsatt språkutveckling. Forskarna anger att sådana svårigheter på lång sikt kan vara 

en nackdel för barnens psykiska hälsa, kognitiva utveckling, beteenden och möjlighet till 

vidareutbildning. O’Hare och Bremner anser att barn med svårare form av tal- och 

språkhinder bör få stöd från olika håll. Vid sidan av logopedens arbete bör även stöd och 

vägledning ges till föräldrar och pedagogisk personal. Vidare bör den pedagogiska lärmiljön 

också anpassas efter barnets behov.  

Strategier i den språkliga- och sociala miljön 

Bruce, Hansson och Nettelbladt (2007) lyfter i sin studie vikten av anpassningar för att stödja 

barns språkutveckling. De menar att barn med specifik språkstörning gynnas av olika typer av 

språkstimulerande insatser. I ett träningssammanhang menar forskarna att stödåtgärder bör 

riktas till ett område i taget som är anpassad efter barnets intressen och språknivå. I samband 

med språklig träning bör även träning i sociala interaktioner ges. Forskarna menar att 

anpassningar som görs utifrån barnets intressen och språknivå gynnar alla barn i någon form 

av språklig sårbarhet och kan därför genomföras av olika professioner.  

En form av anpassning i den språkliga miljön har Justice, Jiang och Strasser (2018) funnit i 

sin studie där de beskriver strategier som lärare i förskoleklass använder i den språkliga 

miljön. I sina strategier har lärarna utvecklat språkutvecklande beteenden. Syftet med denna 

studie var att främja kommunikationen bland barnen och uppmuntra barnen att prata mer. 

Språkutvecklande beteenden inbegriper hur barnen blir uppmärksammade, det vill säga att 

lärarna visar följsamhet i det barnen vill uttrycka och ger tid till barnen att svara. Vidare 
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handlar det också om hur lärarna arbetar med att forma en gemensam uppmärksamhet i 

klassrummet, det de vill att barnen ska rikta sin uppmärksamhet mot. Slutsatsen Justice, Jiang 

och Strasser vill lyfta är att genom att tillämpa strategier för att stimulera barn till samtal kan 

läraren direkt skapa gynnsammare förutsättningar för barns språkutveckling. I samband med 

att dessa strategier har tillämpats, har det även över tid resulterat i en progression i barns 

ordförråd.  

 

Liknande resultat har framkommit i Norlings (2015) avhandling och där beskrivs det att 

pedagogernas interaktion med barnen är betydelsefulla i utvecklingen av en social språkmiljö. 

Aktiviteter och multimodala verktyg, såsom bilder och foton behövs också för att stimulera 

barnens meningsskapande i språkutvecklingen. För att en social språkmiljö ska bli möjlig 

visar avhandlingen på strategier i tre olika dimensioner: lek - emotionella- och 

kommunikativa strategier. Kombinationen av dessa tre och pedagogens förhållningssätt till 

att främja en social språkmiljö har betydelse för barnens engagemang, utveckling och lärande 

menar Norling.  

 

I sin studie lyfter även Norling (2015) betydelsen av pedagogers delaktighet i barns lek för att 

uppmuntra barns interaktioner och inlärning av nya begrepp. I resultatet framgår det att 

barnens önskan var i första hand att få bekräftelse i sin begreppsutveckling och att 

pedagogerna var öppna och avsatte tid för barnens lärandeprocess. Resultatet i Norlings 

avhandling visar att pedagogers kommunikativa strategier synliggör och bistår barnen med 

konceptuella och språkliga förmågor samtidigt. Pedagoger som deltog i studien beskriver 

flera olika kommunikationsstrategier som kan tillämpas i den sociala språkmiljön, bland 

annat; färger/mönster, ord/bokstäver, bilder/foton, design/funktion och berättelser.  

Norling har även uppmärksammat brister i pedagogernas resurser för att kunna tillämpa dessa 

strategier. Resultatet i avhandlingen visar att många förskolor saknar förutsättningar som 

reflektionstid, organisation av miljön och insatser för att kunna skapa en social språkmiljö.  

Utvecklingsområde – språkstimulering i en utomhusmiljö 

Norling och Sandberg (2015) har i sin studie identifierat ett annat utvecklingsområde. De har 

undersökt i vilken omfattning förskollärare använder utomhusmiljön för att stimulera barns 

språkinlärning. Resultatet av studien visar att språkstimulering utomhus inte har fokuserats 

på, varken i förskolepraktik eller i tidigare forskning. Norling och Sandberg menar att fokus 

på språkinlärning ligger på inomhusmiljöer och vilka anpassningar som kan göras där för 
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barn med språksvårigheter. I studien framkom att pedagoger tog på sig en mer passiv roll 

kring språkmiljön utomhus. Norling och Sandberg menar att detta troligtvis berodde på 

bristfällig reflektion och okunskap om hur utomhusmiljön kan göras språkstimulerande. 

Vidare menar Norling och Sandberg (2015) att barnen kan gå miste om företeelser utomhus 

då pedagogerna inte reflekterar lika aktivt över utomhusmiljön som språkmiljö.  

 

Norling och Sandberg betonar i sin studie att barns språkutveckling behöver en balans mellan 

utomhus- och inomhusinlärning för att barn ska kunna utmanas i sitt tänkande. Norling och 

Sandberg menar att utomhusmiljön kan bidra till bättre lärmiljöer inom andra områden också. 

Till exempel lek utomhus främjar barns lärande, kreativitet och problemlösning och ger 

tillfällen för mindre styrda och mer varierande aktiviteter än inomhus.  

Styrdokument  

I förskolans läroplan, Lpfö 18 (Skolverket, 2018), framgår det att förskolan är ansvarig för att 

lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan ska vara en trygg, rolig och berikande 

verksamhet som anpassar sig med hänsyn till alla barn, samt att tillsammans samarbeta med 

hemmet för att stödja varje barns utveckling utifrån deras behov och förutsättningar. I Lpfö 

18 står det att “Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver 

mer ledning och stimulans eller särskilt stöd” (Skolverket, 2018:6). Genom att skapa en 

inbjudande, social och kulturell miljö ska barnen bli uppmuntrade till självständighet och 

nyfikenhet på språk och kommunikation. Skollagens kapitel 8 och §2 (SFS, 2010) lyfter att 

förskolan har ansvar att ge stimulans, så att varje barn utvecklas och inhämtar nya kunskaper 

genom en trygg omsorg och miljö. En helhetssyn på barnet ska prägla förskolan så att 

omsorg, utveckling och lärande blir enhetligt. I §8 och §9 står det vidare att förskolan också 

ska ansvara för en stimulerande miljö och att gruppstorleken är genomtänkt. Vidare står det 

även att barn i behov av stöd ska få den hjälp de behöver (SFS, 2010). Inom varje verksamhet 

har rektorn särskilt ansvar för förskolans kvalitet och därmed anpassningen av 

resursfördelning så att alla barn får det stöd de behöver för att kunna utvecklas (Skolverket, 

2018).   
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Barns språkutveckling 

Begreppet språk betyder en organiserad och traditionell tillämpning av olika ljud, rörelser, 

tecken och symboler som vi tillägnar oss för att kunna kommunicera och göra oss förstådda 

(Hwang & Nilsson, 2019). Författarna menar att under varje människas tidiga år sker en 

mycket stor utveckling av språket. Från att barnet börjar forma ljud, tills att dessa ljud liknas 

vid ord, som sedan kombineras med varandra och får en innebörd med betydelse. Strömqvist 

(2010) skriver att det är i interaktion med sin närmiljö språket utvecklas. Hen menar även att 

språkutveckling har sin grund i kognitiva och sociala kontexter, samt att språket utvecklas av 

både biologiska anlag likasom språkstimulerande situationer barnet befinner sig i.  

Nilsson och Waldemarson (1994) definierar kommunikation genom en process mellan två 

eller flera individer, där budskapet från varje person kommer att tolkas och uppfattas av den 

andre. Bruce m.fl. (2016) menar att samspel är en förutsättning för att kommunikation ska 

ske, eftersom det är något vi gör tillsammans med andra. Rygvold (2001) lyfter en annan 

viktig aspekt om kommunikation, nämligen att den inte bara innefattar verbalt språk utan 

även andra faktorer: exempelvis kroppsspråk, miner och gester. I början av 

språkutvecklingen, när inte ordförrådet har utvecklats, är just kroppsspråket, miner och gester 

otroligt viktiga tillvägagångssätt för att göra sig förstådd (Ryvold, 2001).  

Språkets fyra delar – byggstenar, regler, innehåll och innebörd  

Språket delas in i fyra olika beståndsdelar: fonologi, grammatik, semantik och pragmatik. 

Arnqvist (1993) skriver att dessa fyra delar i regel tas upp vid studier av språkutvecklingen 

hos barn. Han anser att varje barn måste utveckla dessa fyra områden för att kunna uppnå en 

språklig medvetenhet. Svensson (2009) definierar språklig medvetenhet i vilken utsträckning 

barnet är medveten om och funderar över hur språkanvändningen sker i olika kontexter. I 

detta avsnitt kommer vi att lyfta tre av dessa fyra, fonologi, semantik och pragmatik, då de är 

mer aktuella under förskoletiden. En beskrivning av flerspråkighet kommer att även beröras 

under avsnittet.  

Fonologi 

Området fonologi innefattar språkets form, som fonem (språkljud) och riktlinjer om hur dessa 

får kombineras. Bruce m.fl. (2016) förklarar att fonem är språkets minsta byggsten, där två 

ord enbart uppfattas olika genom ett språkljud, ex. katt, hatt. Författarna menar vidare att 
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barn, redan innan de själva kan producera dem, kan förstå och höra skillnaden mellan två 

olika ord och ljud. De lyfter ett exempel, ett fyraårigt barn hade förståelse för två olika 

fonem, /j/ och /r/, men att det inte visade sig i uttalet.  

 

“Jag sa inte |ju:s] (juice) jag sa [ju:s] (ros)” Upprinnelsen är att den vuxne svarade “Såklart ska du få 

juice” när John ivrigt sa [ju:s]. I själva verket var det så att John just hade lärt sig att skilja mellan några 

vanliga blommor och nu såg en fin rosbuske vid husväggen som de passerade (Bruce m.fl., 2016:33). 

 

I exemplet, Bruce m.fl., tar upp visar barnet att han har full förståelse för vad hen menar och 

vill berätta, medan den vuxne inte uppfattar att det är så.  

 

Prosodin (rytm och intonation), talljudens funktion och talperception (uppfattning av 

närmiljöns tal) hör också till fonologin (Nettelbladt, 2007a). Svensson (2009) menar att varje 

människa måste ha en fonologisk medvetenhet för att kunna identifiera ljud i ord och att detta 

i sin tur kommer påverka läs- och skrivinlärningen.  

 

Semantik 

Semantik handlar om ordförståelse och den språkliga betydelsen i ord, fraser, morfem och 

satser (Nettelbladt, 2007c). Varje ord har en ljud- och skriftbild, men också en betydelse och 

innehåll. Hagtvet (2004) menar att varje ord får sin betydelse till viss del i vilket 

sammanhang det används. Att kunna förstå ord och använda dem har sin grund i erfarenheter 

och är en ständig process (Bruce m.fl., 2016). Hagtvet (2004) lyfter att en pekande gest ofta 

får vara ett komplement till ord hos barn. Vidare menar Hagtvet att ett ords betydelse är starkt 

kopplat av ett sammanhang för barn och med tiden kan ordet få en mer självständig 

betydelse. Vi tolkar författarna att det är genom samtal och kommunikation vi kan närma oss 

en gemensam betydelse och innehåll av olika ord.  

Pragmatik 

Området pragmatik innefattar hur språket används för att få en förståelse för varandra i 

sociala samspel (Hagtvet, 2004). Det handlar också om att ha förmågan att lyssna in, läsa av 

och förhålla sig till hur andra människor upplever känslor, tänker och deras erfarenheter 

(Bruce m.fl, 2016). I möten med andra människor utvecklas förmågan till samspel och genom 

pauser och bekräftelse sker ett växelspel som lägger grunden för ett bra samspel. Hur varje 

människa går in i ett samspel har stor betydelse för hur samspelet fortsätter. Bruce m.fl. 
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menar också att det är viktigt att ha en drivkraft att vilja dela upplevelser med andra, även att 

vilja visa och vara frågvis och genuint intresserad för vad, hur och varför människor gör och 

agerar på ett visst sätt. När det lilla barnet ställs inför att möta olika människor i olika 

situationer ställer det krav på flexibilitet och turtagningsförmåga. Vidare refererar Hagtvet 

(2004:96) till Bruner och menar att turtagningsförmågan börjar utvecklas tidigt, redan vid 

skötbordet. Den vuxne skapar så kallade protodialoger och då utvecklar barnet en förmåga att 

kunna ge och ta, uppmärksamma saker tillsammans och naturliga turväxlingar.  

