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Sammanfattning 

Hur ser arbetet med barn i behov av särskilt stöd i förskolan ut? Vilka barn är i behov? Dessa 
är frågor som ligger till grund för vårt arbete. Syftet med vår undersökning var att få större 
kunskap om vilket arbetssätt som anses gynnande för barn i behov av särskilt stöd och 
gråzonsbarn samt vilka hjälpmedel som finns att tillgå för att gynna språkutveckling hos dessa 
barn. Språkutveckling innehåller många delar, motorik, ton, rytm m.m. Det är ett väldigt stort 
nät av många delar som ska samarbeta för att språket ska fungera. Vi genomförde detta arbete 
med hjälp av kvalitativa intervjuer som metod då vi bedömde denna mest lämpad för vårt 
syfte med undersökningen. Detta på grund av att vi eftersträvade att nå kunskap om 
pedagogers förhållningssätt och erfarenheter, vilket är svårt att nå vid kvantitativa metoder 
som till exempel enkäter. Resultaten som framkom i våra intervjuer var att språkutveckling 
hos barn är någonting som sker hela tiden men att det behövs eftertanke och planering från 
pedagogernas sida för att denna ska vara gynnsam. Det behövs ett förhållningssätt som ser till 
barnets bästa. Några slutsatser vi kunde dra av detta arbete var att begreppen barn i behov av 
särskilt stöd och gråzonsbarn ofta blandas ihop och anses svåra att definiera. Trots detta så 
har vi sett att pedagoger förhåller sig aktiva i arbetet med olika hjälpmedel och alltid tar in 
nya aspekter i sin barnsyn. 
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1 Inledning  

1.1 Problembakgrund 
 
Benämningen barn i behov av särskilt stöd är inte särskilt gammal och tillkom och 
reviderades i olika former under 80 - 90talet. Fram till 60 -70talet så ansågs dessa barn ha ett 
avvikande beteende som skulle behandlas eller tränas bort (Helldin & Sahlin, 2011).  Denna 
benämning är heller inte något som avser en bestämd eller homogen grupp. Svårigheter barn 
har kan vara temporära och övergående men samtidigt behöver nästan alla barn någon sorts 
särskilt stöd under vissa stunder i förskolan (Socialstyrelsen 1997:7). Förskolan är en plats för 
alla oavsett vilka barn det är, då skall förskolans verksamhet också utformas så den passar alla 
(Skolverket, 2010).  

I forskning om barn i behov av särskilt stöd är det ofta fokus på begreppet särskilt stöd och 
vad det innebär och arbeta med barn i behov.  I detta arbete ligger fokus på språket och dess 
utveckling hos barn i behov av särskilt stöd och gråzonsbarn. Med gråzonsbarn menas barn 
som behöver hjälp men som inte har diagnos eller tidigare har haft svårigheter (Bergqvist, 
2003).  

Under de senaste åren under vår förskollärarutbildning har vi båda mött barn i förskolan med 
språkliga svårigheter som är i behov av särskilt stöd. Vi har också varit i 
förskoleverksamheter där de använt sig av tecken som stöd i det dagliga arbetet för att 
underlätta språkinlärning. Detta sätt att arbeta är för oss väldigt intressant och något som vi 
vill lära oss mera om. Tecken som stöd är ett hjälpmedel för barn med språkliga svårigheter 
samtidigt som det gynnar en snabbare talutveckling hos barn med ”normal” språkutveckling 
(Tisell 2009). Våra funderingar i detta examensarbete grundar sig i hur verksamheterna jobbar 
med språkutveckling hos barn i behov av särskilt stöd och de barn som inte har uttalade 
problem, så kallade gråzonsbarn. Vilka hjälpmedel förutom tecken som stöd finns att tillgå i 
arbetet med dessa barn?  

Att främja barns språkutveckling i förskolan tillhör det dagliga arbetet. Detta kan medföra att 
arbetet med barn i behov av särskilt stöd och gråzonsbarn inom just detta område kan vara en 
utmaning. Att ta reda på och se vilka hjälpmedel och stöd som finns att tillgå, känns 
vidkommande för vår yrkesroll som förskollärare. Lpfö98(rev2010) talar om att barn i behov 
av särskilt stöd ska få den hjälp de behöver men det konkretiseras inte på vilket eller vilka sätt 
detta skall ske. Små barn är i en kontinuerlig utveckling och det tempot i vilket denna 
utveckling sker är ofta väldigt högt. Barn föds med förmågan att lära sig språk. Barns 
språkutveckling sker i exponentiell takt då de under sitt andra levnadsår tros lära sig så 
mycket som tio nya ord i veckan. Detta medför att svårigheter som barn kan vara i ibland blir 
svåra att se (Svensson 2009).  Därför känns det väldigt viktigt och gynnsamt för vår 
kommande yrkesroll att få mer kunskap om just barns tidiga språkutveckling för att på så sätt 
tidigare kunna upptäcka och hjälpa barn i behov av särskilt stöd och gråzonsbarn.  
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1.2 Syfte 

Syftet med vårt arbete är att nå kunskap om pedagogers förhållningssätt till barn i behov av 
särskilt stöd och gråzonsbarn, särskilt om hur de ser på sitt arbete i den vardagliga 
verksamheten i förskolan för att gynna språkutvecklingen hos dessa barn.  

 

1.3 Frågeställningar 

- Vilken barnsyn anses gynnande för arbetet med barn i behov av särskilt stöd och 
gråzonsbarn?  

- Vilka språkutvecklande hjälpmedel och aktiviteter kan användas i förskolan för barn i 
behov av särskilt stöd och gråzonsbarn? 

- Vilket annat stöd finns att få för pedagoger i arbetet med barn i behov av särskilt stöd och 
gråzonsbarn?   

 

1.4 Centrala Begrepp 
 
Det finns några centrala begrepp för vår undersökning som återkommer vid flera tillfällen i 
texten som kan behöva förklaras. 

 

1.4.1 Barn i behov av särskilt stöd  

Barn i behov av särskilt stöd är barn som ofta har indelats i kategorier som bland andra 
utvecklingsstörning, rörelsehinder, hörsel- och synhandikapp, språkhandikapp, övriga 
medicinska handikapp, med flera (Sandberg, 2009). 

1.4.2 Gråzonsbarn 
 
Gråzonsbarn är de barn som inte har uttalade problem eller uppvisat svårigheter tidigare men 
anses behöva extra uppmärksamhet och hjälp inom vissa utvecklingsområden (Bergqvist, 
2003).    

1.4.3 Pedagogiskt förhållningssätt 
 
Pedagogiskt förhållningssätt är nära relaterat med den barnsyn man har. Med detta menas hur 
en pedagog väljer att se på barn och hur pedagogen ser på barns lärande samt kunskapen om 
hur man intar barnets perspektiv (Pramling Samuelsson & Mårdsjö 1997).    
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2 Litteraturgenomgång 

2.1 Dokument och lagar 
 
Här följer en genomgånga av några av de dokument och lagar som visar hur arbetet med barn 
i behov av stöd gått till samt styrt arbetet för denna grupp i förskolan från 60-70 talet fram till 
idag. Detta belyser vi för att visa på hur synen på barn kan ha påverkat arbetet med barn i 
behov av stöd samt har förändrats ur ett historiskt perspektiv. 

2.1.1 Barnstugeutredningen 
 
1968 kom lagen om psykiskt utvecklingsstörda att ändras. Tidigare hade kommunerna inget 
ansvar utan dessa barn skickades ofta från sina hem till institutioner. Nu anlades kommunerna 
att ge utvecklingsstörda omsorg, utbildning och vård om ingen annan ansvarade för detta 
(SOU 2004:118).  

Barnstugeutredningen är en statlig utredning och kartläggning om behovet av barnomsorg och 
förskola som gjordes i början av 1970-talet. Barnstugeutredningen utgavs i två delar. 
Kartläggningen av barn med behov av stöd visade att många fortfarande stod utanför den 
vanliga förskolan, den stora anledningen var att resurserna var otillräckliga för att tillgodose 
behoven (Rosengren, 1972). Den största kategorin av barn med särskilda behov som återfanns 
i förskolan var barn i sociala och ekonomiska svårigheter. Barn med syn- och hörselskador 
fick god hjälp i vanliga förskolor då statliga bidrag och tekniska hjälpmedel fanns att tillgå. 
Barn med rörelsehinder hade sina behov relativt tillgodosedda, i specialförskolor med störst 
del handikappade barn. Barn som ansågs känslomässigt störda hade möjlighet att få sina 
behov tillgodosedda via terapiskolor och daghem. Dessa fanns främst i större städer 
(Rosengren, 1972). Den grupp som hade det svårast i samhället var barn med allergier, barn 
med talsvårigheter, motoriska eller perceptionssvårigheter samt sjukdomar så som epilepsi, 
hjärt-lungsjuka, blödarsjuka psoriasis och reumatism. För dessa barn fanns ingen 
förskoleverksamhet att tillgå.  Detsamma gällde barn i fosterhem och barnhem, oavsett 
behovsnivå (Rosengren, 1972). 

För de barn som befann sig i förskoleverksamhet fanns några riktlinjer att tillgå. Enligt 
Rosengren (1972) skulle förskolan hjälpa föräldrar med åtgärder för att fungera väl i sin 
föräldraroll samt åtgärder som såg till att barns allmänna och speciella behov tillgodosågs. 
Arbetet skulle utformas för att utvecklingsmässigt och ambitionsmässigt stödja barnen. Ju 
tidigare man försåg barn med åtgärder för deras särskilda behov ju större chans finns att 
minska eller helt undvika de svårigheter som handikappet kan orsaka. Förskolan skulle 
komplementera hemmet genom de utökade resurser de hade, för att stödja barn med behov av 
utveckling (Rosengren, 1972). 

2.1.2 Socialstyrelsen 
 
1986 fick Socialstyrelsen uppdrag från riksdagen att ta fram ett pedagogiskt program, detta 
skulle innehålla uppgifter, mål och inriktningar för förskolan. En av de punkter som 
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författades om förskolans uppgifter var att verksamheten är till för alla och att de har extra 
ansvar för de barn som är i behov av särskilt stöd i sin utveckling (Socialstyrelsen, 1987). 
Vidare nämner Socialstyrelsen väldigt få klara direktiv. Det finns många riktlinjer men dessa 
punkter formuleras ”bör”, ”kan” och ”få möjlighet”. Något som skulle göras var att lägga upp 
en planering för barnet tillsammans med hemmet och externa samarbetspartners som fanns i 
barnets närhet (Socialstyrelsen, 1987). 

Arbetet med barn som kräver särskilda insatser innebär möjligheter för personalen att 
ständigt utveckla, tillägna sig värdefulla kunskaper och erfarenheter och höja 
yrkeskompetensen, förutsatt att de ges sådant stöd som de behöver för sin uppgift. Det 
bidrar till en allmän kvalitetshöjning i hela förskoleverksamheten. (Socialstyrelsen 
1987, sid 76) 

Här kan man se den otydlighet i texten där fokus inte ligger så mycket på barnet utan mer på 
den möjligheten som finns för pedagogerna i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

Några mål i det pedagogiska programmet som enligt Socialstyrelsen (1987), förskolan borde 
sträva efter i arbetet med barn i behov av särskilt stöd är ett gott samarbete med andra 
verksamheter i samhället så som barnhälsovården, barnpsykiatrin och socialtjänsten. 
Samarbete med skolan är extra viktigt för att skapa en trygghet och sammanhang för barnet i 
övergången mellan de olika verksamheterna (Socialstyrelsen 1987).  