 

Flerspråkighet 

Enligt Salameh, Nettelbladt, Zetterholm och Andersson (2018) bör flerspråkighet ses som 

något dynamiskt där flera språk tillsammans bildar en sammansatt förmåga. Författarna 

betonar att flerspråkighet inte innebär att kunna ett språk i taget. Med andra ord lyfter de att 

förståelsen av språk inte ska utgå från en enspråkig norm. Beroende på hur mycket ett barn 

exponeras för ett språk i sin omgivning påverkas barnets språkutveckling och därför kan ett 

språk vara starkare än ett annat. Författarna lyfter olika myter som finns om flerspråkighet, 

bland annat att språkutveckling sker långsammare hos ett barn som tidigt möter flera språk. 

De skriver även att ett barns som möter ett nytt språk kan till en början hamna i en tyst period 

där barnet observerar och försöker förstå sin omgivning. Yngre barn har oftast en längre tyst 

period jämfört med äldre barn. Samtidigt betonar författarna att den här perioden inte är totalt 

tyst utan att barnet talar och imiterar andra för sig själv och använder icke-verbal 

kommunikation.   

 

Barnet, språket och sårbarhetens nyanser 

Enligt Bruce m.fl. (2016) är barn i förskoleåldern under utveckling och när den vuxne inte 

förstår är det vanligt att be barnet upprepa och säga om. Författarna menar att vuxna bör 

tänka igenom hur det känns för barnet att ofta och frekvent bli ifrågasatt. Ett barn som ofta 

blir ifrågasatt och får uppleva att andra inte förstår det hen försöker säga, behöver någon som 

kan ta bort känslan av att misslyckas. Därför behöver språket få vara ett område som är 

spännande att utforska och något barnet vill utveckla och lära sig genom lek och nyfikenhet 

(Bruce m.fl., 2016).  
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Språklig sårbarhet och språkstörning 

Begreppet språklig sårbarhet beskrivs närmare av Bruce m.fl. (2016) och menar att barn 

utvecklar sitt språk i olika takt, samt att ett barns språkutveckling inte kan förklaras med 

enkla beskrivningar utifrån krav och förväntningar ifrån omgivningen. Författarna anser 

utifrån detta synsätt att begreppet språklig sårbarhet inbegriper olika dimensioner kring ett 

barns språkutveckling. Bruce m.fl. skriver vidare att språklig sårbarhet uppstår i relationen 

mellan individen och den miljö där språket används. Detta innebär att sårbarheten uppstår när 

förskolan och det pedagogiska arbetet inte lyckas stödja barnet vidare i sin utveckling (Bruce 

m.fl. 2016).  

Barns svårigheter att utveckla språket kan både vara övergående eller permanent och alla 

nyanser innefattas i begreppet språklig sårbarhet (Bruce m.fl. 2016). Sandberg (2014) har en 

liknande beskrivning av sådana nyanser och menar att det inte finns några tydliga gränser 

mellan ett barns typiska språkutveckling, språkförsening eller språkstörning. Vidare beskriver 

Sandberg att en språkstörningsdiagnos inte ska förklaras genom andra former av 

nedsättningar, som bland annat berör ett barns hörsel, syn, begåvning, motorik eller 

miljömässiga förhållanden. Enligt Nettelbladt och Salameh (2007) är symptomen för 

språkstörning när ett barn under lång tid har stora svårigheter att göra sig förstådd eller förstå 

språk som riktas mot denne. Författarna skriver vidare att språkstörning kan förekomma som 

måttlig, vara övergående eller grov till mycket grov. När språkstörningen är mycket grov 

innebär det att flera av språkets beståndsdelar är påverkade.  

Språkets fyra delar - problematik  

Variationen mellan när och hur ett barn utvecklar ett språk är stor och det finns svårigheter 

inom alla språkets delar, alltifrån uttal, begrepps- och ordförståelse och ordutveckling till 

berättande och textskapande. Nettelbladt och Salameh (2007) skriver att ett barn med 

språkstörning kan ha problematik inom ett eller flera av språkets områden. Författarna lyfter 

vidare att den vanligaste typen av språkstörning hos barn i förskolan innefattar fonologi.  

 

Fonologisk problematik 

Gemensamt för barn med fonologisk problematik är att omgivningen har mer eller mindre 

svårt att förstå barnet (Nettelbladt, 2007b). Vid fonologiska svårigheter sker ofta 

missuppfattningar och en frustration kan uppstå när kommunikationen inte fungerar. Bruce 
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m.fl. (2016) lyfter också att det blir extra frustrerande när orden och grammatiken finns, men 

svårigheten ligger i uttalet av ett fonem. Författarna skriver att fonologiska svårigheter kan 

visa sig genom att fonemen faller bort, byts ut eller ändrar placering i ordningsföljden. De 

visar att ett vanligt fonem som faller bort i konsonantkombinationer är /s/ och ett vanligt 

fonem som ersätts är /k/ till /t/, exempelvis macka blir matta. Dessa två ljudutbyten är 

regelbundna och något som kan förutsägas. Det finns även ljudutbyten som inte är 

förutsägbara och då blir det svårare.  

 

Semantisk problematik 

Utvecklingen av ord och att benämna världen med hjälp av ord är en stor del i barnets 

utforskande (Bruce m.fl, 2016). Svårigheter inom semantiken kan handla om att barnets 

ordförråd är begränsat, att svåra och komplexa ord är svåra att förstå och/eller att barnet inte 

kan greppa poängen i en berättelse eller förstå instruktioner i grupp (Nettelbladt, 2007d). 

Författaren menar att barnet måste erhålla många ord för att kunna bemästra de begrepp som 

orden beskriver. Lexikal (ordförståelse) problematik kan innebära att barnet får svårigheter 

med andra delar inom språket. Nettelbladt (2007d) lyfter att det kan handla om att barnet 

saknar speciella ord och att deras förmåga att uttrycka sig i samspel blir begränsad och får 

pragmatiska svårigheter som följd. Nettelbladt menar också att semantisk problematik kan 

handla om ordförståelse och att den hänger samman med ett begränsat ordförråd.  

 

Pragmatisk problematik 

Denna typ av problematik betyder att de språkliga strukturerna ljudsystem, ordförråd och 

grammatik fungerar, men att språket inte fungerar i sociala sammanhang (Bruce m.fl., 2016). 

Författarna lyfter att svårigheterna istället kan ligga i att läsa av andra människor, situationen, 

atmosfären eller vad den andre pratar om. Nettelbladt och Salameh (2013) tar upp två 

nyckelbegrepp för att förstå pragmatisk problematik, kontext och lämplighet. Att under ett 

samtal följa de förväntade sociala reglerna innefattas i begreppet lämplighet, medan kontext 

innefattar en specifik situation vid ett tillfälle. Bruce m.fl. (2016) menar att problematik inom 

pragmatik och semantik är motsatser till problematik inom fonologi. Detta eftersom 

problematiken inom fonologin sitter mer i språkets struktur i stället för semantiken och 

pragmatiken där den sitter i språket inom sociala samspel.  
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Språkstimulering och språkstödjande arbetssätt  

Åren i förskolan är viktiga för att ge barnen goda förutsättningar till att kunna utvecklas. 

Espenakk (2013:18) hänvisar till Bishops forskning som resulterat i att stimulering av barns 

språk gett bäst resultat i tidig ålder och inom den naturliga utvecklingen. Författarna 

(2013:18) hänvisar vidare till Lyytinens m.fl. forskning om att barn är mottagliga för språklig 

stimulans redan från födseln och därför påpekar författarna vikten av att ge barnen goda 

möjligheter till utveckling så tidigt som möjligt. I detta avsnitt kommer vi att lyfta olika sätt 

att kartlägga och arbeta med barn för att stimulera språkutvecklingen. Vi kommer även att 

berätta om samspelets och lekens betydelse för språkutveckling. Avsnittet avslutas med ett 

närmare innehåll om tillgängliga lärmiljöer. 

Kartläggning 

För att veta vilka metoder och extra insatser som behövs sker ofta en kartläggning över 

barnets utveckling inom det berörda utvecklingsområdet. TRAS är ett material för att 

kvalitetssäkra arbetet med språk och sammanfattar åtta olika områden av språket (Espenakk, 

2013). Det är uppdelat i färgområden, som bland annat behandlar samspel, kommunikation, 

uppmärksamhet, språkförståelse och språkets uppbyggnad (Espenakk, 2013).  

 

TAKK och AKK  

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) beskriver Heister 

Trygg (2004) som ett kompletterande verktyg till det talade språket. Det betyder att enskilda 

tecken från teckenspråket appliceras på ord som talas. TAKK lyfter fram både tecken och 

AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) som handlar om att ersätta och/eller 

komplettera bristande tal/språk i kommunikation. Det kan ske genom två olika grupper, icke 

hjälpmedelsberoende/kroppsnära/manuella eller hjälpmedelsberoende/grafiska/visuella 

(Heister Trygg, 2004).  

 

Bornholmsmodellen  

Bornholmsmodellen är ytterligare ett sätt att aktivt arbeta språkstimulerande med barn genom 

språklekar (Sterner & Lundberg, 2010). Målet med materialet är att utveckla en fonologisk 
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medvetenhet och bygga en god grund för läsutvecklingen. Boken med språklekar tillsammans 

med bildkort och bokstäver är grunden i Bornholmsmodellen.  

 

Lekens betydelse  

Lindö (2009) lyfter vikten av att använda leken för att stimulera språk. Hen menar vidare att 

leken är fylld av många olika delar som tillsammans kan bli en stund fri från hot eller 

otrygghet. I en lekstund har vuxna en möjlighet att vara observanta och lyhörda för vad som 

utspelas i leken. Lindö beskriver leken som en “brobyggare” där de inre föreställningarna och 

den yttre verkligheten får mötas. Vygotskij menar enligt Lindö att leken och språket går hand 

i hand genom att tankar och idéer får komma till uttryck i leken. Hen understryker också att 

det är i leken barnet får se världen från olika perspektiv och bearbeta ny kunskap och nya 

erfarenheter.  

Barnet lär sig att urskilja karakteristiska drag i olika vuxenhandlingar och prövar olika 

betoningar, talesätt och språkliga benämningar. De språkliga uttrycken förändras och förfinas 

i ett socialt växelspel (Lindö, 2009:112).  

Lindö (2009:115) refererar till Lindqvist idé om lekpedagogik i teori och praktik. Den 

handlar om ett arbetssätt där den vuxne och barnet tillsammans skapar en lekvärld. Detta 

grundar Lindqvist på att barnen får möjlighet att använda språket oberoende av 

sammanhanget i leken. I leken får också barnet utveckla kunskaper om att föra en dialog, 

lyssna och förhandla så att andra förstår. Lindö lyfter vikten av att en vuxen är närvarande, 

eftersom yngre barn ofta kan ha svårt att delta i många turtagningar. Att hjälpa till att föra 

samtal och kommunicera med barnen hjälper också deras språkstimulering (Sandberg, 2014). 

Sandberg lyfter också att det goda samtalet är en central behandlingsform för barn med 

språkproblematik. Den fria leken och samtal i rutinsituationer utgör en stor del av språk- och 

kommunikationsutvecklingen (Sandberg, 2014).  

 

Tillgängliga lärmiljöer 

I en tillgänglig lärmiljö ska barnen kunna utvecklas oavsett förutsättningar. För att en lärmiljö 

ska vara tillgänglig krävs det att verksamheten aktivt åtgärdar, utvecklar och förbättrar 

lärmiljön för att alla barn ska kunna ta del av lärande och gemenskap (Specialpedagogiska 
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skolmyndigheten, 2018). Verksamheten måste ha kompetens om att identifiera och undanröja 

hinder som gör det svårare för barnen att utvecklas. I arbetet med att göra lärmiljöer 

tillgängliga för alla barn ökar verksamhetens kompetens om lärandet i relation till de olika 

lärmiljöer som finns, pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljöer.  

 

 

Bild 1 – Tillgänglighetsmodellen (2018:14) 

 

Ovan är en bild från Specialpedagogiska skolmyndigheten på en tillgänglighetsmodell där 

fyra områden samspelar med varandra och bildar en helhet. De olika delarna är: 

 

Förutsättningar för lärande innefattar indikatorer på förutsättningar som skapar 

lärandetillfällen och hur dessa påverkas av hur lärmiljön är utformad utifrån social, 

pedagogisk och fysisk miljö.  

Social miljö handlar om indikatorer som har stor betydelse för att alla barn, oavsett 

förutsättningar, ska få möjlighet till att få ta del av sociala sammanhang.  

Pedagogisk miljö är de olika indikatorerna som möjliggör för att undervisning ska utformas 

så att alla barn kan utvecklas.  

Fysisk miljö innefattar indikatorer som kan skapa olika rum i förskolans fysiska miljö för att 

ge stöd åt alla barn som behöver det (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018). 

 

Alla barn är olika och lär sig i olika utformade miljöer. Abrahamsson och Staaf (2009) lyfter i 

sin studie att utomhuspedagogik handlar om uppmärksamma sambandet mellan hälsa, lärande 
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och lek. De menar vidare att barnet måste få möjlighet att aktivera hela kroppen och alla 

sinnena utomhus för att kunna nå dessa tre.  

Teorier 

I analysen av vår empiri kommer vi utgå ifrån Bruners sociokognitiva teori. Bruner hämtar 

inspiration från Piaget och Vygotskij och därför tänker vi att det är viktigt att kort lyfta deras 

idéer om barns språkutveckling. Piaget (1973) lyfter inom den konstruktivistiska teorin att 

den kognitiva utvecklingen påverkar alla utvecklingsområden. Genom sinneserfarenheter 

under barnets första år utvecklas tänkandet och en kognitiv utveckling sker (Svensson, 2009). 

Vygotskij är företrädaren inom den sociokulturella teorin och där anknyts människans 

utveckling till sociala, historiska och kulturella kontexter (Svensson, 2009). Till skillnad från 

Piaget, ansåg Vygotskij att utvecklingen och tänkandet är skilda och att språket inte behöver 

kopplas samman med den kognitiva utvecklingen. Vygotskij (1995) menar att vår hjärna är 

ett organ som förvarar våra erfarenheter och upplevelser och bidrar till att dessa återupprepas.  

 

Sociokognitiv teori - Bruner 

Bruner har influerats av Piagets (1993) konstruktivistiska teori, men framför allt från 

Vygotskijs (1995) sociokulturella teori om hur människan lär sig av andra i sociala 

sammanhang. Svensson (2014) menar att Bruners fokus har varit hur den sociala miljön 

influerar på den kognitiva och sociala utvecklingen hos barn. Inom den sociokognitiva teorin 

är den vuxnes stöd och ledning viktigt vid aktiviteter och problemlösning på en nivå som är 

mer komplicerad än barnet klarar av självständigt. Bruner utvecklade begreppet scaffolding, 

som inspirerades av Vygotskij och sociokulturell teori, och det innefattar olika typer av 

stöttning som successivt minskar tills att en utveckling har skett och barnet klarar av att 

handla helt självständigt (refererad i Polias, Lindberg & Rehman, 2017). Detta kan ske 

genom att göra uppgiften enklare, skapa motivation hos och ge uppmuntran till barnet, 

uppmärksamma viktiga delar eller presentera modeller som kan efterliknas (McLeod, 2018).  

  

Svensson (2014) lyfter två krafter som Bruner anser måste finnas för att barnet ska använda 

språket. Den första är den naturliga och nedärvda drivkraften som finns där för att barnet ens 
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ska kunna ta till sig ett språk och den andra är dragningskraften från omgivningen. Vi tolkar 

dragningskraften från omgivning som den miljö där barnet utvecklar sitt språk i relation till 

människor och välkända situationer barnet känner igen. Smidt (2013) menar att Bruner 

studerade hur barn uppmärksammade upprepade situationer, rörelser, handlingar och ljud. 

Under dessa återkommande händelser kan barnet avgöra vad som har skett och vad som 

skulle kunna ske och när detta skulle kunna ske. Bruner drog slutsatsen att barn i 

återkommande interaktioner med vuxna har möjlighet att influera och förändra händelsen 

(refererad i Smidt, 2013).  

 

Svensson (2014) lyfter ytterligare en del som Bruner betonar är viktigt vid språkets 

utveckling hos barn, nämligen varje situations betydelse. När sociala samspel sker vill barn 

kommunicera och genom att lära sig språkets fonologiska, morfologiska, syntaktiska, 

semantiska och pragmatiska delar kommer barnets språk att utvecklas (Svensson, 2014). 

Bruner belyser att varje samspel och kommunikationstillfälle måste innefatta en talare och en 

lyssnare, gemensamt samtalsämne och färdigheten att kunna förstå vad den andre personen 

gör och säger (refererad i Smidt, 2013). Enligt Smidt hävdar Bruner att det måste finnas 

sociala och begreppsliga erfarenheter för att en utveckling av språkets syntaktiska och 

morfologiska delar ska ske. Vidare menar Bruner att erfarenheterna måste ha skett i en trygg 

och igenkännande miljö där förutbestämda rutiner finns (refererad i Smidt, 2013).  

 

Vid samspel och lek sker inlärning och Bruner (2006) menar att dessa två står nära och är 

beroende av varandra. Leken är enligt Bruner ett rikt område som innehåller problemlösning, 

kreativitet och utveckling. Bruner beskriver vidare vikten av att barnet får möjlighet till att 

prova och experimentera för att kunna ta till sig språkets olika delar. Samtidigt betonar 

Bruner att vuxna och äldre barn inte ska pressa det yngre barnet till att använda språket 

korrekt. Konsekvensen av detta kan bli att barnet undertrycker sina försök och kan göra det 

under en längre tid (Bruner, 2006). 

 

I Bruners stödsystem som behövs från omgivningen för att stödja barnet i språkutvecklingen 

är dessa rutiner grundläggande byggstenar. Svensson (2014) lyfter stödsystemet som Bruner 

har valt att kalla LASS (Language Acquisition Support System) och bygger på fyra sätt som 

främjar språkutveckling. Det första sättet handlar om en igenkännande, trygg och upprepande 

rutinsituation med en vuxen som benämner det som sker. Det andra sättet innefattar att en 
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vuxen formar ord och fraser som kompenserar igenkännande ljud och rörelser och det tredje 

handlar om uppmuntran av olika typer av språk som används i leksituationer. Det fjärde sättet 

som främjar språkutveckling är att den vuxne, tillsammans med barnet, intresserar sig för 

aktiviteter som främjar nya erfarenheter av språket. Svensson sammanfattar Bruners tankar 

om språkutveckling genom att betona vikten av att integrera och kommunicera med barnet. 

Vid samspel och kommunikation ges barnet mängder av språkliga erfarenheter genom att ge 

uttryck åt tankar, funderingar och önskningar. När den vuxne i olika återkommande 

situationer sätter ord och begrepp på det barnet redan är bekant med och känner till, ges 

barnet möjlighet till att bearbeta den nya kunskapen och förvandla den till sin egen 

(Svensson, 2014).   

 

Metod 

I detta kapitel kommer studiens undersökningsmetod och urval av informanter att presenteras. 

Vidare redogör vi för hur vår undersökning genomfördes, på vilket sätt data har samlats in 

och vilken analysmetod vi har valt att utgå från. Etiska ställningstaganden beskrivs samt en 

diskussion kring val av metod. 

Undersökningsmetod 

Syftet med studien är att synliggöra hur barn i språklig sårbarhet uppmärksammas, vilka 

språkstimulerande arbetssätt pedagoger använder och hur tillgängliga lärmiljöer konstrueras 

för att stödja barn i språklig sårbarhet. Med detta syfte har vi valt att samla in det empiriska 

materialet genom kvalitativa intervjuer, eftersom vi anser att intervju som 

undersökningsmetod är mest lämpad i relation till det vi valt att undersöka. Dalen (2015) 

lyfter att intervju som undersökningsmetod ger en beskrivande bild av hur människor 

uppfattar olika erfarenheter, tankar och känslor. Genom att genomföra intervjuer kommer vi 

få en djupare bild av pedagogers uppfattning om hur språkstimulerande arbetssätt används i 

förskolan, samt hur de utformar tillgängliga lärmiljöer för att stimulera barn i språklig 

sårbarhet. Bryman (2017) menar att kvalitativ forskning är passande då studien syftar till att 

få en helhetsförståelse av informantens uppfattning, samt ger en förståelse för hur och varför 

området lyfts.  



 18 

Urval  

Vi har intervjuat åtta pedagoger, både förskollärare och barnskötare från sju olika förskolor 

och en förskoleklass. Intervju av både förskollärare och barnskötare valdes därför att vi anser 

att både yrkesgrupperna arbetar nära barngruppen och aktivt med språkstimulering. Vi 

kontaktade slumpvis ett flertal kommunala förskolor inom Umeå kommun och några av dessa 

har på grund av tidsbrist och hög arbetsbelastning inte kunnat delta. När vi har fått ett 

godkännande från rektorer har vi ringt, mejlat eller besökt förskolor för att berätta om vår 

studie och att vi söker informanter som kan delta. Vid ett fåtal tillfällen har information om 

vår studie inte förmedlats direkt av oss till informanterna. Samordnare och rektorer har i 

sådana fall gjort ett urval bland personalgruppen. Detta upptäckte vi i början på 

intervjutillfällen när några informanter berättade att de blivit utvalda på grund av sina 

erfarenheter av arbete med barn i språklig sårbarhet. Av den anledningen är de flesta av våra 

informanter förskollärare.  

 

Datainsamling  

Innan varje intervju ville vi försäkra oss om att informanten fått information om vår studie 

och sina rättigheter. Kvale och Brinkmann (2015) lyfter vikten av att informanten ska få 

känna sig trygg och få en tillit till intervjuaren, så att denne vill dela med sig av sina 

erfarenheter och upplevelser. Vi formulerade ett tydligt syfte för att skapa en röd tråd genom 

vår studie och alla intervjuer och detta styrks även av Löfgren (2014). Det är viktigt att 

förbereda sig noggrant inför varje intervju eftersom både tid och rum är två bristvaror i 

förskolans verksamhet menar Löfgren. Författaren menar vidare att platsen och när intervjun 

äger rum spelar större roll än vad man kan ana. Intervjuerna vi har utfört har pågått i ca 30 

minuter. Vidare genomfördes intervjuerna ostört i olika typer av arbetsrum på förskolorna. 

Det var alltifrån större grupprum till mindre rum inrett med soffor avsedd för bland annat 

specialpedagogiskt arbete.    

Vi valde att utföra kvalitativa intervjuer med en kort intervjuguide och några fasta frågor 

uppdelade i teman, för att inte tappa den röda tråden. Intervjufrågorna konstruerades utifrån 

vårt syfte och våra frågeställningar. Under intervjuerna har det även uppstått följdfrågor, då 

vi upplevt att det är något informanten pratat mycket om eller då vi inte förstått fullt ut vad 
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informanten menat. Vi har även försökt att ge utrymme för samtal och vidare frågor ifall 

informanten velat lyfta något. Dalen (2015) menar att syftet med att utföra en intervju är att 

få en inblick i informanternas egna upplevelser, erfarenheter och tankar. I den kvalitativa 

intervjun, som vi valt att utföra, är det viktigt att ställa öppna frågor eller enbart ha bestämda 

frågeområden och sedan ställa frågor utifrån områdena. Johansson och Svedner (2010) 

betonar att frågorna måste anpassas efter informanten, eftersom ändamålet med en kvalitativ 

intervju är att få så detaljerade och utförliga svar som möjligt.  

För att få så trovärdiga svar som möjligt valde vi även att spela in intervjuerna med en 

ljudinspelare. Fägerborg (1999) menar att inspelade intervjuer är en källa med ett högre 

värde, då de ger en större möjlighet att analysera från olika synvinklar. Författarna lyfter 

också att intervjuaren inte behöver tänka på att hinna anteckna allt som sägs utan kan ha sin 

fulla uppmärksamhet på informanten.  