 
2.1.3 Lpfö98 (rev.2010) 
 
Det första officiella läroplanen för förskolan som utgavs 1998, reviderades tolv år senare 
2010. Förskolans läroplan betecknas fortfarande som Lpfö98, med tillägget att den är 
reviderad 2010 (Lpfö98, rev.2010).  

Enligt läroplanen skall förskolan ska erbjuda en verksamhet som utgår från en helhetssyn av 
barnet och dess behov (Skolverket, 2010).  Vidare skall verksamheten anpassas med hänsyn 
till barns individuella behov, barn i behov av tillfälligt eller varaktigt stöd, skall ges ett 
utarbetat stöd för att skapa förutsättningar att utvecklas maximalt. Lärarnas förmåga att 
samspela med barn och skapa förtroende hos föräldrarna är viktig för att tiden på förskolan 
ska bli ett gynnsamt stöd för barn med svårigheter (Skolverket, 2010).  

Detta stärks också av skollagen som säger i åttonde kapitlet, nionde paragrafen 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska 
ges det stöd som deras speciella behov kräver. 
Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare 
eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen 
se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid 
utformningen av de särskilda stödinsatserna. (Skollagen kap8 §9) 

 
Sammanfattningsvis så har barn i behov av stöd gått från att ses som en samhällsbörda till att 
idag vara en del av förskolan och samhället och ha samma möjligheter och rättigheter som 
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alla andra. Tidigare sågs barn i behov av stöd som någon som skulle institutionaliseras och 
fick 1968 rättigheter som alla andra. Dessa rättigheter resulterade sällan i att barnen fick 
tillgång till förskolan eller det stöd de behövde. Senare så fick de mer möjligheter och skulle 
ges extra stöd i förskolan men ansågs fortfarande vara en egen särskild grupp. Idag ska alla 
barn ses som lika, alla barn vara delaktiga och ha samma möjligheter. Barn som behöver stöd 
ska ges det stöd de kräver utifrån sina enskilda behov.             

2.2 Barn i behov av särskilt stöd 
 
Under 1900-talet har synen och stödet för personer med utvecklingsstörning genomgått stora 
förändringar (Tideman 2000).  Från att för samhällets bästa med institutionsförvaring och 
sterilisering av sinneslösa till att lämna bort sinnessvaga barn till vårdhem. På 1950 - 1960-
talet sågs de negativa effekterna med boende på institutioner och att den välfärd som 
expanderade efter kriget inte gynnat alla grupper i samhället. Avståndet mellan handikappade 
och andra var fortfarande stort under hela 60 – 70-talet men under 70 – 80-talet formulerades 
mål för normalisering och integrering. Man skulle utveckla levnadsvillkoren för personer med 
handikapp och funktionshinder så de uppnådde en nivå som ligger jämt med andra människor 
(Tideman, 2000). 

Mellan barn i behov av särskilt stöd och andra barn fanns ingen tydlig gräns, frekvensen på 
antalet barn i behov av särskilt stöd i förskolan var från strax under 10 % till ibland upp mot 
50 % (kommunal nivå) (Wickström, 1979). Utifrån detta gick det inte att tala för att barn i 
behov skall hamna utanför den normala verksamheten utom i speciella fall där stöd från annan 
verksamhet kunde vara mer gynnsam för barnets bästa (Wickström, 1979).  

Under 70-80-talet började också avvecklingen av institutionerna. Istället skapades öppna 
omsorger och stödinsatser som alternativ, barn skulle bo hemma hos sina familjer. Ett 
samhälle där alla skulle vara inkluderade skapades (Tideman, 2000).  Fram till denna period 
låg särskolan utanför det vanliga skolsystemet. Rätten till utbildning för personer med 
handikapp tillkom först 1968 men först under 70 – 80–talet började den samordnas med den 
”vanliga” skolan. När skolan under 90-talet lades över på kommunerna blev detta enligt 
Tideman (2000) ett steg i riktningen mot en skola för alla.   

Begreppet barn som behöver särskilt stöd tillkom under slutet av 80-talet då förändringar 
skedde i det pedagogiska programmet för förskolan (Sandberg, 2008) Här nämns barn som 
behöver särskilt stöd som en obegränsad grupp som inte är homogen. Svårigheter är något 
som alla barn i förskolan stöter på och kan behöva stöd med under tiden på förskolan. Dessa 
svårigheter kan både vara tillfälliga och övergående likaväl som permanenta (Sandberg, 
2009). Barn i behov av särskilt stöd tillkom istället för med behov med utgångspunkten i att 
barn har alla samma behov i grund och botten men somliga barn är i särskilt behov av att få 
dessa grundläggande behov tillgodosedda (Sjöberg, 1997).    

Utbildningsdepartementet fastslog under 2000 –talet att det i förskolan är verksamheten och 
pedagogernas arbete som skall bedömas och analyseras och inte enskilda barns insatser. Detta 
tar fokusen från barnet och lägger det på miljön och att det är där som problem och 
förutsättningar skapas. Man tar på detta sätt bort fokus på avvikelser och lägger det på stödet 
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som miljön kan ge för att barn skall fungera och integreras i vardagen 
(Utbildningsdepartementet, 2004/05:11).     

2.3 Språkutveckling 
 
Här följer en redovisning av olika teorier som handlar om språkutveckling hos barn i 
förskoleåldern. Detta för att få en grundläggande förståelse om hur barn kan lära och ta in 
språk på olika sätt samt för att kunna urskilja olika förhållningssätt bland förskolans 
pedagoger när det gäller att stötta barn språkutveckling.  
  

2.3.1 Teorier 
 
Det finns idag en rad teorier som belyser barns språkutveckling ur olika synsätt. Svensson 
(2009) menar att det är angeläget att känna till olika teorier för att kunna hantera olika typer 
av lärandesituationer som kan uppstå i förskolan. En teori kan inte till hundra procent besvara 
alla utmaningar som kan uppstå i verksamheten. Vidare är det viktigt att känna till dessa 
teorier för att kunna förstå dagens syn på språkutveckling samt förstå vad detta synsätt för 
med sig för pedagogiska konsekvenser (Svensson, 2009). Teorier som kommer tas upp och 
belysas i detta avsnitt är behaviorism, nativism, sociokulturell teori och konstruktivism. 
 

2.3.1.1 Behaviorism 
 
Behaviorism belyses oftast som en enkel modell baserad på stimulus och respons, det vill säga 
att barnet behöver respons och stimulans för att utvecklas (Håkansson, 1998). Detta kan 
sammanfattas som följer, När barnet säger ”da” och föräldern svarar ”docka” och visar en 
docka. Barnet svarar då ”da” och får återigen responsen att föräldern säger ”docka”. När 
barnet till slut lärt sig säga ”docka” får den bekräftelse genom att den får dockan. 
Behavioristerna hävdar att genom bekräftelse förstärks lyckade utsagor och misslyckade, eller 
felaktiga, försvinner. Dock finns det inga studier som visar på detta samband mellan 
föräldrars rättning och barns inlärning stämmer (Håkansson, 1998). Barns språkutveckling 
kan inte endast vara ett resultat av miljön och barn kan knappast få förstärkning och rättning i 
allt de säger (Svensson, 2009). 

2.3.1.2 Nativism 
 
Noam Chomsky är nativismens främsta företrädare och menar på att språket finns medfött hos 
barnet och bara behöver aktualiseras (Svensson, 2009). Nativismen bygger på antagandet om 
att barn föds med en universell grammatik som tillsammans med det språk som riktas mot 
barnet gör det möjligt för individen att bygga upp en egen grammatik och generera egna 
meningar (Håkansson, 1998). En risk med detta antagande är att pedagoger lätt blir passiva då 
de anser att språket kommer automatiskt och därför inte anstränger sig att stödja barnens 
språkliga utveckling (Svensson, 2009). 
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2.3.1.3 Konstruktivism 
  
I konstruktivistisk teori som bland annat företräds av Jean Piaget anser man att barn har 
medfödda förmågor som efter ett visst mönster kommer fram hos barnen (Håkansson, 1998). 
Piaget visade på stadier som barnen antogs följa i sin utveckling. Stadierna började med ett 
barn som såg sig som universums centrum men påbörjade en decentralisering (sensomotoriska 
perioden, 0-2år). Stadierna avslutas med att barnet kunde kommunicera verbalt men även 
förstå mer komplicerade instruktioner och problem som presenterades verbalt (formella 
operationer, 11 år och framåt). Håkansson (1998) lyfter dock också den kritik som riktats mot 
Piagets teorier på grund av att åldersgränserna är satta väldigt högt. Ett exempel är att barn 
enligt Piagets teori inte kan gå utanför sig själva och kommunicera med andra förrän vid 7års-
åldern. Sammanfattningsvis så menar Piaget att förmågan att kommunicera är medfödd och 
att utveckling av språk sker inom barnet. 
  

2.3.1.4 Sociokulturell teori 
 
Den ryske psykologen Lev Vygotskij är samtida och lik Piaget i många aspekter, som i 
intresset för barns kognitiva utveckling till exempel, men olika i andra. Inom denna teori är 
det den sociala interaktionen mellan individer som betonas. Aspekter som den proximala 
utvecklingszonen som innebär att utmana individen just ovanför dess nuvarande kompetens 
utan att för den delen göra målen för svåra, samt den goda dialogen (den som utvecklar och 
stöder) lyfts. Vidare utgår denna teori från att det är i samvaron med andra som barnet 
upptäcker språket (Håkansson, 1998). Sammanfattningsvis menar Vygotskij (till skillnad från 
Piaget) att barns språk utvecklas i interaktionen med andra.   
 

2.3.2 Kommunikation och språk 
 
Här nedan följer vår syn på barns språkutveckling som till stora delar baseras på föregående 
teorier, där delar plockats från de olika teorierna för att bilda en helhet. Dessa teorier om 
språkinlärning speglar ett perspektiv som är mer aktuella i dagens samhälle. 

Det finns en avgörande skillnad mellan kommunikation och språk (Westerlund, 2009). Språk 
bygger på bestämda regler som måste delas av både sändare och mottagare medan 
kommunikation är ett övergripande begrepp till språket och har fler underkategorier som 
kroppsspråk och konst. Barn har inte ett färdigt språk när de föds men kommunicerar redan 
från födsel och utvecklar senare ett språk (Westerlund, 2009). 
 

2.3.2.1 Fyra aspekter 
 
Förutsättningar för språkutveckling består enligt Johansson & Svedner (2003)  av fyra 
aspekter. Den första är hjärntillväxten som ger ökade möjligheter till språkutveckling. Den 
andra är intellektuell utveckling, de vill säga att förstå vad ord är och vara nyfiken på sin 
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omvärld. Den tredje är fysiologisk och motorisk utveckling och syftar på att lära sig 
kontrollera de muskler med vars hjälp man artikulerar ljud m.m. Den fjärde och sista aspekten 
är miljöstimulans vilket syftar på att barnets allmänna utveckling inbjuder och stimulerar till 
språkutveckling. Genom att barnet blir mer självständigt sätts dess förmåga att kunna 
samspela mer och mer på prov (Johansson & Svedner, 2003). 

 
2.3.2.2 Utvecklingsstadier 
 
Det finns generella stadier som ett barn går igenom under sin språkutveckling. Med detta menas 
bland annat att barnet börjar kommunicera genom signaler (exempelvis gråt, skrik, gurglande 
m.m.) långt innan det börjar prata (Johansson & Svedner, 2003). Allteftersom utvecklas dessa 
signaler till ett joller. Detta joller innehåller från början alla världens fonem (ljud) men så 
småningom gallras de fonem som inte finns i språket som omger barnet bort. Genom stimulans 
från sin omgivning går barnet sedan vidare in i den verbala fasen av sin språkutveckling genom 
att vid ettårsåldern (spridning mellan 9 och 18 månader) yttra sitt första ord. Substantiv (objekt 
som benämns av andra i barnets omgivning när barnet riktar sin uppmärksamhet mot det) och 
verb (ord som beskriver skeenden i barnets liv, till exempel bada eller äta) är de första 
ordtyperna som barnet lär sig (Johansson & Svedner, 2003). 
 