Arbete i par 

Arbetet i par har underlättat för oss att ta oss igenom den mängd litteratur som finns inom 

undersökningsområdet. Vi har använt oss av google drive och arbetat i gemensamma 

dokument för att så mycket som möjligt av det vi gjort ska vara transparent för den andre. Vi 

har vidare haft täta kontakter via chatt eller chatten i google drive och haft fysiska träffar så 

ofta vi har haft möjlighet till det. Vi har olika intresseområden inom det vi har valt att 

undersöka och det har då naturligt blivit en uppdelning av det vi har valt att fördjupa oss 

inom. Under skrivprocessen har vi visat hänsyn och respekt till den andres skrivprocess och 

när vi har haft kommentarer så har det framförts på ett konstruktivt sätt. Vidare har vi på 

varsitt håll kontaktat förskolor och genomfört fyra intervjuer var. Genomgående har vi 

diskuterat vårt tillvägagångssätt i kontakten med förskolor och de svårigheter vi stött på.    

    

Analysmetod  

 

Studiens frågeställningar har genomsyrat hela vår arbetsprocess. Vi har bearbetat litteratur 

och delat upp intervjuguiden utifrån frågeställningarna. Varje frågeställning har vidare delats 

upp i teman för att underlätta bearbetning av det insamlade materialet. Enligt Dalen (2015) 

kan svar från intervjuer delas upp efter teman för att analysprocessen ska bli enklare och 

bidra till att särskilda områden identifieras. Det kan vara områden där informanterna har 



 20 

liknande uttalanden. Samtidigt betonar Dalen att områden som få uttalar sig kring också är 

viktigt att beakta och närmare undersöka. I vår bearbetning av det insamlade materialet har vi 

gjort tolkningar och analyser med stöd ur tidigare forkning och Bruners teori (2006) för att 

finna både det som många uttalar sig kring och sådant som inte blir sagt.  

 

Etiska ställningstaganden 

Innan vi tog kontakt med förskolor författade vi ett missivbrev med innehåll om rapportens 

syfte, val av undersökningsmetod och hur länge en intervju beräknas att ta tid i anspråk. 

Vidare innehåller missivbrevet information om att varje intervju genomförs med hänsyn till 

riktlinjer utfärdat av Vetenskapsrådet (2017). Enligt Dalen (2015) har den som genomför en 

studie ett ansvar att skydda informanten under hela arbetsprocessen. När vi började kontakta 

förskolor upplever vi var den mest sårbara tiden ur ett etiskt perspektiv. Vid de tillfällen när 

missivbrev och information förmedlades via en annan person till informanten, upplever vi har 

medfört en risk att informanten inte tagit del av all den information vi velat förmedla innan de 

givit sitt samtycke till ett deltagande. Vetenskapsrådet (2017) belyser att ett informerat 

samtycke måste inhämtas när en studie involverar människor. Vi har därför i början på varje 

intervju varit noga med att informera om informantens rätt till anonymitet, rätten att 

närsomhelst avbryta sitt deltagande och att informationen endast kommer att användas i 

denna studie. Vår uppfattning är att vi har fått ett större förtroende från informanterna genom 

att vi varit noga med informationen.  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) är det viktigt att uppgifter i en studie avidentifieras, vilket 

innebär att en viss uppgift inte ska kunna kopplas ihop med en viss person. Vi har valt att 

dölja kön och ålder på informanterna för att stärka deras anonymitet. Sådan information anser 

vi inte tillför något till vår undersökning. Istället är det pedagogernas erfarenheter som är av 

betydelse i denna studie. 

Metoddiskussion  

Något vi upplevde svårt ibland var att hålla en låg profil, särskilt när informanten utifrån 

olika anledningar inte valde att berätta så mycket. Det kändes även svårt när vi ville ställa 

utmanande frågor, men valde att backa för att inte riskera att sätta informanten i en obekväm 

situation. En intervjusituation kan påverkas av olika faktorer såsom tidsbrist, rummets 
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utformning, tidigare erfarenheter samt att två personer i en intervju oavsiktligt påverkar 

varandra. Fägerborg (1999) anger att en intervju är en social situation, vilket innebär att 

intervjuaren och den intervjuade påverkar varandra oavsett om det är medvetet eller 

omedvetet. Vi anser att sådana faktorer kan vara nackdelar med val av intervju som 

undersökningsmetod. Samtidigt kan en intervju vara dynamisk och öppna upp för intressanta 

ingångar och med den utgångspunkten anser vi att fördelarna överväger dess nackdelar.   

 

Resultat 
Resultat från intervjuerna kommer att presenteras här. För att både anonymisera och urskilja 

svar från informanterna har vi valt att namnge personerna som pedagog 1, 2 och 3 och så 

vidare. Vi kommer att utgå från studiens frågeställningar och dela upp de i teman vi anser 

speglar innehållet i intervjuerna. Genom att arbeta på det här viset har vi försökt finna 

intressanta ingångar både i det sagda och det osagda i materialet. I tabellen nedan visar den 

vänstra kolumnen studiens frågeställningar som har kortats ner för att passa som rubriker för 

olika områden. I den högra kolumnen anges de teman vi har lyft ur varje frågeställning.  

 

 

Tabell 1. Frågeställningar och teman för att förtydliga resultatavsnittet 

 

Frågeställningar Teman 

Hur uppmärksammar pedagoger barn i språklig 

sårbarhet och hur beskriver de sitt arbete med 

språkstimulering i förskolan?  

 

Rubrik: Barn i språklig sårbarhet och 

språkstimulering  

● Begreppet språklig sårbarhet 

 

● Upptäcka språklig sårbarhet 

 

● Språkstimulering 

Vilka resurser anser pedagogerna att de behöver 

för att stödja barn i språklig sårbarhet? 

 

Rubrik: Resurser och verktyg 

● Resurser och verktyg hos pedagog 

 

● Resurser och verktyg genom samverkan 

Vilken betydelse har lärmiljön för pedagogernas 

arbete med språkstimulering inom förskolan? 

 

Rubrik: Tillgänglig lärmiljö 

● Tillgänglig inomhusmiljö 

 

● Tillgänglig utomhusmiljö 
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Barn i språklig sårbarhet och språkstimulering   

Under detta avsnitt synliggörs informanternas syn på begreppet språklig sårbarhet och hur de 

upptäcker och beskriver den språkliga sårbarheten. Vidare lyfts informanternas sätt att arbeta 

språkstimulerande.  

Begreppet språklig sårbarhet 

Informanternas beskrivning av begreppet språklig sårbarhet är varierande. De flesta anger 

flerspråkiga barn som språkligt sårbara, men även småbarn är en grupp flera informanter 

lyfter i relation till sårbarhet. Pedagog 6 har båda grupperna i åtanke. “Det handlar om barn 

som är flerspråkig och kommer direkt till oss och det handlar om små barn som vid ett år eller 

två år börjar på förskolan. De också har inte mycket språk. Det är de två stora grupper som 

jag kan säga.”  

 

Pedagog 2 beskriver flerspråkighet som sårbarhet i relation till att det är många barn på en 

avdelning som inte talar svenska. “Vi har väldigt många barn, väldigt många flerspråkiga 

barn och många barn som kanske inte riktigt har, de har inte så mycket erfarenhet av svenska 

än.” Vårdnadshavare nämns också i beskrivningen av den språkliga sårbarheten. Pedagog 1 

säger att: “Vi har barn som är fler eller som har andra rötter eller kanske föräldrar som 

kommer från vardera, olika länder.” När informanterna anger flerspråkighet som en sårbarhet 

anger inte alla vad det är i sårbarheten som upplevs svårt. Vi tolkar den svårigheten att barn 

som inte kan det svenska språket blir sårbara i en förskolekontext. Detta kan vidare tolkas att 

vi liksom pedagogerna har uppfattningen att det svenska språket är normen i förskolan.  

 

Små barn nämns genom att barnet inte har språket eller inte kan förmedla vad det vill och att 

konsekvensen av det blir frustration. Pedagog 7 berättar att: “Men det kan man ju märka 

genom att barnet blir utåtagerande. Ofta när man jobbar med yngre barn, kan barnet bitas har 

jag varit med om många gånger.” Även Pedagog 4 har en liknande beskrivning av hur 

sårbarheten hos yngre tar sig i uttryck. “Så märker man ju att dom blir frustrerade och att det 

kan ta sig i uttryck i andra metoder hos dom som inte alltid kan vara bra. Det kan vara 

våldsamheter ibland.” 
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Ytterligare beskrivning av begreppet relateras till barn med särskilda behov och 

funktionsvariationer. Om detta berättar pedagog 8: “Det är ganska stort begrepp egentligen. 

Det kan också vara barn med koncentrationssvårigheter kan ju också ha svårt att ta till sig 

språket.“ Pedagog 7 har en annan ingång: ”Det är ju som ett begrepp att beskriva en svårighet 

som finns hos många. Att det inte är en diagnos, utan att det är ett sätt att beskriva en 

svårighet.” Hur den språkliga sårbarheten tar sig uttryck beskrivs av några informanter 

genom att barn behöver hjälp i kommunikationen med andra, samt att misstolkningar kan 

uppstå i omgivningen. Pedagog 3 lyfter den aspekten: “Jag skulle tänka såhär att ett barn som 

har svårt att uttrycka sig, vad hen vill, vad hen menar, och sen blir misstolkad av de åhörare 

för att förstå den.”  

 

Pedagog 2 lyfter en ytterligare förståelse av begreppet genom att beskriva omgivningens krav 

som betydelsefull för hur sårbarheten tar sig i uttryck: “Jag tänker att det finns en, asså att det 

är kontextberoende, liksom, men att det hos en individ, att förutsättningarna kanske inte 

riktigt matchar de krav som finns.“ Eftersom endast en informant har lyft omgivningens krav 

i relation till språklig sårbarhet och de flesta istället tenderar att fokusera på barnets uttryck, 

är vår föreställning att de flesta pedagoger intar ett bristperspektiv när begreppet beskrivs.  

Upptäcka språklig sårbarhet 

Ålder är en återkommande faktor, det vill säga att beskrivning av barnets språkutveckling 

sätts i relation till dennes ålder. Pedagog 1 säger: “Man upptäcker det ju, framför allt först så 

upptäcker du ju om språket inte finns där på samma sätt, om du inte i en viss ålder har fått 

ordföljder och meningar.” Pedagog 3 har en liknande utgångspunkt: 

 

Barn som kanske är i treårsåldern har börjat säga hela meningar och så, vad de vill, hur de 

vill. Man skapar en bra kommunikation och förstår de. Och där börjar det och sen väntar man 

alltid. Man tycker att barnet är under utveckling, då kommer deras språkliga förmåga också 

utvecklas. Då väntar man ett tag. Så småningom när det kommer i fyra års ålder då märker 

man att det här barnet behöver ha hjälp och sen tar man kontakt med föräldrarna och säkert 

har de också samma uppfattning (Pedagog 3). 

 

Vår tolkning är att det finns en tendens till att pedagoger oreflekterat tar hänsyn till barnets 

ålder när särskilda insatser ska sättas in, och vår uppfattning är vidare att ålder blir en 

förgivettagen faktor. Pedagoger väljer att invänta ett barns språkutveckling när denne 
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befinner sig mellan 1–3 årsåldern och sätter in särskilda insatser när barnet blir äldre. 

Pedagog 4 lyfter att syftet med att särskilda insatser sätts in syftar till att förbereda barnet för 

skolan. “På avdelningen där de äldre barnen går använder vi oss av det språkmaterial vi har 

och man tänker igenom vad de kan behöva träna på.”  

 

Observation är en metod som nämns av flera informanter. Genom observationer gör 

pedagoger vissa upptäckter i barns språkutveckling. Observationer runt pragmatisk 

problematik nämns och pedagog 1 säger: “men man upplever det ju jättetydligt i den sociala 

leken. Den sociala samvaron.” Pedagog 1 beskriver vidare: “Man måste ju lyssna och är det 

jättemycket i bara språket, så måste man fundera om det är något mer. Och sen framför allt 

måste man titta när dom leker, hur gör dom? Språk och lek hör ihop.” 

 

Flera pedagoger berättar om observationer som berör semantisk och fonologisk problematik. 

Här talar pedagoger om hur de upptäcker svårigheter i olika situationer. Pedagog 8 berättar 

om upptäckter inom semantisk problematik:  

 

 

Man har ju jobbat i så pass många år nu, så upptäcker man barnen i ganska tidigt skede i våra 

aktiviteter vi gör. T.ex. när vi läser, vi brukar kalla det läsaktiviteter, vi diskuterar ibland och 

ställer lite frågor om innehållet, där ser man ju vilka som kan sätta ord på sina tankar och har 

hängt med eller har ordförrådet (Pedagog 8).    

 

Även Pedagog 6 lyfter semantisk problematik och gör det i relation till hur barnet följer 

instruktioner och klarar av övergångar. “Att man förstår att det här barnet förstod inte 

instruktionerna, det finns en vilja, att de kanske är på väg, de förstod att nu ska nånting 

hända, alla andra barn går, de går till toalett, man ser att det finns en förvirring, att de inte har 

förstått vad som har sagts.” 

 

Upptäckter kring fonologisk problematik beskrivs också, Pedagog 3 anger att: “Vissa barn 

kanske har svårt att uttrycka vissa ord, till exempel R S, det är som vanligt”. Pedagog 4 har 

en liknande ingång: “Det är när vi har uppmärksammat något. Just nu har vi några barn som 

har svårt att säga olika ljud.” Pedagog 5 lyfter också sådana svårigheter men ur perspektivet 

att själv inte förstå. “Det är ju väl kanske främst när man hör kommunikationen, om man inte 

förstår barnet, att man inte hör vad de säger i kommunikationen.”  
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När pedagoger gör upptäckter diskuteras det i arbetslaget. Pedagog 1 säger att: ”Det är en 

ständig reflektion och ständig diskussion mellan oss. (…) att jag inte ens har tänkt på det. 

Därför är det ju bra att vi är ett gäng som kan uppmärksamma olika saker i barngruppen.” 

Vidare lyfter flera informanter samtal och samarbete med vårdnadshavare. Pedagog 6 lyfter 

särskilt tilliten:   

  

Vi har alltid samtal med föräldrarna, de måste veta om hur vi tänker, varför vi ska göra saker 

på det här sättet. Det är viktigt att de är med, deras tillit är viktig för oss. De får veta direkt när 

vi är bekymrad och har pratat med specialpedagog och direkt pratar vi med föräldrarna. Om 

det inte går samma dag då bokar vi tid för att i lugn och ro prata med dem, de ska inte behöva 

känna sig stressad på något sätt (Pedagog 6).  

 

Pedagog 7 nämner att de tidigare använde TRAS men har istället valt observation och samtal 

med barn som metod. “Jag tror att det var för att vi, det blev för ‘avbockande’ och det blev 

för mycket i en box.” Vidare berättar Pedagog 7: “Men det finns ju forskning på att det är 

viktigt med tidiga insatser och att det var en av anledningarna till varför vi hade TRAS, för att 

vi skulle kunna komma in med tidiga insatser. Men det blev något vi valde bort då det blev så 

inramande.“   

 

Vår tolkning utifrån informanternas svar är att alla har olika ingångar till hur upptäckter görs 

och hanteras. Särskilda språkmallar nämns inte som en självklar del i processen med att förstå 

ett barns språkutveckling. Därför tolkar vi att pedagogerna använder sina kunskaper och 

erfarenheter när upptäckter görs.  

 

Språkstimulering  

Två huvudspår kan tolkas ur informanternas svar, dels handlar det om hur pedagogen 

kommunicerar och använder sig själv och dels handlar det om vilka verktyg som används. I 

kommunikationen talar pedagoger om vikten av att vara lyhörd, tala tydligt och 

uppmärksamma barnet. Pedagog 1 säger: “Man måste låta barnet prata, tala till punkt, vad det 

än handlar om och om man inte förstår eller barnet stammar eller något annat.” Pedagog 2 

beskriver att lyssnandet också inbegriper en medvetenhet om vilka antaganden som görs.  
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Sen tänker jag också att ett särskilt bra arbetssätt är jamen nåt slags förhållningssätt där man 

är lyhörd, vad är det barnet försöker säga. Att inte bara anta hela tiden utan att faktiskt försöka 

lyssna. Asså när det kommer kring flerspråkighet, många av barnen som vi har, att man tar sig 

tid att lyssna. För där kanske det inte alltid är så jättetydligt, alltså att den språkliga 

sårbarheten är ganska liten men att den syns vid vissa...till exempel vid konflikter, att man 

förstår att den här konflikten har uppstått för att det finns en brist hos båda där de inte förstår 

varandra (Pedagog 2).  

 

Vidare berättar Pedagog 2 att när sådana situationer uppstår blir också pedagogen språkligt 

sårbar eftersom denne inte förstår vad barnen försöker uttrycka. “Då är jag språkligt sårbar 

också, liksom att situationen gör att det liksom brister och då får man liksom försöka hjälpas 

åt.” Även Pedagog 5 talar om svårigheter som kan uppstå i en konfliktsituation och hur denne 

hanterar detta. “Man får lyssna in båda sidor och visa att jag lyssnar på dig, jag vill hjälpa dig 

å lösa det hära, och så får man jobba mycket med kroppsspråk. Så att man visar tydligt, du 

din tur, nu är det din tur. Så använda kroppen tror jag är viktigt också.“ 

 

 

Trygghet i relationer är en aspekt som pedagog 6 lyfter:  

 

[...] och sen är det viktigt att man skapar en nära relation med barnen. När barnen känner sig 

trygg med pedagogen så det tar mycket mer till sig av språk, av allt, för sin utveckling. Jag 

själv hade ett barn som pratade inte alls på förskolan men hemma pratade mycket. Inte i 

förskolan och hen kände sig inte trygg, barnet var lite osäker på sitt språk (Pedagog 6).  

 

En annan aspekt av trygghet i relationer beskrivs av informanter som berättar hur de tänker 

kring och arbetar med övningsmaterial som de blivit tilldelade av en Logoped. Om det 

berättar Pedagog 4:  

 

Ja men det är ju den här träningen och att man då gör det med hela gruppen, så att barnet inte 

känner sig exkluderad. Det kan ju då bli att barnet känner sig utpekad eller låser sig på ett 

negativt sätt. Ska man göra en språklek, så antingen tar man med sig några till eller så gör 

man det i en stor ring, så att de inte känner sig exkluderad (Pedagog 4).  

 

Pedagog 3 har en liknande ingång i sin beskrivning av särskilda övningar. “Ja ofta får de nån 

träningsform som består av också bilder och bilder som relateras till ljud som det barnet ska 
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träna på...man markerar inte barnet, på så sätt blir det på ett smidigt sätt. Då tränar man den 

när det passar och så.”  

 

Samtliga pedagoger nämner olika språkstimulerande verktyg såsom TAKK, (Tecken som 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och AKK (Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation) för att förstärka det de vill säga och förmedla. Pedagog 7 berättar: “Vi 

jobbar mycket med bildstöd och tecken som stöd här. Det här är en avdelning med barn 1–3 

år och det är en stor del att få med ögonen och lättare att ta in med ögonen för små barn. Det 

är ju ett sätt som främjar språket genom att ta till bilder och tecken.” Hur bildstödet kan 

anpassas till det enskilda barnets behov beskrivs närmare av pedagog 8.  

 

Sen har vi barn som har ett schema på sidan om, så de vet exakt vad de ska göra. På tavlan har 

vi bilder som visar vad vi ska göra idag, men för vissa barn räcker det inte att de ser det på 

tavlan, utan de behöver det bredvid sig och så får de ta bort varje bild när vi har gjort det, så 

är den borta. Då vet dom att dom inte behöver tänka på det längre, utan nu går vi till nästa 

steg. Det blir mer konkret (Pedagog 8).  

 

Pedagog 5 berättar om en lekkarta som stödverktyg de blivit tipsade om av specialpedagog. 

“Vi har fått som lite bildstöd som är en lekkarta, till exempel vi har en kiosk inne hos oss och 

så fick vi från våran specialpedagog en sån här karta, här står man i kö, ta en korg jamen visar 

hur leker man den här leken. vad förväntas av mig så.” Mer om lek och rekvisita som 

används i leken beskrivs av pedagog 3.   

 

Här hos oss vi använder ganska mycket rekvisita som teater… då går man och berättar vad 

sagan handlar om och på så sätt det blir konkreta, både sagan och det passar jättemånga barn. 

Det är många barn som är tvåspråkig eller trespråkig, när man har såhär konkret då underlättar 

det för de att både skapa fantasi och sen att de bildar uppfattning om alla bilder och allt det 

här, hela sagan (Pedagog 3). 

 

 

Bornholmsmetoden är ytterligare ett verktyg i arbetet med att stärka barns språkutveckling, 

om detta berättar pedagog 1: “Sen håller vi ju på med Bornholm, där är det rim och ramsor. 

Det är ju ett fantastiskt arbetssätt (…) Vi har ju fått uppmärksamhet att det märks också att vi 

har följt det.” Pedagog 1 berättar vidare om svårigheten när ett barn inte vill eller kan prata 

och föreställer vad som händer om hen själv var i liknande situation. “Sedan kan det ju vara 
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så att när du själv känner att du har svårt med någonting blir du tyst, så det gäller ju att locka 

fram talet, vara med i teater, eller när vi läser sagor, kortare sagor. Vad handlar sagan om? 

Dom får vara med, peka och berätta. Hela tiden uppmuntra till språket.”  

 

Språket stimuleras även genom boksamtal som ett fåtal pedagoger väljer att ta upp. Pedagog 

6 betonar vikten av att alla barn blir lästa för.   

 

De barnen som sover vi aldrig glömmer bort, de som sover i vagn eller sover på madrass. När 

vi väcker de vi sitter på soffan och läser böcker. Eftersom alla barn måste höra på bok under 

dan och det bästa tiden är när vi väcker de, de är så lugn, de behöver en lugn och mjuk 

väckning (Pedagog 6). 

 

Pedagog 7 nämner också böcker fast genom en app där böcker är översatta till olika språk. 

“Man kan söka på ett språk och läsa upp boken. Det står i läroplanen att vi ska lyfta in deras 

modersmål i verksamheten, eftersom de inte har modersmålslärare förrän i skolan. Det kan 

vara ett sätt om man inte själv kan språket.”  

 

En tolkning vi gör utifrån informanternas svar kring de typer av språkstimulering som ges till 

barn i språklig sårbarhet är att det specifika stödet går in i det allmänna språkstödet. Det blir 

som ett slags växelverkan mellan det enskilda barnets behov och gruppens behov. En 

anledning till detta är att barnet inte ska behöva känna sig exkluderad eller utanför gruppen. 

En annan anledning vi kan finna är att pedagoger inte har tid att avsätta för enskilda barn när 

barngrupperna är stora inom förskolan.  

Resurser och verktyg 

Denna rubrik belyser informanternas beskrivning av resurser de har att tillgå i arbetet med att 

stödja barn i språklig sårbarhet. Avsnittet lyfter även resurser som saknas och områden som 

kan förbättras.  

Resurser och verktyg hos pedagog 

De resurser pedagogerna beskriver handlar främst om hur de använder sig själva som resurs i 

mötet med barn i språklig sårbarhet. Detta innebär att de utgår från egna kunskaper och 

tidigare erfarenheter. Om detta berättar pedagog 3:  
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På den nivå som är dagliga bemötande av barnet då har man resurser, resurser att man är i sig 

själv som pedagog, att man är medveten att man alltid är tydlig, konkret, man försöker lyssna 

väldigt starkt, aktivt lyssnande på något sätt. Och alltid försöka bekräfta det som barnet säger 

genom att upprepa (Pedagog 3). 

 

Även arbetslaget som resurs beskrivs av pedagog 3 och hen menar att det är viktigt att 

arbetslaget är överens om vilka resurser som sätts in. “Huvudsaken är att pedagoger, de 

kommer överens och diskuterar och tycker att det är en väldigt viktig sak för att man 

identifierar barnet genom språket. Att komma överens och alla hjälps åt, och är övertygad om 

det här stödet eller hjälpen.”    

 

Samtliga informanter anser att de har resurser i form av kunskaper om TAKK och AKK och 

några har även gått fortbildningskurser. Samtidigt efterfrågas mer vidareutbildning. Pedagog 

1 upplever att det skulle vara bra med input av nya perspektiv. “Ja kanske lite ibland, man 

skulle vilja ha lite mer hjälp utifrån som lyssnar och hjälper till med vad vi ska lyssna till och 

hur vi ska gå vidare. Få nya tips genom nya ögon.”  

 

En resursbrist är tiden som ett fåtal informanter lyfter. Pedagog 2 berättar:    

 

Ja asså mina personliga resurser tycker jag känns ganska goda, jag har utbildningar i TAKK 

och jag har erfarenhet av bildstöd men jag tycker att det finns en brist av resurs, tid, där det 

kan brista. Både att ge tid till de barnen som behöver extra när det är pressade situationer och 

stora barngrupper. Eller tid för att skriva ut bildstöd, eller tid för att kunna uppdatera sig i 

TAKK (Pedagog 2).  