2.3.2.3 Lekens betydelse 
 
Förskolan ansvarar för att lärande, lek och omsorg bildar en helhet i barns vardag på förskolan 
(Skolverket, 2010). Leken är en viktig del i barnets språkutveckling. I leken används språket 
för att uttrycka och bearbeta känslor och för att samspela för att kunna föra leken vidare. Leken 
inte bara är viktig för språket utan även för kommunikationen i stort då gester och kroppsspråk 
även utvecklas (Johansson & Svedner, 2003). Från att bara kunna enskilda ord (exempelvis 
mamma, bil eller mat) går barnets språkutveckling vidare till att det kan bilda tvåordssatser. 
Exempel på dessa fraser kan vara ”Mamma kaka” och kan ha flera betydelser. Det kan betyda 
både att mamma äter en kaka eller att barnet vill ha en kaka av mamma. Med övning kommer 
färdigheter som att kunna böja oregelbundna verb och att använda negationer in i barnets språk 
och den allmänna grammatiken av språket finslipas. De flesta barnen följer efter detta 
mönster/stadier men att ålder inte är en aspekt att gå efter då språkutveckling är någonting som 
är mycket individuellt (Johansson & Svedner, 2003). 

2.4 Hjälpmedel för språkutveckling 
 
Som en följd av att synsätten på barn i behov av stöd och barns språkutveckling har ändrats, 
har hjälpmedel utvecklats för att underlätta utvecklingen. Här nedan följer de hjälpmedel för 
språkutveckling, som idag enligt vår undersökning används i språkutvecklingsarbetet med 
barn i behov av särskilt stöd och gråzonsbarn. 
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2.4.1 TAKK 
 
Ett av de vanligaste förekommande hjälpmedlen är TAKK, eller Tecken som Alternativ och 
Kompletterande Kommunikation som det också står för, eller den förkortade versionen tecken 
som stöd. 

Att arbeta med tecken som stöd innebär att man kompletterar det talade språket med 
handgester från teckenspråket. Man förstärker ord i en mening med tecknets hjälp (Tisell 
2009). 

Tal är ett avancerat motoriskt uttryck. Barnet behöver kontrollera läppar, tunga, stämband och 
lufttryck samtidigt. Händer och armar är kroppsdelar barn, motoriskt sett, får kontroll över 
tidigast. Att forma handen i olika tecken är lätt att se och göra även vid mycket ung ålder.  Att 
använda flera sinnen underlättar och förstärker inlärningen, syn, hörsel och känsel hjälper till 
att snabbare utveckla ordförrådet och förmågan att kommunicera, ju fler kombinationer av 
intryck desto effektivare inlärning (Tisell, 2009). Fördelarna med användning av tecken som 
stöd mot kommunikation är bland andra den visuella motoriska konstruktionen då den ses 
som lättare att minnas och lära jämfört med den vokala (Heister Trygg, 2010). 

En jämförelse man kan göra, för tecken som stöd, för inlärning av språket, är att ett barn 
börjar krypa innan det kan gå. Barn samlar kunskap om hur motoriken i kroppen fungerar och 
börjar sen krypa och med övning och mer kunskap lär det sig att gå. Hos barn med 
språksvårigheter blir möjligheterna att kommunicera stillasittande då talet dröjer och med 
tecken som stöd ges en tidigare möjlighet till kommunikation (Tisell, 2009). 

Om barnet inte börjar gå (prata) då? Ja, då är det väl mycket bättre att vara en skicklig 
krypare än att bara sitta stilla? (Tisell, 2009. Sid 9). 

Forskning på barn som använt sig av tecken som stöd visar på bättre språklig utveckling och 
att ordförrådet är mycket större hos barn i behov av särskilt stöd än barn med samma 
svårigheter som inte använt sig av tecken som stöd. Det försprång de fått i språket genom 
tecken som stöd behåller det under hela sin utveckling inom språk, tal, läsning och skrivning 
(Tisell, 2009; Heister Trygg, 2010). 

 
2.4.2 GAKK 
 
Ett annat hjälpmedel är GAKK eller med andra ord Grafiskt Alternativ och Kompletterande 
Kommunikation. 

GAKK är främst till för dem som har motoriska svårigheter där TAKK inte fungerar som 
komplement till det talade språket, personer med grova motoriska svårigheter där handrörelser 
inte är möjligt.  

Syftet här är att man använder sig av grafiska eller visuella bilder och föremål i 
kommunikation (Heister Trygg 2005). Från TAKK som är ett hjälpmedel för manuell 
kommunikation skiljer sig GAKK på två punkter. Här har man ett ordförråd tillgängligt 
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framför sig där man kan välja ord jämfört med TAKK där barnet själv måste komma på ordet 
för att sedan utföra tecknet för det. Det andra är att GAKK kräver yttre hjälpmedel som tar 
plats och måste organiseras. Tex, tavla med symboler eller föremål att välja mellan (Heister 
Trygg 2005). 

Inom GAKK arbetar man med från passiv/aktiv signal och symbolförståelse, att man 
omedvetande förstår vad signalen menar till att medvetet använda symbolen i den meningen. 
Ex. man visar en sked som signalerar att” nu är det mat”, detta är en passiv signalförståelse 
medan jag tar skeden och visar ”jag vill ha mat” är en aktiv symbolförståelse (Heister Trygg 
2005). 

Det finns flera olika inriktningar att arbeta efter i GAKK, konkreta föremål., fotografier, 
tecknade bilder, pictogram, ord, fraser, bokstäver och bliss (Heister Trygg 2005). Det 
sistnämnda är också det system som är mest utvecklat inom GAKK.  Det är ett symbolsystem 
som kan jämställas med ett språk. Grafiska symboler som tillsammans bildar ord och begrepp, 
bilderna är indelade i tre kategorier. Bildlika- de liknar vad de föreställer. Ideografiska- de 
står för en idé, och avbildar inte direkt det man menar ex. ett hjärta och en pil uppåt 
symboliserar glad. Internationellt etablerade- symboler för exempelvis läkare sådant som är 
samma över hela världen (Heister Trygg, 2005).  

De sätt man väljer att kommunicera på anpassas efter barnets olika motoriska, kognitiva, 
visuella och språkliga förmågor. Här är det viktigt at tänka på att även om vissa faktorer ger 
vissa ramar för vad barnet är kapabel till är det riskabelt att sätta gränser (Heister Trygg, 
2005).         

2.4.3 Bornholmsmodellen 
 
Bornholmsmodellen är en språkutvecklande metod som är framtagen för att kunna jobba från 
förskolan upp till årskurs ett (Sterner & Lundberg, 2010). Böckerna innehåller kapitel med 
språklekar som är anpassade efter barns behov och ålder. Den är uppbyggd på veckosystem 
där man jobbar från dag till dag och vecka till vecka med olika delar i kapitlen. Genom de 
rimlekar och ramsor i denna bok hjälper man barnen till att utveckla en medvetenhet för ords 
uppbyggnad/ mening, hur ord låter och vilka ljud ord har (Sterner & Lundberg, 2010). 

2.4.4 Babblarna 
 
Babblarna är ett hjälpmedel till språkutveckling och en väl genomtänkt metod för 
språkträning. Babblarna är en metod som bygger på karlstadsmodellen (Hatten förlag).  

Karlstadmodellen, i sin tur, är en modell för språkträning som riktar sig till barn, unga och 
vuxna med tal, kommunikation och språkstörning.  En grundtanke i karlstadmodellen är att en 
språkstörning av något slag ser olika ut hos alla och träning måste anpassas efter individen. 
Språkträning kan aldrig börja för tidigt (Karlstadmodellen).  

Babblarna hjälper till i språkträningen utan att man tänker på det. Genom leken med 
babblarna, genom deras namn (Baba, Bibi, Bobo, Dada, Didi, Dodo) och deras sätt att prata. 
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Dessa tre delar lek, namn och prat, bidrar till en omedveten språkträning hos barnen likaväl 
som det kan användas medvetet av pedagoger för språkets utveckling (Hatten förlag). 

   

2.5 Språkutvecklande aktiviteter 

2.5.1 Musik 
 
Musiken i förskolan har fått allt större betydelse för barns utveckling. Mozarteffekten är 
benämning på en forskning om inlärningspsykologi som visar på sambandet mellan förbättrat 
språk och musikinlärning och musiklyssnande. Sången kommer före talet, barns jollrande och 
läten tillhör sången då tonhöjd, melodi, rytm och röst testas och bildar en helhet (Jederlund & 
Rosén, 2002).  

Det finns två delar i vårt språk, det verbala där vi medvetet utrycker oss och det icke verbala 
där vi uttrycker oss mer omedvetet med miner, ljud, gester och kroppsspråk. Det finns delar 
av det icke verbala som uttrycks medvetet också, detta är musik ett exempel på. Det första 
språket vi lär oss att använda och tolka är det icke verbala. Även fast vi börjar kommunicera 
verbalt så ersätter inte detta det vi först lärt oss, dessa två språk kompletterar varandra och 
bildar en enhet (Jederlund & Rosén, 2002).  

Att använda musiken i ett pedagogiskt syfte kan också ha negativ effekt om det används på fel 
sätt. Musik som styrs av vuxna gör att musiken får högre tempo vilket ger barns eget 
skapande och reflektion av musik mindre plats. Detta kan medför sämre förutsättningar för 
språklig utveckling. ”Barn har hundra språk men berövas nittionio” (Jederlund & Rosén, 
2002, s19) ju fler sätt barn lär sig att uttrycka sig på är bara positivt, ett sätt står aldrig i vägen 
för ett annat utan de berikar barns möjligheter till uttryck, ett barn som hittar pulsen och 
rytmen i musik och sång utvecklar samtidigt sin förmåga i talspråket. Barn hittar själv 
språkets struktur och lär sig det verbala språket när orden konkretiseras i sammanhanget 
(Jederlund & Rosén, 2002).  

2.5.2 Läsning 
 
Barn i behov av stöd är beroende av mer vuxenkontakt och ett sätt att göra detta är minskade 
barngrupper eller arbete i mindre grupper (Socialstyrelsen 1997:7; Norling, 2007 sid.7). 
Under dagen i förskolan delas ofta barn in utefter barns behov och intressen (Lärarnas tidning 
2013). 

Om man läser för en mindre grupp barn kan man ha dem runt sig. Detta ger en gemensam 
upplevelse och samtal runt boken ges möjlighet (Johansson & Svedner, 2003). Sagoläsning 
stimulerar barns medvetenhet och utveckling till språket. Vidare är läsningen också ett sätt att 
ge barn en möjlighet till utveckling av sitt språk. Genom att samspela och använda språk med 
andra utvecklar barn sitt eget språk. Böcker och sagor är viktiga delar för barn att höja och 
utveckla den verbala kommunikationsförmågan (Lindhagen, 1993). Genom att läsa för barn 
lär de sig uppfatta språkets fonologi (ljud) och den struktur och meningsuppbyggnad som 
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finns. Då sagor ofta innehåller liknande ord och uppbyggnad ger det en liknande möte med 
språket varje gång (Lindhagen, 1993).  

Genom att man använder sig av repetitionsarbete tillsammans med barn så blir sannolikheten 
större att de kommer ihåg det lärda. Med variation i repetitionerna blir det lättare att nå barn 
med olika sätt att lära och ger en bredare förståelse (KBYU Eleven, 2010). Vidare ger 
upprepning ett större engagemang i det analoga som berättas vilket gör att barnen lägger det 
på minnet och ger det en djupare mening (Jederlund & Rosén, 2002).  
 

Det finns många hjälpmedel och aktiviteter som används och som man kan använda sig av i 
förskolan.  Gemensamt för alla dessa är att de stödjer barn i olika stadier och svårigheter i sin 
utveckling, både språkligt men också motoriskt. De behövs båda för att ge barn ett språk för 
att kunna kommunicera med omvärlden. Genom bilder, tecken, sång, tal och uppbyggandet av 
ordförråd och ordförståelse ger vi barnen förmågan att uttrycka sig själva (Jederlund & Rosén, 
2002).  

 
2.6 Pedagogiskt stöd 
 
Under denna punkt kommer vi ta upp det stöd som pedagoger kan få i deras arbete med barn i 
behov av stöd och så kallade gråzonsbarn. 

Pedagoger på förskolorna har över tid fått ett bredare ansvar för att underlätta barndomen 
samt medverka i olika åtgärder för att tillgodose de behov som barn i behov av särskilt stöd 
har (Rakstang Eck & Rognhaug, 1995). Exempelvis ligger det på förskolan att informera 
föräldrar om den hjälp som finns att få hos till exempel barn och ungdomspsykiatrin (BUP) 
och habiliteringen (HAB) och att hjälpa föräldrarna att utnyttja informationen på bästa sätt.   

2.6.1. Specialpedagog 
 
En specialpedagog är den person som har större kompetens i arbetet med barn i behov av stöd. 
Deras arbete är i större del inriktat på pedagogisk utveckling och ett stöd för andra pedagoger 
så att de kan stödja och hjälpa alla barn (Stiftelsen Funka). När det kommer till barn i behov 
av särskilt stöd räcker inte alltid kompetensen till hos pedagogerna på förskolan. Personalen 
på förskolan vill i den mån som tid och ekonomi tillåter fortbilda sig vilket ger dem bättre 
kvalifikationer att tillgodose de behov som finns (Rakstang Eck & Rognhaug, 1995). 

Att använda sig av ett gott samarbete med specialpedagoger anses hos pedagogerna på 
förskolan som att de får delat ansvar för barn i behov av stöd (Rakstang Eck & Rognhaug, 
1995).  Behovet av handledning av specialpedagoger ses som konstant då barn i behov 
ständigt finns i förskolans verksamhet. Ökad erfarenhet hos pedagoger minskar inte detta 
behov utan handledning är ett komplement till den egna verksamheten. Genom samtal och 
handledning med specialpedagog tar pedagoger med sig verktyg in i verksamheten som 
hjälper till i arbetet med barn i behov av stöd (Rakstang Eck & Rognhaug, 1995).  
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2.6.2 BUP 
 
Barn och ungdoms psykiatri (BUP) är en verksamhet som specialiserar sig på barn som mår 
psykiskt dåligt. Inom BUP arbetar specialister inom barn och ungdomspsykiatri såsom 
psykologer, socionomer, läkare och sjuksköterskor. Målet med arbetet är att skola, umgänge 
och hemmiljö ska fungera väl genom att arbeta med stöd och behandling för barnen och deras 
familjer. Samarbete med skola, barnomsorg och andra viktiga instanser är viktiga för att skapa 
bästa förutsättningar och ge stöd för de barn som är i behov (BUP, 2014).  
 

2.6.3. HAB 
 
Habiliteringen (HAB) är en verksamhet i Västerbottens läns landsting som erbjuder 
habilitering (träning), råd och stöd till barn med rörelsehinder, utvecklingsstörning, autism 
eller andra svåra funktionshinder. De finns till för att hjälpa till och underlätta vardagen för 
barn med medfödda eller förvärvade funktionshinder.  Habiliteringen ska medverka till att ge 
barn förutsättningar till fysisk och psykisk utveckling, samt ge barn och deras familjer goda 
förutsättningar för delaktighet i samhället. Genom råd och stöd samt hjälpinsatser ges barn 
rättigheter. Stödet ska gynna delaktighet och utveckling och skall ges till barnet, familjen och 
andra viktiga personer i barnets närmiljö (Västerbottens läns landsting, 2014). 

 
2.6.4 Logoped 
 
En logoped arbetar med de delar av kommunikation som omfattas av rösten, talet och språket. 
Hos barn med röst-, tal- eller språkstörningar kan det handla om en försenad språklig 
utvecklig, stamning, gomdefekter eller afasi (oförmåga att tala eller förstå tal på grund av en 
förvärvad hjärnskada). En logoped arbetar också med munmotoriska svårigheter. De arbetar 
genom att träna bort eller lära barn handskas med sina problem och samarbetar då ofta med 
familj och förskolor (Karolinska institutet, 2014). 

 
3 Metod 
 
Här nedan följer en beskrivning av den metod vi använt oss av i vår undersökning. 

3.1 Datainsamlingsmetod 
 
Det finns olika metoder för att samla in material men den metod vi har valt att fokusera på är 
kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa intervjun är den som används mest frekvent i 
examensarbeten i lärarutbildningen och anledningen till detta är att svaren blir intressanta och 
direkt användbara i läraryrket (Johansson & Svedner 2010). Vi valde denna metod eftersom vi 
ville ha så uttömmande svar som möjligt och verkligen komma till roten med vad 
förskollärare har för barnsyn gentemot barn i behov av särskilt stöd/gråzonsbarn. Det är av 
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vikt i denna typ av arbete att metoden inte väljs oreflekterat utan att metoden måste ha 
bedömts lämplig (Stukát 2011). 
 
I den kvalitativa intervjun är det endast frågeområden som är fastställda och frågorna kan 
variera beroende på vad informanten berättar om (Stukát, 2011). Hur man formulerar dessa 
frågeområden/frågor har avgörande betydelse för vilken typ av svar man får. Metoden är 
dessutom starkt beroende på intervjuarens förkunskaper och förmågor. En skicklig intervjuare 
kan följa upp idéer och känslor på ett väldigt bra sätt  
 
Vi skapade en intervjuguide (se bilaga B1) där vi formulerade frågeområden och frågor att 
ställa. Vi ville genom dessa frågor (och föreslagna följdfrågor) komma åt informanternas 
synsätt både på barn i behov av särskilt stöd/gråzonsbarn men även metoder för att stimulera 
språkutvecklingen hos dessa. Dessa frågeområden/frågor lyftes sedan i angiven ordning med 
följdfrågorna som alternativa om intervjuaren önskade fördjupa sig i informantens svar. Vid 
formuleringen av dessa frågeområden/frågor valde vi att bena ur de frågeställningar som detta 
arbete bygger på och genom dessa skapa lättförstådda frågor som gav utrymme för 
pedagogerna att uttrycka olika synsätt och erfarenheter. 
 
Eftersom vi verkligen ville komma underfund med vad pedagoger ansåg om ämnet och vad de har för 
erfarenhet var därför kvalitativa intervjuer den mest lämpade metoden för oss. Eftersom vi verkligen 
ville komma underfund med vad pedagoger ansåg om ämnet och vad de har för erfarenhet var 
därför kvalitativa intervjuer den mest lämpade metoden för oss. Tillsammans med de 
kunskaper om barn i behov av särskilt stöd vi tillägnat oss för den här studien via litteratur 
och våra samlade erfarenheter av arbete med barn i behov av stöd, anser vi oss ha goda 
möjligheter att följa informanterna i deras svar och gå djupare in i kärnan på ämnet, vilket är 
avsikten med kvalitativ intervju. 

3.2 Urval 
 
Vi började med att fundera vad vi ville få ut av dessa intervjuer och kom gemensamt fram till 
att vi ville ha ett brett spann på informanterna, det vill säga att vi inte ville ha alla från samma 
förskola eller geografiska område. Vi ville också ha förskolor med olika organisation (till 
exempel kommunal/privat) samt olika många verksamhetsår på både förskolan och 
informanterna. Detta för att uppnå större validitet och för att se om skillnaden på om antal år, 
område, organisation och kommuner spelar någon roll i de svar vi får. 
 
Vi hade ursprungligen planerat att endast intervjua förskollärare då vi ansåg dem som bäst 
lämpade för att svara på våra frågor. Då vi stötte på svårigheter att få tag i förskollärare som 
informanter beslöt oss senare att även intervjua barnskötare. Dessa barnskötare hade 
erfarenheter inom ämnet för att kunna svara på våra frågor då de har många års 
arbetslivserfarenhet i förskoleverksamhet. Vi genomförde tio intervjuer på fem förskolor. Av 
dessa tio intervjuer var åtta förskollärare och två barnskötare. Förskolorna kommer hädanefter 
benämnas med bokstäverna A-F och respondenterna med efternamn baserat på dessa 
bokstäver. 
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Vi kom i kontakt med förskolorna på lite olika sätt. Förskolorna A, D och E var förskolor där 
vi tidigare haft verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vilket gav en enkel väg in i att 
undersöka intresset för intervjuer. Förskola B är en förskola vi kom i kontakt med via 
rekommendationer från en annan förskola där en av oss gjort sin VFU. Förskolan C var en 
förskola en av oss hade vikarierat på och då gavs tillfälle till personlig kontakt med denna 
informant. Övriga förskolor kontaktade vi först via telefon.  Vi valde dessa förskolor för att vi 
ville ha lite olika typer av verksamheter både när det gäller organisation men också hur länge 
förskolan varit verksam. Förskola B och C har varit verksamma i mindre än ett år medan de 
övriga varit verksamma en betydligt längre tid. Förskola D och E är privata förskolor medan 
A, B och C är kommunala förskolor.  
 
Förskola A är en kommunal förskola i ett mindre samhälle i Västerbottens inland. 
Andersson – utbildad förskollärare jobbat sedan 1978, tog examen 1990.  
Almgren – utbildad förskollärare jobbat sedan 2003 tog examen 2008. 
 
Förskola B är en kommunal förskola i ett mindre samhälle i Västerbottens inland. 
Björklund – utbildad förskollärare jobbat sedan examen 2012. 
Berg – utbildad förskollärare jobbat två månader tog examen december 2013. 
 
Förskola C är en kommunal förskola i en större stad i Västerbotten. 
Cederström- barnskötare har jobbat sen 1981. 
 
Förskola D är en privat förskola i en större stad i Västerbotten. 
Dahlqvist – utbildad förskollärare jobbat sedan 1977 tog sin examen 1976. 
Danielsson – barnskötare jobbat sedan 1987.  
 