 

Tidsbristen leder till olika konsekvenser i verksamheten och en av dessa är att pedagogen inte 

kan nyttja sina egna resurser till fullo. Pedagog 2 berättar vidare: “ja men det kanske gör att 

jag släpper på det lite mer, nämen nu har vi inte de här bilderna, då får jag försöka prata om 

det och så inse att det hade kanske behövts bilder.“ Ytterligare en konsekvens av tidsbristen 

som pedagog 2 beskriver handlar om hur tips från specialpedagog kan tas emot. “Då är det 

mer den där tiden som kanske är bristen. Att jag kan känna att jag kan gå iväg och fixa det 

där med bildstödet och skriva ut och greja.”  

 

Pedagog 1 lyfter också tiden som en resursbrist och menar att de inte får mer tid men måste 

ändå gå vidare i arbetet. “Men vi måste försöka göra någonting bra av det som vi har ändå. 
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Och diskutera mycket och ha ständiga reflektioner tillsammans. Hur kan vi gå vidare? Om vi 

bara tänker att det här kan vi inte, då står vi still.” Vår tolkning är att pedagoger vanligtvis 

använder sig själva som resurs, men på grund av tidsbrist tvingas de använda sig själva ännu 

mer för att verksamheten inte ska stå till.  

 

Resurser och verktyg genom samverkan 

Kontakt och samverkan med specialpedagog nämns av samtliga informanter. Det 

tillvägagångssätt som beskrivs av några pedagoger är att de gör egna observationer och 

anpassningar och när det inte räcker tar de kontakt med specialpedagog. Pedagog 3 berättar: 

“man kartlägger först, vad det är problemet och sen söker man genom elevhälsan eller kanske 

man har en specialpedagog som först kommer och kollar i miljön.” 

 

Hur mycket pedagogerna har kontakt med en specialpedagog skiljer sig i informanternas svar 

och pedagog 5 beskriver att de har täta kontakter. “Det är väl specialpedagogen här som vi 

har ganska tät kontakt med. Hon kommer hit varje vecka och tipsar om böcker och tipsar om 

inprint bilder som hon har stött på, artiklar, forskning. Hen delar med sig av och stöttar oss i 

det arbetet.” Pedagog 7 har andra erfarenheter:  

 

Mm, jag tycker inte att vi har resurser så att det räcker, utan det känns som en ständig, liksom 

att vi precis är på håret. Vi har ju specialpedagog vi kan kontakta om det är något vi funderar 

på, eller något vi funderar på kring ett speciellt barn eller barngruppen. Men det är ju också en 

specialpedagog som har ett stort område och liksom det kan vara lång väntetid när man vill 

träffa henne (Pedagog 7).  

 

Pedagog 7 beskriver även svårigheten att få extra personal när de behöver mer hjälp i 

verksamheten och att det blir särskilt tydlig när de har barn som inte har språket.   

 

Vi får ju ingen extra personal för att vi har barn som behöver extra stöd, det händer ju liksom 

inte. Man är ju alltid precis på gränsen så att man räcker till. Det är ju absolut en svårighet, 

annars skulle vi ju kunna jobba mycket mer med mycket och det här med att vara kanske med 

ett barn eller att kunna sitta med en mindre barngrupp oftare, skulle vi kunna göra om vi var 

mer personal. Det märks speciellt hur lite personal vi är när vi har barn som kanske inte har 

språket och det visar sig på många olika sätt (Pedagog 7).  
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Pedagog 7 beskriver att verksamheten blir ännu mer sårbar när pedagogerna inte får det stöd 

de behöver och då specialpedagogens insatser inte blir tillräckliga. Vi och flertalet av 

pedagoger menar en extra personal skulle behövas. Det som inte nämns här, men som vi likt 

några pedagoger föreställer oss, är att konsekvensen blir att barnen inte får det stöd de 

behöver i sin språkutveckling.   

 

I samband med kontakten med specialpedagog nämner pedagog 1 rektors närvaro. “Sen 

involveras rektorn också och sitter med på möten. Det är jättebra! Rektorn får en annan 

förståelse då, annars blir det lätt att hen inte får veta någonting.” Även kontakten med 

föräldrar beskrivs av pedagog 1: “Vi har pratat med föräldrarna också. Sen pratar vi med 

rektorn om vi vill att specialpedagogen ska komma och arbeta specifikt med barnet, men då 

måste föräldrarna godkänna och vilja det.” Ytterligare en resurs som nämns är logoped och 

de arbetar särskilt med språkets olika delar, om detta berättar pedagog 6. “Logoped och 

specialpedagog kommer och observerar när vissa barn inte pratar rent (…).” 

 

Tillgängliga lärmiljöer  

Detta avsnitt synliggörs informanternas beskrivningar om hur inomhus- och utomhusmiljön 

används språkstimulerande. I avsnittet lyfter informanter även områden som kan utvecklas.   

Tillgängliga inomhusmiljöer 

Informanterna använder framförallt inomhusmiljön för att stimulera språk hos barn. Pedagog 

2 säger att inomhus finns material tillgängligt och jämfört med utemiljön upplevs det enklare 

att använda sig själv inne. “Utemiljön mmm, inne, ja inne där finns det ju bildstöd, där kan 

man alltid rita och skriva om det behövs för att det finns ju sånt material. Men jag tror att 

även inne använder jag nog mig själv mest eller vad man ska säga.” Pedagog 1 lyfter olika 

aspekter kring hur inomhusmiljön kan göras tillgänglig.  

 

Miljön ska vara stimulerande, vi har flyttat ner böcker, de ska kunna ta själv, det spelar ingen 

roll om det är en ettåring, dom ska kunna prata om de där bilderna, dom får hänga där och 

kanske åka ner på golvet. Det ska vara en tillgänglig miljö och även en tillåtande miljö 

(Pedagog 1).  
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Vidare berättar Pedagog 1 att de formar olika rum så att barnen kan leka i mindre grupper och 

lärmiljön presenteras för barnen så att de ska kunna nyttja det som rummen är tilltänkta för.  

 

Vi har gjort i ordning ett rum, man kan leka allt möjligt där inne, men det är ändå bara två 

som kan och får vara där inne samtidigt, förutom vi pedagoger då. Men för också att man ska 

kunna ha en lek där. Vi har försökt att prata med barnen om hur man får vara i olika miljöer, 

för att det ska bli bättre lärmiljöer med språkstimulering. Det blir en större chans att få lära sig 

någonting då, till exempel språket eller social träning (Pedagog 1).  

 

Pedagogens närvaro lyfts också som viktig för hur den pedagogiska lärmiljön kan nyttjas av 

barnen. Pedagog 1 säger: “Men för att den miljön ska bli en språklig upplevelse för barnen, så 

måste ju jag finnas med. Eller jag, en pedagog som måste visa. Miljön får ju vara hur 

inbjudande som helst och språkligt stimulerande om inte någon visar vägen.”  

 

Tillgängliga utomhusmiljöer 

De flesta informanter anger att de tycker att det är svårt att veta hur utomhusmiljön kan 

nyttjas språkligt. Pedagog 5 beskriver detta: “Det är brist tycker jag, alltså just utemiljön och 

göra den tydlig, inbjudande och stöttande liksom. Jag tycker, när man går ut så ska det vara 

ett lärande det också och en tydlighet men jag tycker att det är något som vi kan utveckla.” 

Även pedagog 4 lyfter den svårigheten: “Ja, utemiljön, då är det svårare att få in språket. 

Njae, det är nog mest i innemiljön vi har fokuserat på språk.” Pedagog 3 berättar att utemiljön 

används men inte så frekvent. “Ja utemiljön kan jag, den är lite svårt att säga, faktiskt. Vi 

försöker varje år kanske några gånger händer att man har, vi jobbar med närmiljö, man sätter 

ord på, man spelar några lekar som man använder. Men det är inte så ofta.” 

 

När pedagogerna funderar vidare har de idéer på hur utemiljön används eller kan användas 

språkligt. Pedagog 5 nämner att: “Det jag kan tänka mig är att man kan sjunga ute...Men det 

gäller bara liksom att tänka lite utanför. Att man inte bara går ut, lek och sen går man in. Man 

har liksom en tanke bakom.” Vidare säger pedagog 3: “Det upprepas hela tiden, hink, spade, 

sand, form, vatten, regn, snö, snögubbe, allt det här upprepas. Då får man en bild av allt det 

här som händer ute.”   
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Både pedagog 1 och 6 lyfter vikten av pedagogens närvaro i utemiljön. Pedagog 6 säger: 

“Hela tiden använder man språket och när man är ute så finns det massor av saker som man 

kan prata med barnen, titta på molnen, vad ser du, det här molnet kanske ser ut som en nalle, 

och de kollar och de upptäcker saker direkt. Man försöker att göra barnen nyfiken på allt 

runtomkring sig.” Även pedagog 1 pratar om att väcka barnens nyfikenhet.  

 

Vi kan gå på upptäcktsfärd i skogen, vi kan hitta myrstacken och vi kan prata om nyckelpigor 

och vi kan prata om olika träd, vi kan leka olika lekar, men vi kan också gå till vår sandlåda 

och våra gungor, eller hoppa hage eller gå upp på kullen och ropa ut någonting och fundera 

över hur det låter. För att den miljön ska bli en språklig upplevelse för barnen, så måste ju jag 

finnas med (Pedagog 1). 

 

Pedagog 8 berättar att de en gång i veckan jobbar med utematematik tillsammans med barnen 

i förskoleklass. 

 

Vi jobbar mycket med utematematik och där vi använder oss av naturen och jobbar. Smal, 

vad är smal? Kan vi hitta en smal pinne? Kan vi hitta en stor kotte? Kan vi hitta en liten kotte? 

Kan vi hitta en längre pinne än den här? Vi använder oss av naturen för att stödja det som 

händer i klassrummet (Pedagog 8).  

 

Vår tolkning, baserad på pedagogernas beskrivningar, är att utomhusmiljön varken medvetet 

eller i samma utsträckning används språkstimulerande likt inomhusmiljön. Detta går till viss 

del emot vår föreställning att utemiljön har en självklar plats i förskolans pedagogiska arbete.       

 

 

Analys 

I detta avsnitt kommer vi först att utgå ifrån forskningsfrågorna och rubrikerna i resultatet. 

Under varje rubrik kommer vi sammanfatta och analysera resultatet i relation till tidigare 

forskning, styrdokument, teori och litteratur.  

Barn i språklig sårbarhet 

Begreppet språklig sårbarhet beskrivs varierande av pedagogerna. De flesta lyfter att 

sårbarheten ligger i flerspråkighet eller i bristen av språkförståelse. Bruner (refererad i 

Svensson, 2014) lyfter två viktiga krafter som måste finnas för att ett språk ska kunna 

utvecklas, naturliga dragningskraften och dragningskraften från omgivningen. 
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Dragningskraften från omgivningen kan sättas i relation till Bruces m.fl. (2016) beskrivning 

av begreppet språklig sårbarhet. Författarna anger att sårbarheten uppstår när förskolan och 

det pedagogiska arbetet inte lyckas stödja barnet vidare i sin utveckling. En analys baserad på 

pedagogernas beskrivning och tolkning av språklig sårbarhet kan vara att dragningskraften i 

deras verksamheter inte varit tillräcklig för att minska den språkliga sårbarheten. Detta 

påverkar i sin tur pedagogernas uppfattning om vilka barn som är språkligt sårbara.  

 

Dragningskraften från omgivningen kan vidare sättas i relation till olika typer av krav på 

barnets språkliga och sociala förmåga. Pedagog 2 har uppmärksammat att en sårbarhet 

uppstår när kraven inte stämmer överens med förutsättningarna. Enligt Bruce m.fl. (2016) 

utvecklar barn sitt språk i olika takt och barnets språkutveckling kan inte beskrivas utifrån 

omgivningens krav och förväntningar. Bruner (refererad i Svensson, 2014) visar genom sin 

teori vikten av vuxnas närvaro för barns språkutveckling. Polias, Lindberg och Rehman 

(2017) lyfter Bruners begrepp ”scaffolding” och menar att det är den vuxnes uppgift är att 

agera likt en byggnadsställning och stödja barnet tills denne blivit mer självständig. Bruner 

argumenterar för vikten av vuxenstöd och vägledning vid för svåra uppgifter (refererad i 

Polias m.fl., 2017).  