Förskola E är en privat förskola i en större stad i Västerbotten. 
Eriksson – utbildad lärare och förskollärare jobbat sedan 2009 tog sin examen 2009. 
Ekblad – utbildad förskollärare jobbat sedan 1984 tog sin examen 2003. 
Ejegård - utbildad förskollärare jobbat sedan 2003 tog sin examen 2008 
 

3.3 Procedur 
 
Arbetet började med att vi började samla in material från litteratur, böcker, avhandlingar och 
internet resurser, för att få en grund att stå på. En del litteratur hade vi läst tidigare och 
bedömde relevanta för vår undersökning, då vi vet att de handlade om språkutveckling och 
barn i behov av stöd. Annan litteratur letade vi fram via sökningar på biblioteket och internet. 
Efter detta gick vi vidare med att formulera fram ett informationsbrev samt intervjufrågor. I 
informationsbrevet (se bilaga B2) lyftes syftet med undersökningen upp, forskningsetiken 
som skulle gälla samt specifikationer om själva intervjun till exempel hur lång tid vi 
beräknade att den skulle ta och kontaktuppgifter till oss om de hade frågor inför intervjun. När 
en förskollärare hade tackat ja till en intervju mailade vi ut detta material. 
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Intervjuerna i sig valde vi att dela upp mellan oss, detta på grund av två anledningar. Den 
första anledningen var av det effektivitetsskäl. Stukát (2011) lyfter nämligen att det är enklare 
få ihop flera intervjuer om vi gör dem var för sig. Den andra var att vi inte ville att 
informanterna skulle känna sig i underläge på grund av att vi var två och de var ensam, enligt 
Stukát (2011) är detta är en viktig aspekt att tänka på när man planerar en intervju.  Innan vi 
gick in på frågorna lyfte vi fram den forskningsetik som skulle råda för arbetet och gav 
informanten möjlighet att ställa frågor om det var någonting denna undrade över. Intervjun 
spelades in i sin helhet med hjälp av våra Ipads. Vi valde att spela in för att dels spara tid 
under själva intervjun som i snitt tog 25min dels för att vi inte skulle missa detaljer i det 
informanterna sade på grund av att vi koncentrerade oss på att anteckna.   
 
Alla intervjuer genomfördes i salar som informanterna själva valde och detta fungerade bra. 
Atmosfären var lugn och vi kunde sitta ostört. Vid intervjuerna på Förskola B befann vi oss 
dock i ett arbetsrum som var vägg i vägg med en lekhall vilket gjorde att barnens lek hördes 
tydligt genom väggen. Detta tror vi dock påverkade intervjuaren mer än det gjorde 
informanten som inte verkade reflektera över detta faktum. 
 

3.4 Bearbetning 
 
När vi hade genomfört intervjuerna så arbetade vi med att transkribera våra egna intervjuer, 
lyssna och skriva ner ordagrant det som sagts under intervjuerna. Vi insåg efter första 
intervjun att utfyllnadsord som, eee, hmmm, asåå ja men asså, tog väldigt lång tid att skriva 
och transkribera. Dessa valde vi bort i transkriberingen för att få med det relevanta i det 
informanterna sade. Pauser, skratt, och andra gester transkriberades av och antecknades ner. 
De gester vi antecknade togs via de fältanteckningar vi gjort. Därefter läste vi igenom 
varandras intervjuer för att ta del i den andres arbete. Slutligen delade vi upp svaren som vi 
fått i olika kategorier och teman där vi kunde jämföra de likheter och skillnader som fanns 
utifrån de svar vi fått. Vi har valt att sedan sammanfatta detta i resultatdelen för att få en 
tydligare överblick över de likheter och olikheter våra informanter har. 
 

3.5 Etiskt förhållningssätt  
 
Ett examensarbete måste vila på en grund av respekt för de människor som deltar (Johansson 
& Svedner 2010). Vi har i vår undersökning varit noga med att poängtera att de som deltar i 
undersökningen måste veta syftet bakom och med arbetet samt fått tillfälle att samtycka till 
sitt deltagande, dvs frivilligt deltagande. När vi kontaktade våra informanter så förklarade vi 
vårt syfte med undersökningen samt skickade ut material (se bilaga B2) där vi ytterligare 
framförde vårt syfte samt vid intervjutillfället återigen läste igenom desamma. Frivilligheten 
att delta i arbetet innebär också att deltagarna kan dra sig ur utan några negativa konsekvenser 
(Johansson & Svedner 2010). Att vara klar och öppen med syfte och användandet av det 
material som samlas in samt skydda informanten från att identifieras är ytterligare en del i 
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respekten för de som deltar (Johansson & Svedner 2010).   

4 Resultat och Analys 
 
Under denna del lyfter vi informanternas svar på våra intervjufrågor. Dessa har vi delat upp i 
kategorier barnsyn, hjälpmedel och pedagogers stöd utifrån de svar vi fått. Vi analyserar de 
intervjusvar vi fått genom att jämföra och dra slutsatser utifrån de teorier och fakta som finns 
redovisat under litteraturgenomgången. 

4.1 Barnsyn och arbetssätt 

4.1.1 Barn i behov av särskilt stöd 
 
Barn i behov av särskilt stöd är ett brett och svårt begrepp enligt alla våra informanter. Alla är 
överens om att dessa barn behöver extra stöd i sin utveckling.  En del av våra informanter 
uttryckte att de ser på barn med särskilda behov som barn med fysiska eller psykiska 
handikapp, diagnoser eller barn som är under utredning. Dock lyfter de även att det inte alltid 
behöver vara så, utan att det kan handla om andra aspekter där barn i behov av särskilt stöd är 
de som behöver den där extra hjälpen för att komma vidare i sin utveckling. Här lyfter våra 
informanter att det är av vikt att se till individen då behovet av stöd är olika hos alla barn. 

Alla barn har ju sitt särskilda behov, så alla barn behöver utmanas och behöver stöd på 
olika sätt och det är ju vår uppgift att se vilket stöd de behöver (Björklund). 

Här visas tydligt hur pedagogerna tänker. Alla barn har sina egna behov och jobbet ligger i att se 
behovet och anpassa stöd och verksamhet till detta.        

4.1.2 Gråzonsbarn 
 
Gråzonsbarn ser alla våra informanter som barn som är svåra att upptäcka, de som behöver 
stöd men som inte alltid får det och lätt faller mellan stolarna. Vidare lyfter flera av våra 
informanter att gråzonsbarn behöver stöd men inte har någon extern hjälp inkopplad, till 
exempel en specialpedagog eftersom de inte har någon fått någon diagnos. Två av 
informanterna lyfter även att gråzonsbarn finns i alla verksamheter, är svåra att upptäcka men 
likaväl ligger på pedagogernas ansvar och är deras uppgift att hitta.  Vidare menar 
informanterna att gråzonsbarn ofta är barn som någon på avdelningen märkt och att man i 
samarbete med sitt arbetslag upptäcker dessa. 

Barn i behov av särskilt stöd är barn som hela arbetslaget kan se, och det är klart där 
alla ser. Sen har du barn kanske bara jag ser och kanske inte någon annan i arbetslaget 
inte ser. (Ekblad) 

Att se ett barn i gråzonen är svårt och det är inte alltid man upptäcker dem. Genom det sätt 
som förskolan arbetar med arbetslag är sannolikheten stor att barn upptäcks av någon pedagog 
som sedan kan väcka tanken hos de andra att ett barn är nära att falla mellan stolarna. 
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4.1.3 Pedagogers förhållningssätt/barnsyn 
 
Alla informanterna anser att barn är kompetenta och att man skall se varje barn som en 
enskild individ. Flertalet talar också om att barn kan, och att villigheten finns hos barn att lära, 
förutsatt att de får det stöd som de behöver.  Fem av informanterna lyfter i samband med 
behovet av stöd vikten av att man lägger upp en plan och lägger ner tid på planeringen för 
varje barn och dess utveckling. 

….det är en fördel att man ser barnet för just den, så som barnet är, alltså att man 
accepterar att barnet står i sin utveckling där det är…man har en plan för vart man vill 
att barnet ska komma i sin utveckling. (Björklund) 

Här ser man pedagogers vilja att låta barnet vara den barnet är och att verksamheten och 
pedagogernas anpassning skall ske utefter barnets bästa och den utvecklingstakt barnet har. 

Vidare belyser informanterna vikten över att respektera barn, den ömsesidiga respekten, Finns 
inte respekt för barnen kan inte respekt krävas. 

Du kan stjälpa vilket barn som helst om du har, om du är liksom för stridig och gåpåig 
och inte respekterar. För respekt alltså det är både och, respekt betyder ju att titta 
tillbaka på sig själv. (Andersson) 

Att få respekt är att ge respekt. Pedagogerna menar att genom att se på sig själv först och 
begrunda sitt eget agerande kan man sedan se till att leva som man lär. 

 Fyra av våra tio informanter talar om vikten att ge barnet ett jag, låta barnet känna sig viktig 
och ge dem en självkänsla och ett självförtroende.  

”Jag anser att alla barn har rätt att få vara, alla barn ska få känna att jag är viktig, jag 
behövs, jag är jag, jag har rätt att vara jag…”. (Dahlqvist) 

Genom att hjälpa barn att bygga upp ett jag och ge dem självkänsla och självförtroende ges 
dem samtidigt möjligheten att vara sig själva vilket visar en respekt för den individuella 
människan. 

4.1.4 Arbetssätt  
 
När vi lyfte frågan om stödåtgärder som inkluderar (inne i) och exkluderar (utanför) barn i 
behov av stöd i barngruppen, så visades att alla informanter var överens om att en blandning 
av dessa två arbetssätt var att föredra. 

Jag kan tänka mig att de kan behöva både och. Självklart ska de vara inkluderade och 
vara tillsammans med de andra barnen då de lär sig från varandra, men det kan också 
vara bra att sitta ensam med en vuxen eller bara något barn till. Dels det är bra för den 
vuxne att verkligen se och höra vad det här barnet säger men också att barnet ska känna 
att det får tid och uppmärksamhet. Tror att båda delarna behövs.(Ejegård) 

De menar att ta ut barn utanför gruppen kan vara att föredra om barnet har svårt att 
koncentrera sig eller inte fungerar i större barngrupper. Att exkludera barn ibland är en 
möjlighet för just det barnets lärande men ska samtidigt ingå i lärande med andra. Dock lyfter 
de även fram att målet med exkluderande åtgärder är att i en förlängning kunna inkludera dem 
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i verksamheten. Flera av informanterna anser att barn lär sig av varandra och att hela 
barngruppen gynnas av inkluderande stödåtgärder. Flera av informanterna ser ett värde i att 
barn får lära varandra, de menar att dessa barn stärks genom att de får lära ut samtidigt som 
andra stärks genom det gemensamma lärandet. Vidare lyfter våra informanter vikten av att se 
till vad barnet har för enskilda behov, om det är ett barn som behöver få vara själv för att lära 
sig eller inte. Informanterna lyfter även en typ av exkluderande stödåtgärder där barnet jobbar 
utanför barngruppen fast inte själv utan istället i mindre grupper. Detta menar de är ett bra sätt 
att förankra kunskapen i barngruppen men även se till att barnet inte särbehandlas. Vidare 
menar informanterna att barn som är i behov av särskilt stöd inte ska pekas ut eller märkas att 
man jobbar extra med just det barnet. Det ska vara lika naturligt att sitta ensam och arbeta 
med ett barn i behov av stöd som vilket barn som helst.     
 

4.2 Hjälpmedel/Metoder  
När vi frågade våra informanter om metoder och hjälpmedel som de använder för att 
stimulera barnens språkutveckling belyste de alla två sidor av detta. Den första sidan som 
informanterna belyste var det övergripande bemötandet och samspelet med barnen. 
Informanterna menade att det låg mycket vikt i den ömsesidiga dialogen mellan dem och 
barnen. De lyfter att man, speciellt när det kommer till barn i behov av särskilt stöd, måste 
tänka ett steg längre och ha en plan för vart man vill att barnet skall nå. Tre av våra 
informanter tryckte även på att det var viktigt att man använde ett rikt talspråk och hade ett 
tydligt språkfokus i arbetet genom att till exempel förklara mycket för barnen.  

Att ge dem mycket taltid, att förklara mycket, att försöka finnas bredvid... (Andersson). 

Här kan man se vikten i att ge barnen tid och verkligen lyssna till varje enskild barn och på 
den meningen och innebörden i det sagda. Lyssnar man på barn ges en förståelse för barns 
språk och ger pedagoger bättre förutsättningar att ge tydligare förklaringar som barnet förstår.  
 