 

Flera av pedagogerna upptäcker svårigheter i olika situationer som berör semantisk, 

fonologisk och pragmatisk problematik. Även Bruner valde att observera återkommande 

situationer, rörelser, handlingar och ljud för att får en bred bild av barnets erfarenheter och 

handlande gällande språket (refererad i Smidt, 2013). Några av pedagogerna lyfter att de 

uppmärksammat svårigheter kring ljud och uttal av vissa ord och det beskriver (Nettelbladt, 

2007b) som en vanlig problematik inom språkutvecklingen. Semantisk problematik har även 

uppmärksammats bland pedagogerna genom att barnet har svårt att följa instruktioner, klara 

av övergångar eller inte förstå vad som sägs. Pedagog 6 beskriver det såhär: “(…) det finns 

en vilja, att de kanske är på väg, de förstod att nu ska nånting hända, (…) man ser att det 

finns en förvirring, att de inte har förstått (…).” Enligt Nettelbladt (2007d) kan svårigheter 

inom bland annat semantiken handla om att barnets ordförråd är begränsat, att barnet inte kan 

greppa poängen eller att barnet inte förstår instruktioner. I detta skede betonar Bruner särskilt 
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att en närvarande och lyhörd pedagog kan göra upptäckter som dessa (refererad i Svensson, 

2009).  

 

Den språkliga sårbarheten upplevs av några pedagoger större hos yngre barn. De berättar att 

de hellre väntar med extra insatser tills barnet blivit äldre, eftersom barnet är under 

utveckling i sin språkliga förmåga. Författarna Frost, Klepstad, Færevaag, Horn och 

Espenakk (2013) lyfter att simulering av barns språk har gett bäst resultat i tidig ålder. De 

beskriver även att det är viktigt med tidiga insatser för att ge barnet möjligheter till språklig 

utveckling. Detta återfinns också i vårt resultat där Pedagog 7 lyfter tidiga insatser som 

viktigt: “men det finns ju forskning på att det är viktigt med tidiga insatser.” Pedagogernas 

beskrivning i hur sårbarheten tas i uttryck är genom frustration eller utåtagerande beteende 

hos barnet. Ett sätt att minska frustrationen kan kopplas till författaren Rygvold (2001) som 

beskriver att för barn som inte utvecklat ett verbalt språk kan kroppsspråket spela stor roll. 

Genom att använda sig av gester, rörelser eller miner kan barnet få en annan förståelse utan 

att verbalt språk används.  Detta återfinns också i Norlings (2015) forskning som tar upp 

olika kommunikationsstrategier som kan underlätta sociala samspel.  

 

Pedagoger beskriver i vårt resultat att det är genom observationer i lek och kommunikation de 

gör upptäckter i barns språkutveckling. Några pedagoger berättar att det är när man hör hur 

barnen kommunicerar som en språklig sårbarhet kan upptäckas, medan andra pedagoger 

beskriver att barnens lek ger tillfällen till observationer. Pedagog 1 menar att hen lyssnar och 

tittar där barnen leker och hur de gör. “Språk och lek hör ju ihop.” Detta citat kan återfinnas i 

Bruners (2006) teori, där betoningen läggs vid att språkinlärning sker genom lek och samspel 

och att dessa två står nära och är beroende av varandra. Bruner lyfter också stödsystemet 

LASS och att det är viktigt att pedagoger hittar nya aktiviteter eller hjälpmedel tillsammans 

med barnet som kan användas för att underlätta kommunikationen (refererad i Svensson, 

2014). LASS innefattar fyra sätt att stimulera språkutvecklingen. En viktig aspekt i 

stödsystemet är att pedagogen uppmuntrar och visar barnet att språket är spännande att 

utforska. Pedagog 1 beskriver det såhär: “Så gäller det ju att locka fram talet. Vara med i 

teater, eller när vi läser sagor, kortare sagor. Vad handlade sagan om? Dom får vara med, 

peka och berätta. Hela tiden uppmuntra till språket.”  
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Språkstimulering genom verktyg och resurser  

Att grunda språkstimulerande arbetssätt på trygghet och relationer är något de intervjuade 

pedagogerna anser är viktigt. Pedagog 6 lyfter att: ”Det är viktigt att man skapar en nära 

relation med barnen. När barnen känner sig trygg med pedagogen så det tar mycket mer till 

sig av språk.” Detta styrks i Lindö (2009) där hen beskriver att leken får vara en plats fylld 

med olika delar som tillsammans kan få bli en stund fri från hot eller otrygghet. Även i 

Bruners (refererad i Smidt, 2013) teori anges det att språkutvecklingen måste få ske i en trygg 

och igenkännande miljö, där barnet kan ta sig an nya och positiva erfarenheter som stimulerar 

språket. Ytterligare en aspekt för att barnet ska känna sig trygg och kunna utvecklas utifrån 

sina förutsättningar lyfter Pedagog 4 genom att benämna inkludering och att inte exkludera 

något barn. Pedagog 4 berättar att det är bättre att göra språklekar i grupp för att ingen ska 

behöva känna sig exkluderad. Enligt Bruce, Hansson och Nettelbladt (2007) kan alla barn i 

någon form av språklig sårbarhet gynnas av anpassningar som görs utifrån intressen och olika 

språknivåer. Vidare menar forskarna att läraren måste forma en gemensam uppmärksamhet i 

klassrummet mot den kunskap de vill att barnen ska få förståelse för. Språkstimulerande 

arbetssätt blir på så vis inte lika exkluderande om alla barnens uppmärksamhet är på en 

gemensam aktivitet.  

  

Pedagogerna beskriver språkstimulering genom hur pedagogen kommunicerar och använder 

sig själv, dessutom vilka och hur dessa verktyg används. De viktigaste delarna enligt 

pedagogerna är att vara lyhörd, tydlig i talet, lyssna aktivt och uppmärksamma och bekräfta 

vad barnet säger. Sådana förhållningssätt visar på att pedagogerna inte vill pressa barnet i sin 

språkanvändning. Bruner (2006) beskriver barn som pressas till att använda språket korrekt, 

istället riskerar att undertrycka sina försök.  

 

Pedagog 2 berättar att det är viktigt att inte anta vad det är barnet säger, utan att faktiskt 

lyssna vad barnet försöker säga. Hen menar att det kan uppstå en sårbarhet hos barnet, men 

även hos pedagogen, när det inte är tydligt vad barnet menar, till exempel vid 

konfliktsituationer. Detta stöds i Bruners teori (refererad i Smidt, 2013) genom att varje 
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samspel och kommunikationstillfälle måste innehålla en talare och en lyssnare, ett 

gemensamt samtalsämne och färdigheten att förstå vad den andre säger. Forskarna Justice, 

Jiang och Strasser (2018) frågar sig om missförstånd i kommunikation har sin grund i hur 

barnet blir uppmärksammat. De menar också att det kan handla om hur läraren väljer att följa 

och vara lyhörd för det barnet vill säga men också om barnet ges tiden denne behöver för att 

svara. När konfliktsituationer uppstår lyfter pedagogerna perspektivet att lyssna in båda parter 

och konkret visa med kroppen att barnet får komma till tals. Vid till exempel en 

konfliktsituation kan pedagogen agera “scaffolding” genom att stötta barnet och successivt 

låta barnet klara av uppgiften självständigt (refererad i Polias, Lindberg & Rehman, 2017).  

 

Att stimulera språk genom lek, samtal och med hjälp av visuella föremål såsom bildstöd, 

lekkarta, rekvisita och Bornholms språklekar lyfter flera av pedagogerna i vårt resultat. Detta 

kan kopplas till Bruners (2006) tanke om vikten av närvarande vuxna som kan stötta barnen 

genom samtal och problemlösning i leken. Även Lindö (2009) lyfter leken som ett arbetssätt 

där barnet tillsammans med den vuxne får skapa en lekvärld. Pedagogernas upplevelse är att 

visuella föremål har hjälpt många barn vidare i deras språkförståelse. Pedagogernas närvaro 

och visuella föremål kan på så vis liknas vid “brobyggare” där barnets tidigare erfarenheter 

och föreställningar får möta verkligheten (Lindö, 2015).   

 

Pedagog 7 berättar att de arbetar med bildstöd och tecken som stöd och att det är lättare för 

yngre barn att ta in nya erfarenheter med ögonen. Heister Trygg (2004) beskriver TAKK som 

ett kompletterande verktyg till det verbala språket. Detta kan ske genom icke 

hjälpmedelsberoende eller hjälpmedelsberoende. Tecken och bilder är betydelsefulla delar i 

utvecklingen av språket menar Norling (2015) som i sin forskning funnit att pedagoger 

använde olika kommunikationsstrategier för att stödja barn i språkutvecklingen, exempelvis 

genom bilder/foton, ord/bokstäver eller berättelser. Bruners teori betonar också vikten av att 

den vuxne sätter ord och begrepp på det som sker eftersom barnet då ges möjlighet att 

utveckla ett språk (refererad i Svensson, 2014). Detta kan också ske genom andra sätt där den 

vuxne agerar” scaffolding” (Polias, Lindberg & Rehman, 2017).  
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I vårt resultat lyfter också pedagogerna att de stimulerar språket genom läsning och samtal 

med barnen. De menar att det är viktigt för alla barn att få möjlighet att ta del av bokläsning. 

Detta kan återfinnas i Bruners teori (refererad i Svensson, 2014), genom att vägen till språk är 

genom kommunikation och samspel eftersom barnet då får möjlighet att uttrycka sina tankar 

och funderingar. En ytterligare koppling till detta har även Sandberg (2014) uppmärksammat 

och väljer att berätta om det goda samtalet som en central del för barn med språkproblematik.  

 

Några brister pedagoger lyfter är tid, vidareutbildning och att personalen inte räcker till. Att 

inte tiden räcker till leder till att pedagogen inte har möjlighet att nyttja sina egna resurser 

fullt ut. Pedagog 1 lyfter också tiden som en resursbrist dock med en annan utgångspunkt.  

 

Men vi måste försöka göra någonting bra av det som vi har ändå. Och diskutera mycket och 

ha ständiga reflektioner tillsammans. Hur kan vi gå vidare? Om vi bara tänker att det här kan 

vi inte, då står vi still (Pedagog 1).  

 

Vi återfinner tidsbristen även i Norlings (2015) avhandling som visar att många förskolor 

saknar förutsättningar som reflektionstid, organisation av miljön samt insatser för att kunna 

skapa en social språkmiljö. Bristen i att få extra personal beskriver Pedagog 7 som särskilt 

tydlig när det finns barn i barngruppen som har språklig sårbarhet. Verksamheten beskrivs 

som extra sårbar då pedagogerna inte får tillräckligt med stöd och inte räcker till. I Bruners 

teori refererad i Svensson (2014) och Smidt (2013) kan vi återfinna att barnet måste få känna 

sig trygg och uppleva språket i en miljö barnet känner igen och där rutiner finns.  

 

Samverkan med andra yrkesgrupper som specialpedagog, logoped, rektor, vårdnadshavare 

och även barn i barngruppen lyfter många pedagoger också. Vårdnadshavare och 

specialpedagog är de pedagogerna samverkar mest med. Pedagog 1 lyfter att de först tar 

kontakt med vårdnadshavare genom samtal eller utvecklingssamtal. De tar sedan vidare 

ärendet till specialpedagogen, som observerar barngruppen och stöttar med tips och material 

som pedagoger och vårdnadshavare tillsammans med barnet kan arbeta vidare med. I Lpfö 18 

(Skolverket, 2019) framgår förskolans ansvar att anpassa verksamheten med hänsyn till alla 

barn, samt att samarbeta med hemmet för att stödja varje barns utveckling utifrån deras behov 
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och förutsättningar. Styrdokumenten lyfter vikten av att tillsammans hjälpa barnet vidare med 

stöd och hjälp av extra insatser.  

 

Tillgängliga lärmiljöer 

 

Pedagogernas beskrivning av tillgängliga lärmiljöer fokuserar främst vid inomhusmiljön. 

Författaren Strömqvist (2010) lyfter att det är i interaktion med sin närmiljö språket 

stimuleras och utvecklas. Pedagog 1 anger att miljön ska vara både tillgänglig och 

stimulerande oavsett ålder på barnet. Detta kan sammankopplas till Specialpedagogiska 

skolmyndighetens (2018) beskrivning av en tillgänglig lärmiljö där barn ska kunna utvecklas 

oavsett förutsättningar. En annan aspekt som Pedagog 1 framhäver är den egna rollen i 

relation till lärmiljön. “Men för att den miljön ska bli en språklig upplevelse för barnen, så 

måste ju jag finnas med.” Detta förhållningssätt är i linje med Bruners idé om att språket 

utvecklas genom den vuxnes stöd och ledning (refererad i Svensson, 2014).  