Den andra sidan som våra informanter lyfter är den där konkreta metoder eller hjälpmedel tas 
in. De metoder som nämns är babblarna, tecken som stöd, Bornholmsmodellen, språkpåsar, 
bildanvändning, rim och ramsor, bokläsning och sång. En del av dessa metoder, till exempel 
rim och ramsor, sång, bildanvändning eller bokläsning, beskriver de flesta av våra informanter 
som någonting som görs varje dag vid till exempel samling, vila eller vid planering av miljön. 
Många av informanterna lyfter just dessa fasta situationer som viktiga när det kommer till 
användandet av dessa hjälpmedel för barns språkutveckling. Just bildanvändning belyser 
informanterna på så vis att de utformar miljön med dagsscheman med bilder eller förtydligar 
placeringar av föremål med bilder. Informanterna lyfter också bildanvändningen genom att 
arbeta med till exempel flanosagor.  Andra metoder, som till exempel babblarna, tecken som 
stöd och Bornholmsmodellen, startas upp i projekt för att sedan genomsyra verksamheten. 
Dessa tre sista nämnda går även flera av våra informanter in djupare på. 
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4.2.1 Babblarna 
 
Detta material belyser fyra av våra informanter och detta med en positiv ton. De är alla fyra 
överens om att babblarna är ett roligt material som barnen tycker om och lockas utav. De 
menar att babblarna är framgångsrikt tack vare att det är roligt samtidigt som det bidrar till 
utveckling av bland annat munmotoriken. Informanterna lyfter även det faktum att eftersom 
materialet är så brett med både böcker, sång och figurer går det lätt att variera arbetet. Dock 
belyser informanterna att babblarna-materialet fungerar bästa på små barn då de utmanas mest 
av denna metod. De äldre barnen kan säker tycka att de är roligt menar informanterna men 
trycker på att utmaningen och utvecklingen stannar av efter en stund då detta material inte går 
att anpassa till äldre barn. 
 

4.2.2 Tecken som stöd 
 
Tecken som stöd är ett material som belyses av alla våra informanter. Våra informanter jobbar 
i olika grad med detta men alla är positivt inställda till det. Våra informanter är alla överens 
om att denna metod ska användas i hela barngruppen även om det bara är ett fåtal av barnen 
som skulle behöva stödet 

 
 ...får man alla barn liksom med på tåget då är det lättare än om man har en tanke att det 
kan vara jättebra för ett speciellt barn. (Björklund)  
 

En informant belyser även att tecken kan hjälpa barnens utveckling eftersom de inte bara 
lyssnar på varandra utan även måste se på varandra, det blir då övning på koncentration och 
fokus. Informanterna belyser även att små barn drar mycket nytta från tecken som stöd, även 
om de inte är i behov av särskilt stöd, då det kan fungera som en ingång till kommunikation. 
Likaså belyser en informant betydelsen för tecken som stöd för barn med svenska som 
andraspråk som då kan koppla ordet till någonting konkret. 
 

4.2.3 Bornholmsmodellen 
 
Denna metod tas upp av två av våra informanter. Den ena är positivt inställd till denna metod 
och använder sig av denna i den dagliga verksamheten. Denna informant beskriver metoden 
som enkelt uppbyggd med utgångspunkt i ljud i olika svårighetsgrader. Vidare menar denne 
att det är skönt att det inte behövs särskilt mycket förarbete med denna metod, det mesta är 
redan klart att användas. Dock kan vara svårt menar informanten, att tänka utanför de angivna 
övningarna och därför är det lätt att fastna och tugga på med samma övning vilket kan bli en 
nackdel med modellen. Den andra informanten har erfarenheter av Bornholmsmodellen men 
arbetar inte med den idag då denne anser den vara förlegad.  Vidare lyfter informanten, liksom 
föregående att det lätt blir att man står och stampar om inte alla barn lär sig i samma takt. 
Informant menar även att barn ofta skiftar och inte lär sig i samma takt vilket gör denna, 
väldigt styrda, metod svår att genomföra. Informanten anser att denna metod kanske skulle 
lämpa sig bättre i skolan där schematiderna är detsamma för alla barn och inte i förskolan där 
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schematiderna för barnen kan variera mycket från vecka till vecka. 

 
 

4.3 Resurser 
 
Alla informanter har någon sorts resurs att tillgå för de barns som har särskilda behov.  
Informanterna på förskola A, B och C har tillgång till specialpedagog som de har stor hjälp av 
och får mycket råd ifrån, specialpedagogen är dock mer till som stöd för pedagogernas arbete 
med barn i behov av stöd och inte för barnen. 

Vi tar ju mycket hjälp av specialpedagogen som vi har tillgång till…hon kommer ju 
inte in som en extra och stöttar upp barnet utan det är ju oss som personal då hon kan ge 
råd och stöd till. (Almgren) 

Här ser man tydligt hur viktig och användbar specialpedagogen är som resurs för 
informanterna. 

Förskola D och E har inte tillgång extra resurser utan där ligger det på föräldrarnas ansvar via 
externa instanser. När det kommer till externa instanser talar många informanter om 
habiliteringen (HAB), elevhälsan, BUP (barn och ungdoms psykiatri) och BVC 
(barnavårdscentralen). Här menar de på att det finns tillgång till logopeder, specialpedagoger 
och psykologer.  Här trycker informanterna på att samarbetet mellan förskolorna och 
instanserna ligger genom föräldrarna och man får genom föräldrarna får inblick i hur de 
arbetar så förskolorna kan stödja detta arbete. En av informanterna talar om fortbildning som 
en resurs. Informanten har ett intresse för fortbildning om just barn i behov av stöd men ser 
väldigt få utbildningar inom just detta område.  
 

4.4 Resultatanalys 
 
Vi kommer här analysera de svar vi fått gentemot den litteratur vi tidigare redovisat. Detta 
gjorde vi genom att inledningsvis dela in informanternas svar upp i teman, det vill säga 
områden som behandlade liknande aspekter. Därefter gjordes en jämförelse med litteraturen 
för att styrka eller förkasta deras påståenden. För att underlätta har vi grupperat analysen 
utifrån våra forskningsfrågor.  

 
4.5 Vilken barnsyn anses gynnande för arbetet med barn i behov av särskilt 
stöd och gråzonsbarn? 

 
4.5.1 Begreppen 
 
När det gäller innebörden av termerna ”barn i behov av särskilt stöd” och ”gråzonsbarn” råder 
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en osäkerhet hos informanterna. De anser att begreppen är breda och svåra men samtidigt 
viktiga att arbeta med. Informanterna benämner barn i behov av särskilt stöd först och främst 
som barn med diagnoser men att även barn utan diagnoser kan benämnas som barn i behov av 
särskilt stöd. De trycker även på vikten av att alla barn har olika behov och att det ligger i 
pedagogers uppgift och ansvar att ta hänsyn och arbeta med dessa. Detta belyser även 
läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10 som säger att verksamheten ska anpassas till barns behov 
vare sig det är varaktiga behov eller tillfälliga. Informanterna belyser även barn i behov av 
särskilt stöd som de som kanske behöver lite extra hjälp för att komma vidare i sin utveckling. 
Detta lyfter även Sjöberg (1997)  som menar att begreppet har sin utgångspunkt i alla barns 
lika behov. Av detta kan vi dra slutsatsen att begreppen ”barn i behov av särskilt stöd” 
och ”gråzonsbarn” är svåra att definiera och att det råder olika åsikter om var gränsen går 
mellan dessa men även var gränsen går mellan dessa och ”normala” barn. 
 

4.5.2 Barnsyn 
 
Informanterna i detta arbete belyser en liknande syn på barn när de diskuterar arbetet med 
barn i behov av särskilt stöd och gråzonsbarn. De belyser vikten av att se barnet som en 
kompetent individ som har en inre vilja att lära sig. Respekt är ett annat begrepp som de anser 
väldigt viktigt likaså att barnen får mycket talutrymme. Det sistnämnda är en aspekt som lyfts 
inom den sociokulturella teorin som utgår från interaktionen mellan individer som grunden 
för lärande (Håkansson, 1998). Dock belyser även informanterna aspekter som att små barn 
drar större nytta av tecken som stöd än stora barn då de saknar ett verbalt språk vilket tyder på 
likheter med konstruktivismens teori om utvecklingsstadier. Dessa utvecklingsstadier innebär 
att barn har medfödda förmågor som visar sig i ett visst mönster allt eftersom barnet mognar 
(Håkansson, 1998). Informanterna lyfter även vikten av att använda ett rikt språk och förklara 
mycket för barnen vilket bär likhet med behaviorismen. Behaviorismen menar att barn lär sig 
språk genom respons och stimulans från vuxna (Håkansson, 1998). Av detta kan vi dra 
slutsatsen att pedagoger inom förskolan inte har en renodlad barnsyn som utgår från endast en 
teori utan att de har en barnsyn baserat på ett flertal teorier. Detta stämmer överens med det 
Svensson (2009) menar nämligen att det är angeläget att känna till olika typer av teorier för att 
på bästa sätt kunna hantera olika lärandesituationer i förskolans verksamhet. 
 
 

4.6 Vilka språkutvecklande hjälpmedel kan användas i förskolan för barn i 
behov av särskilt stöd och gråzonsbarn? 
 
När det gäller hjälpmedel belyser informanterna två typer av hjälpmedel för barn i behov av 
särskilt stöd nämligen inkluderande och exkluderande hjälpmedel. Till dessa två typer 
förhåller sig informanterna positiva och menar att båda dessa kan behövas även om det är att 
föredra att inkludera barnen i hela barngruppen. Detta är någonting som även 
Utbildningsdepartementet (2004/05: 11) nämner. De menar att miljön ska ge barnet stöd för 
att fungera och integreras i vardagen (Utbildningsdepartementet, 2004/05:11). De menar även 
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att det inte är barnens enskilda insatser, utan verksamheten, som skall bedömas och 
analyseras. 
 

4.6.1 GAKK 
 
I litteraturen benämns GAKK ( Grafiskt Alternativ och Kompletterande Kommunikation) som 
ett komplement för barn som av motoriska skäl inte kan  inte kan använda sig av TAKK 
(Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och innebär att bilder i olika 
former används i kommunikationen med barnen (Heister Trygg, 2005). Av våra informanter 
benämns inte GAKK uttryckligen men de använder sig alla av detta verktyg i den 
benämningen att de arbetar med bilder. Många av informanterna använder så kallade 
dagscheman för att förtydliga skeenden under dagen likaväl som bilder för placering av 
föremål vilket är tydligt bundet till GAKK. Av de inriktningar som Heister Trygg (2005) 
nämner är det endast arbete med konkreta föremål, fotografier och bilder som informanterna 
arbetar med. Av detta kan man dra slutsatsen att arbete med GAKK pågår som en del i 
vardagen i förskolan men utan den medvetenhet som verktyget TAKK har. Istället sker detta 
arbete på en mer spontan grund. 
 

4.6.2 Musik 
 
Musiken har en betydande och växande roll i förskolan. Detta belyser både våra informanter 
och litteraturen. Liksom GAKK nämns även musiken (oftast då nämnd som sång eller rim och 
ramsor) av våra informanter mest i förbifarten. Informanterna uttrycker en positivitet för 
musiken och en självklarhet att det finns i verksamhetens samlingar eftersom det är just där 
detta kan användas för att stödja barnens språkutveckling. Detta kan kopplas till 
Mozarteffekten, att språket förbättras genom musikinlärning och musiklyssnande men även 
till att barns jollrande innehåller läten som tillhör sången så som tonhöjd och rytm (Jederlund 
& Rosén, 2002). Av detta kan vi dra slutsatsen att musik används, med framgång, i förskolans 
verksamhet men dock nästan uteslutande vid styrda aktiviteter. 
 