 

Flera pedagoger anser att utemiljön inte används språkstimulerande i samma omfattning som 

i en innemiljö. Pedagog 5 anger att det är en brist som kan utvecklas och pedagog 4 säger: 

“Ja, utemiljön, då är det svårare att få in språket. Njae, det är nog mest i innemiljön vi har 

fokuserat på språk.” Forskarna Norling och Sandberg (2015) har i sin studie funnit liknande 

resultat, att språkstimulering utomhus inte fokuserats på och att pedagoger intagit en mer 

passiv roll kring språkmiljön utomhus. Forskarna lyfter att detta troligtvis beror på bristfällig 

reflektion och okunskap om hur utemiljön kan göras språkstimulerande. I vår studie har några 

pedagoger angett att de medvetet arbetar språkstimulerande i en utomhusmiljö. Pedagog 1 

berättar att de gör upptäcktsfärder i naturen och Pedagog 8 anger att de jobbar med 

utomhusmatematik. Abrahamsson och Staaf (2009) anger i sin studie att utomhuspedagogik 

handlar om att uppmärksamma sambandet mellan hälsa, lärande och lek. Pedagogernas 

beskrivning av utemiljön har en betoning mot lek och lärande. Vidare anger pedagoger att de 

i utemiljön sätter ord på sina upplevelser och använder nya begrepp. Bruner lyfter att ett 

sådant arbetssätt stöttar barnen till att bearbeta ny kunskap och förvandla den till sin egen 

(refererad i Svensson, 2014). 
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Diskussion och slutsatser  
I den avslutade diskussionen kommer vi lyfta in våra egna tankar och synpunkter i relation 

till resultat och analys. I avsnittet kommer vi att även ange våra slutsatser i studien samt 

föreslå områden som vidare kan undersökas.  

 

Diskussion 

Vi har kommit fram till att begreppet språklig sårbarhet kopplas till barnets språkliga brister i 

relation till de krav som ställs. Begreppet kopplas inte samman med hur sårbarheten uppstår i 

mötet med verksamhetens innehåll, miljöns utformning och bemötanden. Vår tolkning är att 

pedagogerna intar ett bristperspektiv när begreppet beskrivs. Det relationella förhållandet är 

samtidigt inte alldeles enkelt att förstå och förklara eftersom verksamheten har vissa ramar att 

förhålla sig till. När det enskilda barnet uppvisar sårbarhet inom en eller flera delar ur 

språkets beståndsdelar, ställer detta högre krav på pedagoger att kunna förstå och stödja 

barnet och detta är ett perspektiv Bruce m.fl. (2016) också lyfter. I resultatet har vi tagit del 

av att pedagogerna arbetar på olika sätt för att stimulera språket hos barn och de flesta 

framhäver sitt bemötande och sina egna resurser för att stödja barn vidare i sin utveckling. 

Sådana arbetssätt stöds av Bruners teori om barns språkutveckling (refererad i Svensson, 

2014; Polias m.fl., 2017; Smidt, 2013). Frågan är om de resurser pedagogerna framhäver är 

tillräckliga för att verksamhetens innehåll inte ska förstärka den språkliga sårbarheten? 

 

Flerspråkighet som språklig sårbarhet har i denna studie fått större utrymme än vad vi till en 

början hade tänkt oss. Vår tolkning av pedagogernas beskrivningar är att barn som inte kan 

det svenska språket blir sårbara i en förskolekontext, eftersom det svenska språket är norm i 

förskolan. Samtidigt har vi funnit att de flesta pedagoger inte talar om hur ett barns olika 

språk tas tillvara. Vi anser att pedagoger behöver mer stöd och förståelse för hur de kan ta 

tillvara på flerspråkiga barns resurser och omvända sårbarheten till en tillgång i 

verksamheten.  

 



 41 

Vår tolkning utifrån informanternas svar är att alla har olika ingångar till hur upptäckter görs 

och hanteras. Utifrån resultatet har vi funnit att ålder blir en förgivettagen faktor när 

pedagoger väljer att vänta innan särskilda stödinsatser sätts in. Vi ställer oss frågande till 

varför ålder ska behöva vara vägledande? Kan detta bero på synen på stödinsatser och/eller 

att pedagoger inte vill riskera att i en tidig ålder sätta barnet i ett fack? Vi kan inte riktigt veta 

utan bara reflektera kring åldersfrågan. Den forskning och litteratur vi studerat (Heister 

Trygg, 2004; Bruce m.fl., 2016; Lindö, 2009; Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018; 

Sandberg, 2014; Norling, 2015) framhäver språkstimulering ur flertal aspekter, men inte 

utifrån en åldersindelning. Inte heller i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) eller i 

Skollagen (SFS, 2010) kan vi finna att förskolan ska stödja barn i behov av stöd med hänsyn 

till ålder. Därför anser vi att barn gynnas av språkstimulering och individuella anpassningar 

oavsett ålder.  

 

I arbetet med språkstimulering och anpassningar tolkar vi att pedagoger har god kännedom 

om TAKK och AKK. Vår tolkning är vidare att användningen av sådana verktyg kan 

utvecklas till att ytterligare gälla områden utanför rutinsituationer. Leken är ett sådant område 

som vi anser att verktygen TAKK och AKK med fördel kan nyttjas av pedagoger. I enlighet 

med Lindö (2009) och Bruner (2006) menar vi att leken är ett område där pedagoger kan 

stödja barn i att förstå vad som sker i leksituationer och bli stärkta i sina kamratrelationer. Vi 

anser att skapandet av tillgängliga lärmiljöer, för att stimulera språk hos barn, också kan 

utvecklas vidareutvecklas. I linje med Norling och Sandberg (2015) konstaterar vi att 

utemiljön bör användas i större utsträckning för att utveckla språket hos barn. Vi anser att 

pedagoger kan reflektera kring sin syn på material och arbetssätt i olika miljöer. Det som 

anses som självklart i en innemiljö kanske kan vidgas och vara en resurs även i utemiljön.   

 

Tidsbrist är en faktor som får olika konsekvenser. Resultatet visar att pedagogerna vanligtvis 

använder sig själva som resurs, men på grund av tidsbrist tvingas de använda sig själva ännu 

mer. Verksamheter som inte har tid att ta tillvara på pedagogernas egna resurser eller tips och 

råd från specialpedagog anser vi är sårbara. Tidsbrist blir därmed en allvarlig resursbrist 

eftersom konsekvensen av detta är att enskilda barn inte får tillräckligt stöd för sin 

utveckling. Vi instämmer med Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) och Bruce m.fl. 

(2016) att alla barn, oavsett förutsättningar, ska få rätt stöd för sin språkutveckling.  



 42 

Slutsatser och vidare forskning 

Våra slutsatser i denna studie är att pedagoger behöver i högre grad utgå från vad i den egna 

verksamheten som förstärker den språkliga sårbarheten och utöka sitt arbete med TAKK och 

AKK till att inbegripa fler områden. Tillgängliga lärmiljöer, med fokus på utemiljön, är också 

ett område som med fördel kan utvecklas för att utveckla språkstimulerande arbetssätt. En 

annan slutsats är att pedagoger behöver stöd och förståelse för hur flerspråkiga barns resurser 

kan tas tillvara. Vidare drar vi också slutsatsen att ålder inte ska behöva vara en faktor som 

påverkar när anpassningar och stödinsatser sätts in. Vi har inte heller funnit att det finns 

tillräckligt belägg för detta varken i styrdokument eller i tidigare forskning och litteratur. Vår 

slutsats inbegriper även brister i resurser och där har vi funnit tiden och ett visst underskott av 

personal som allvarliga brister, vilket kan förstärka den språkliga sårbarheten. Detta är ett 

område vi anser att pedagoger och rektorer gemensamt kan finna lösningar på.      

 

Vi föreslår att vidare forskning kan behandla resursområdet. De resurser som används och 

konsekvenser som uppstår vid resursbrist kan undersökas ytterligare. Vi föreslår även att 

undersökning kan göras om hur barn kan vara en resurs för varandra och hur barngruppen 

kan vara en tillgång för barn i språklig sårbarhet. Vidare forskning skulle också kunna 

innefatta att bredda undersökningsområdet till pedagoger som arbetar med de minsta barnen 

och hur språkstimulering sker i den verksamheten. Vi föreslår också att ett område att 

undersöka vidare skulle kunna vara utemiljön i relation till språkstimulering.  
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Bilagor 

Missivbrev  

Inbjudan att delta som informant till en studie om pedagogens stöd till 

barn i språklig sårbarhet i förskolan 

Hej!  

Våra namn är Somayeh Bozaghian och Emelina Boman och vi studerar på 

förskollärarprogrammet, termin sju vid Umeå universitet. Vi skriver vårt examensarbete och 

skulle vilja ta del av dina tankar och erfarenheter som verksam pedagog till vår studie. Syftet 

med studien är att synliggöra hur barn i språklig sårbarhet uppmärksammas i förskolan, samt 

hur pedagoger arbetar för att ge språkligt stöd och vilka resurser de anser att de behöver för 

att kunna göra detta. Vidare vill vi undersöka hur pedagoger beskriver och nyttjar den 

pedagogiska lärmiljön i arbetet med att stödja barn i språklig sårbarhet i förskolan. 

I den första delen av vår studie har vi fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella 

ämnet. För att kunna fortsätta skrivandet av examensarbetet är dina erfarenheter som pedagog 

värdefulla för oss. Vi kommer att använda oss av intervju som metod för att kunna ta del av 

dina erfarenheter inom området. Intervjun kommer att ta cirka 30–40 minuter i anspråk och 

spelas in med en ljudupptagning. Anledningen till att vi spelar in är att på ett så korrekt vis 

som möjligt ta vara på informanternas erfarenheter och tankar.  

Under intervjun och rapportskrivandet kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2017), vilket innebär att ditt deltagande är frivilligt och 

konfidentiellt. Om du väljer att delta har du rätt att när som helst avbryta och avsluta ditt 

deltagande utan att ange skäl för detta. De citat som kommer att förekomma i det färdiga 

textmaterialet behandlas på ett sådant sätt att intervjupersonerna och förskolan inte ska kunna 

identifieras. Det insamlade materialet, däribland ljudupptagning, kommer endast användas för 

aktuell studie och förstöras efter att studien godkänts.  

När arbetet är klart hör vi gärna av oss och skickar det som ett tack för din medverkan.  Vi 

hoppas på ditt deltagande och ser fram emot att ta del av dina erfarenheter! 

 

Vi meddelade även informanterna våra kontaktuppgifter, men dessa har tagits bort inför 

examination.  

 

Med vänliga hälsningar 

Emelina Boman och Somayeh Bozaghian, förskollärarstudenter vid Umeå Universitet.  
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 Intervjuguide  

 

Bakgrund 

● Kan du berätta hur länge du har arbetat inom förskolan? 

● Vad är din utbildning? 

 

Att uppmärksamma barn i språklig sårbarhet 

 

● Hur skulle du vilja definiera begreppet språklig sårbarhet? 

● Utifrån dina tankar om detta, hur och i vilket skede upptäcker du att ett barn har 

någon form av svårighet i sin språkutveckling? 

● Hur brukar ni i arbetslaget diskutera de upptäckter ni har gjort?  

● Hur kan samtalen med vårdnadshavarna se ut i sådana fall?   

 

Språkstimulerande arbetssätt 

 

● Vilka är dina erfarenheter av stöd till barn i språklig sårbarhet? 

● Vad tycker du är särskilt bra arbetssätt för att stimulera språk och språkförståelse hos 

barn i behov av extra stöd?  

● I vilken omfattning använder du den pedagogiska lärmiljön och utemiljön i ditt arbete 

med att stimulera språket hos barn? 

● Vilka delar i den pedagogiska lärmiljön har varit särskilt intressanta för dig att 

använda i ditt möte med barn i behov av extra stöd?  

 

Pedagogens resurser  

 

● Anser du att du har de verktyg/resurser som krävs för att kunna stödja barn i språklig 

sårbarhet? om ja, kan du beskriva dessa närmare? Om nej, vad tycker du att du 

behöver för att vara trygg i ditt arbete med barn i språklig sårbarhet? 

● Hur ser er samverkan ut kring sådana frågor med, specialpedagog, övriga arbetslag, 

och förskolechef?  

● Något ytterligare du skulle vilja tillägga? 

 

 