4.6.3 Läsning 
 
Läsning är någonting som våra informanter lyfter endast i samband med vila. Även om detta 
endast nämns i förbifarten så förhåller sig informanterna positiva till det och ser läsning som 
en självklar del i barnens språkutveckling. Även litteraturen lyfter läsningens positiva 
påverkan av språkutvecklingen. Läsningen stimulerar och motiverar språkutvecklingen genom 
att läsningen inbjuder till samspel och användning av språket (Lindhagen, 1993). Böcker och 
sagor är en viktig del i att höja och utveckla barns verbala kommunikationsförmåga. Av detta 
kan vi dra slutsatsen att pedagogerna anser att läsning är en viktig del i barns språkutveckling. 
Läsningen stimulerar och motiverar utvecklingen. 
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4.6.4 Babblarna 
 
Babblarna är ett hjälpmedel som våra informanter är väldigt positiva till. De menar att detta 
material gör språkinlärningen rolig. Informanterna belyser även materialets mångsidighet 
genom att det går använda i så många olika situationer med hjälp av sång, böcker och de 
figurer som hör till. Informanterna menar att genom detta är figurerna med hela tiden och 
hjälper barnens språkutveckling. Detta är någonting som litteraturen även lyfter fram vikten 
av. Det sker en så kallad omedveten språkinlärning hos barnen genom att de övar på ljuden 
genom att det vid flera tillfällen säger till exempel babblarnas namn (Hatten förlag). 
 

4.6.5 Bornholmsmodellen 
 
Kring Bornholmsmodellen råder det kluvna tankar om hos våra informanter. Två av våra 
informanter benämner modellen som språkutvecklande men den ena förhåller sig skeptisk till 
om den skulle vara fördelaktig att använda i förskolans verksamhet där barnens schematider 
är så olika. Litteraturen belyser dock att Bornholmsmodellen är lämpligast för barn upp till 
årskurs 1 (Rakstang Eck & Rognhaug, 1995). Den andra informanten som nämner 
Bornholmsmodellen ställer sig positiv till den tack vare att det inte behövs särskilt mycket 
förberedelse samt att den går i tydliga steg. Dock belyser även denna att eftersom varje steg 
måste slutföras av alla innan man kan gå vidare kan denna metod vara väldigt tidskrävande. 
Av detta kan vi dra slutsatsen att Bornholmsmodellen är ett hjälpmedel som inte alla förstår 
eller föredrar att använda sig av och att det finns en stor nackdel faktumet att man lätt kan bli 
stampandes på samma ställe länge. 
 

4.6.6 TAKK 
 
TAKK är ett omtyckt hjälpmedel bland våra informanter. De arbetar i olika utsträckning med 
detta men alla nämner det med en positiv ton och menar på att eftersom detta bör användas i 
hela barngruppen, även om endast ett fåtal barn behöver det, så gynnas hela barngruppens 
språkutveckling. Informanterna belyser även att TAKK ger barnen möjlighet att arbeta med 
fokus. De belyser även att de små barnen har många fördelar med TAKK då de kan använda 
detta som en ingång till språket likaväl som att barn med svenska som andraspråk kan 
använda TAKK för att koppla ordet till något konkret. Detta samband är även något som 
belyses av litteraturen som följer. Genom att använda flera sinnen underlättas inlärningen och 
de olika sinnena hjälper till att utveckla ordförrådet och kommunikationsförmågan (Tisell, 
2009). Tecken som stöd (TAKK) har visat ge en bättre språkutveckling och större ordförråd 
vilket medför ett försprång i språket som barnen behåller under hela sin utveckling (Tisell, 
2009; Heister Trygg 2010). Av detta kan vi dra slutsatsen att TAKK inte bara är en populär 
metod inom förskolans verksamhet utan att den även ger resultat. Både informanter och 
litteratur belyser fördelar och vinster för hela barngruppen tack vare arbetet med TAKK. 
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4.7 Vilket annat stöd finns att få för pedagoger i arbetet med barn i behov 
av särskilt stöd och gråzonsbarn?  

 
4.7.1 Resurser 
 
Informanterna lyfter inom detta område fram betydelsen av en specialpedagog. Även de 
informanter som inte i dagsläget har kontakt med en specialpedagog lyfter de fram betydelsen 
av denna. Informanterna menar att specialpedagogen kan komma med hjälp och stöd där 
pedagogerna själva inte vet vad de ska göra. Detta är någonting som överensstämmer med 
litteraturen som menar att handledning ska ses som ett komplement i verksamheten för det 
konstanta behov som finns hos barn i behov av stöd (Rakstang Eck & Rognhaug, 1995). 
Informanterna lyfter även fram andra typer av resurser som till exempel BVC och BUP. Även 
dessa ställer sig informanterna positiva till då de menar att dessa används i samarbetet mellan 
föräldrar och förskola. Rakstang Eck & Rognhaug (1995) menar att även om 
förskolepersonalen är kompetent finns alltid ett behov av handledning. Av detta kan vi dra 
slutsatsen att resurser, i olika utsträckning och typer behövs i förskolans verksamhet när det 
kommer till arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Detta för att barnen ska få största 
möjlighet till utveckling. 
 

5.0 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion  
 
Den metod vi använde oss av var kvalitativa intervjuer. Den metoden vi valde tycker vi var 
relevant för att få fram svar på de frågor vi valt att ställa. Genom intervjuer kunde vi nå de 
erfarenheter, tankar och kunskaper som ligger hos pedagogerna i arbetet med språkutveckling 
hos barn i behov. Observationer kan i många fall stärka en undersökning men då vi 
fokuserade på just vad som anses gynnande så vi valde att inte använda oss av kompletterande 
observationer.  
 
Genom att tillsammans göra ett intervjumaterial så kom vi när närmre den reliabilitet 
(mätnoggrannhet) vi ville uppnå. Eftersom vi utfört intervjuerna separat har frågorna i 
grunden varit desamma men då svaren blivit olika har följdfrågorna i vissa fall varierat. Ett 
fåtal av våra frågor missuppfattades av några av våra informanter. Detta var dock inte ett 
större problem tack vare de följdfrågor vi formulerat samt att vi alltid hade vårt syfte i 
bakhuvudet hela tiden. Då intervjuerna skedde med små mellanrum och på olika platser fanns 
inte tid att ändra utformningen av frågorna.  Frågan omformulerades då under intervjuerna på 
ett sätt så att informanten förstod vad vi ville undersöka. Vi anser att eftersom vi hade 
välformulerade frågor och följdfrågor som belyste alla aspekter av våra frågeställningar så 
uppnår denna undersökning hög reliabilitet. 
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Vår undersökning ger trots det begränsade omfånget med avseende på antalet deltagare i 
intervjustudien en varierande bild av pedagogers förhållningssätt till barn i behov av särskilt 
stöd och gråzonsbarn. Vår strävan var att få ett brett urval av informanter med geografisk och 
organisatorisk variation samt med variation i utbildningsgrad och arbetslivserfarenhet. En 
ytterligare aspekt som styrker undersökningens trovärdighet är att det område som avsågs att 
undersökas i intervjuerna belystes av flera informanter med olika professionella erfarenheter. 
Genom detta urval har Vi också kunnat se skillnader mellan de privata och kommunala 
förskolorna gällande externa resurser. Ytterligare en aspekt att belysa är begreppsvaliditeten. 
De begrepp som kan ses som svårtolkade i denna undersökning är barn i behov av särskilt 
stöd, gråzonsbarn samt pedagogiskt förhållningssätt. Dessa begrepp har dock definierats 
tydligt under undersökningens gång för att undvika missförstånd i dess tolkning, varför 
undersökningen kan sägas ha god s.k. begreppsvaliditet. 
 
De informanter vi har använt oss av är delvis kända av oss. Några av dessa har vi stött på 
under våra verksamhetsförlagda utbildningar. Ett fåtal av informanterna har vi jobbat närmare 
intill, med medan andra var för oss helt okända. Däremot har vi haft en relativt liten insikt i 
deras syn på barn i behov av särskilt stöd och att arbete med dem och deras språkutveckling. 
Genom att informanterna svarat i stora delar väldigt lika i de svar vi fått och mestadels är 
överens, trots spridningen på olika arbetsplatser, ålder och erfarenhet i yrket anser vi att vårt 
resultat ger en trovärdig bild av synen på området och det vardagliga arbetet med barn i behov 
av särskilt stöd. Liknande synsätt och rutiner skulle därför kunna förkomma på andra 
arbetsplatser och förskoleverksamheter. 

 
5.2Resultatdiskussion 

 
5.2.1 Vilket arbetssätt/barnsyn anses gynnande för barn i behov av särskilt stöd och 
gråzonsbarn? 
 
En av utmaningarna i dagens förskola är att alla barn någon gång under sin tid där är i behov 
av särskilt stöd (Socialstyrelsen, 1997:7; Sandberg, 2009). Detta är någonting som vi även kan 
se i våra informanters problem med att definiera begreppen barn i behov av särskilt stöd och 
gråzonsbarn. Dessa begrepp är diffusa och saknar en klar distinktion mellan sig. Som vi 
tydligt kan se i de dokument som styrt förskolans verksamhet så är begreppet barn i behov av 
särskilt stöd ett relativt nytt begrepp (introducerades i slutet av 80-talet) som grundar sig i att 
alla barn har samma grundläggande behov. Det faktum att det var först på 2000-talet som 
Utbildningsdepartementet slog fast att det är pedagogers och verksamhetens arbete som ska 
bedömas och inte enskilda barns insatser tyder på hur nyligt barnsynen skiftat i förskolas 
verksamhet. Här ser vi tydligt vikten av att hålla sig á jour med den utbildning och forskning 
som idag finns att tillgodogöra sig för att ge barn i förskolan den bästa möjligheten att 
utvecklas och lära.  
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Som belyses i resultatet ovan råder en barnsyn hos våra informanter där barnen ses som 
kompetenta individer som vill och kan utvecklas. Där respekt och den egna utvecklingen står i 
fokus till det enskilda barnets förmågor. Vi kan inte se någon entydig bild av den barnsyn som 
finns. Att någon av de pedagoger vi talat med skulle ha en ren socialkulturell eller nativistisk 
barnsyn är inget vi ser, utan men en salig blandning av teorier som ingår i helheten. Barn 
utvecklas efter en egen kurva och de förutsättningar som ges barnets utveckling skapas av den 
miljö de har runt sig. Det är i miljön som problem och förutsättningar skapas 
(Utbildningsdepartementet, 2004-05-11). 

Vi som blivande professionella förskolelärare har sedan arbetets början alltid sett på vårt egna 
arbetssätt som att vi anpassar aktiviteter och verksamheten till den grupp av barn vi har men 
också till det enskilda barnet. Kärnan i våra informanters arbetssyn med barn i behov av 
särskilt stöd och gråzonsbarn ser vi som densamma. Anpassa verksamheten till det enskilda 
barnets behov. Behövs en exkluderande stödinsats just nu är detta något vi får anpassa till hur 
det skulle fungera för barnet och hur barnet skulle se på den åtgärd vi sätter in. Detta är en 
genomsyrande idé även i Lpfö98(rev2010) där det sägs att barn i behov av särskilt stöd 
tillfälligt eller varaktigt, skall ges ett utarbetat stöd för att skapa förutsättningar för att 
utvecklas maximalt. Viktigt här är också att föräldrar ges chansen att vara med i utformningen 
av stödinsatser för barnet (Skollagen). 

 

5.2.2 Vilka språkutvecklande hjälpmedel och aktiviteter kan användas i förskolan för 
barn i behov av särskilt stöd och gråzonsbarn? 
 

Här kan vi tydligt se två olika fokus i de språkutvecklande hjälpmedel som våra informanter 
belyser. Dessa två är indelade i de vardagliga hjälpmedel som genomsyrar hela verksamheten 
och de som används vid styrda/planerade aktiviteter. Informanterna lyfter båda dessa med en 
positivitet och menar på att båda dessa är viktiga för att språkutvecklingen ska bli en helhet i 
barnets vardag. Detta kan styrkas av läroplanen som säger att vi ska bilda en helhet av 
lärande, lek och omsorg i förskolan.  

När de kommer till hjälpmedel som genomsyrar hela verksamheten var det tecken som stöd 
(TAKK) som vi hade mest erfarenheter av innan detta arbete påbörjades. Det var intressant 
och uppmuntrande att se att vår ursprungliga tanke, att TAKK var ett av de vanligare och mest 
framgångsrika hjälpmedlen i dagens förskola, förstärktes. Detta skedde både genom det 
litteraturen lyfte men även genom vad våra informanter sa. TAKK belyses av våra 
informanter som någonting som gynnar alla barn, även de som inte är i behov av särskilt stöd, 
och bör därför vara en självklar del i förskolans vardagliga verksamhet. Barn i behov av 
särskilt stöd som får möjligheten att använda sig av TAKK har en större språklig utveckling 
och ett större ordförråd än barn som har samma svårigheter men inte använder TAKK (Tisell, 
2009; Heister Trygg, 2010) 

Vi som blivande förskollärare kommer dagligen mötas av fasta situationer i förskolan där vi 
kan välja hur vi använder språket. Informanterna lyfter just de fasta situationerna som en 
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viktig del av dagen att få in språkutvecklande hjälpmedel.  En av de fasta situationerna är 
samlingen där sång ofta ingår. Genom sången tränar vi barnens rytm, melodi och röst för att 
bilda en helhet (Jederlund & Rosén, 2002). . Ett barn som hittar pulsen och rytmen i musiken 
utvecklar samtidigt sitt talspråk (Jederlund & Rosén, 2002). I våra kommande professionella 
roller som pedagoger i förskolan känner vi tydligt igen sångens betydelse i små barns liv. Den 
glädje och rytm som kommer in när man sjunger med små barn går inte beskriva med ord utan 
måste upplevas Läsning är en annan fast situation i förskolan. Genom att läsa för barn 
stimulerar man barnens medvetenhet och utveckling till språk (Lindhagen, 1997). Detta ser vi 
också i våra professionella roller som pedagoger, att av läsning följer att man pratar med barn 
om det lästa, vilket också gör barn mer medvetna av språk. Detta ser vi som en möjlighet att 
prata med barn och göra barn mer medvetna av språk. I förskolan har vi båda läst dagligen för 
barn och ser att barnen upptäcker nya saker i en bok varje gång man läser den, hur många 
gånger den än upprepats. Då sagor ofta innehåller liknande strukturer och ord får barnen 
liknande möte med språk varje gång (Lindhagen, 1997). Genom denna repetering och 
variation når vi fler barn och det blir lättare att komma ihåg det lärda (KBYU Eleven, 2010). 

GAKK är ett hjälpmedel som vi använt oss mycket av och likaså gäller för våra informanter, 
även om de sällan benämner det som GAKK. Våra informanter nämner det helt enkelt som att 
jobba med bilder på olika sätt. Bilder är ett vanligt sätt att hjälpa barns utveckling inom flera 
områden. Dagsschema, tvättschema, påklädnadsbilder etc. är ett sätt att arbeta för att 
förtydliga och hjälpa barn att konkret förstå kopplingen mellan det talade ordet och dess 
betydelse (Hiester Trygg, 2005).  

 
Vidare anser vi att språk är något vi använder oss av konstant i vår vardagliga verksamhet i 
förskolan. Vi anser liksom informanterna att det är av vikt att samspråka med barnen då 
samspelet ses som oerhört viktigt för barns kontinuerliga utveckling. Detta kan vi dessutom 
koppla till den sociokulturella teorin som menar att barn lär i samspel med andra.  

 
5.2.3 Vilket stöd utifrån finns att få för pedagoger i arbete med barn i behov av särskilt 
stöd och gråzonsbarn? 
 
Förskolans personal ställs ibland inför problem som de inte själva kan lösa. Detta kan till 
exempel vara på grund av brist i kompetens eller i resurser. Det är då en extern resurs kan 
vara till stor hjälp för förskolans personal.  Våra informanter lyfter vikten av resurser just tack 
vare denna aspekt och lyfter som exempel på resurser fram specialpedagog, logoped, BUP, 
HAB. Vi är i enighet med informanterna övertygade om att pedagogers kompetens inte alltid 
räcker till och att det då är att föredra att ha kontakt med någon form av resurs. En del av våra 
informanter har i dagsläget ett nära samarbete med specialpedagog och beskriver detta som 
positiv. Som tidigare nämnts kan vi se hur urvalet av informanter påverkat resultatet av vår 
undersökning. Medan de kommunala förskolorna har tillgång till specialpedagog så har denna 
tillgång som kommunen tidigare stod för dragits in för de privata. Detta medför att 
informanterna vid de kommunala förskolorna har en professionell koppling till externa 
resurser medan de privatägda har koppling via föräldrar. Dock belyser alla informanter en 
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positiv inställning till det stöd en specialpedagog kan ge. En specialpedagog kan gå in och ge 
tips, idéer och råd för att föra arbetet framåt genom samtal och handledning med 
specialpedagog tar pedagoger med sig verktyg in i verksamheten som hjälper till i arbetet med 
barn i behov av särskilt stöd (Rakstang Eck & Rognhaug, 1995).  

Våra informanter som idag inte har tillgång till specialpedagog framhäver vikten av 
föräldrarna. I dessa fall är det föräldrarna som måste sätta bollen i rullning. Detta anser vi är 
väldigt konstigt och oroväckande att ansvaret skall ligga på bara föräldrarna. Det ligger på 
förskolan att hjälpa föräldrar att hitta och utnyttja instanser och information för att hjälpa barn 
i behov av särskilt stöd på bästa sätt (Rakstang Eck & Rognhaug, 1995). Vi anser att det är av 
vikt att barnen får bästa möjlighet till utveckling. En för oss självklar del i detta, är samarbetet 
mellan hemmet, förskolan och externa resurser. Förskolan ska komplementera hemmet genom 
de utökade resurser de har för att stödja barns utveckling (Rosengren, 1972).   

 
5.2.4 Avslutande Reflektion 
 

Vi ser att begreppen barn i behov av särskilt stöd och gråzonsbarn är svårdefinierade och det 
råder en förvirring mellan dessa begrepp. Vi väljer att se dessa som barn i behov och ser dem 
som en del i förskolan och vi kommer möta dem mer eller mindre varje dag. Det är det synsätt 
som vi som pedagoger har som avgör förutsättningarna för dessa barn. Att vi är öppna för  
barns olikheter och de olika sätt samt tid som barn lär och utvecklas på.  

Att verksamheten genomsyras av ett kontinuerligt tänk på tydlighet och samspråkande ser vi 
som gynnande av språkutvecklingen för barn i behov. Det arbetssätt man väljer är det sätt som 
barnet gynnas mest utav. Det är med barnets bästa i centrum vi lägger upp verksamheten. 

Hjälpmedel i förskolan är ett måste och genom de val vi gör skapar vi gränser eller 
möjligheter för barns utveckling. Att ha en planering och tanke för de aktiviteter vi utför är en 
nödvändighet för att skapa mening i barns lärande och utveckling. Slutligen ser vi att i den 
profession vi valt än hur omfattande utbildning vi har så behöver vi resurser att luta oss mot. 
Den specifika kunskap som externa resurser besitter är något vi som förskollärare och 
pedagoger aldrig kan få.   
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Bilagor 

Bilaga 1 
Intervjufrågor 

ff=följdfrågor 

Allmänna frågor 

Namn? 
Hur länge har du jobbat inom förskolan? 
När tog du din förskollärarexamen? 
Hur länge har du jobbat på denna arbetsplats? 
Har du några personliga erfarenheter av barn i behov av stöd (ex familjemedlem) 
(viktigt för att veta om kunskap kommer från andra håll än arbetserfarenhet) 
 
 
Hur skulle du definiera barn i behov av särskilt stöd? 

 
Hur skulle du definiera gråzonsbarn? 

 
Vilka metoder använder ni er av för språkutveckling för barn i behov av särskilt stöd? 

FF Berätta hur du tycker……..(ex tecken som stöd fungerar) 

Vilka fördelar ser du med …….(ex tecken som stöd) 

Vilka nackdelar ser du med…… 

Varför har ni valt just ……. som metod? 

Har ni testat andra metoder än……….? 

Vilka? 

Varför inte fortsatt? 

 
Vilka metoder använder ni er av för språkutveckling för gråzonsbarn? 

FF Berätta hur du tycker……..(ex tecken som stöd fungerar) 

Vilka fördelar ser du med …….(ex tecken som stöd) 

 
Vilka samarbeten har ni för barn i behov av särskilt stöd/gråzonsbarn? 

Berätta hur samarbetet med……..(ex logoped) kan se ut? 
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Berätta hur du tycker att den dagliga verksamheten påverkas/förändras tack vare arbetet med 
språkutveckling med barn i behov av särskilt stöd/gråzonsbarn 

 
Vad anser du om inkluderande respektive exkluderande stödåtgärder för barn i behov av 
särskilt stöd/gråzonsbarn? 

FF Fungerar något arbetssätt bättre än det andra? 
 

Vad anser du om betydelsen av pedagogers förhållningssätt när det kommer till arbete med 
språkutveckling hos barn i behov av särskilt stöd/gråzonsbarn? 

FF Behövs en viss barnsyn för att kunna ge barnen det stöd de behöver? 

FF Varför/varför inte 
 
Vad har du för barnsyn? 
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Bilaga 2 
 
Information om deltagande i intervju 

Hej  

Vi heter Zonny Marcusson och Sabina Isaksson och går vår sista termin på 
förskollärarexamen. Vi håller på att skriva vårt examensarbete som handlar om 
barn i behov av särskilt stöd och gråzonsbarn där vi fokuserar på 
Språkutvecklingen samt kollar medvetenheten om vad just dessa uttryck 
innebär. Syftet är som följer.  

Syftet med vårt arbete är att nå kunskap om vilken medvetenhet som finns hos förskollärare 
angående vad barn i behov av stöd är.  Hur förskollärare kan arbeta i den dagliga 
verksamheten för att gynna språkutvecklingen hos barn i behov av särskilt stöd och 
gråzonsbarn.  
 

Intervjuerna kommer vara mellan 30-60 minuter och vid intervjutillfället 
kommer ni möta någon av oss två. Vi har valt att dela upp intervjuerna för att 
kunna vara mer tillmötesgående med tider och datum. Tider för intervjuer 
kommer ske mellan 20-31 oktober. 

Under intervjuerna kommer vi att använda oss av ljudinspelning och 
anteckningar. Efter avslutat arbete kommer allt materiel från intervjuer att 
arkiveras och förstöras. Deltagandet i intervjun är frivilligt och du kan när som 
helst under projektets gång avbryta din medverkan utan påföljder.  All 
information som vi får in från intervjuerna kommer behandlas konfidentiellt och 
kommer så förbli under hela processen och i arbetet. 

 

Med vänlig hälsning 

Zonny Marcusson & Sabina Isaksson 
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