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Abstract 

The purpose of this study was to investigate how the special education, for children with 

language impairment in preschool, was organised in a municipality in Sweden. The study was 

based on interviews and field studies as the primary research tools in qualitative and 

ethnographic method. The result showed that special education teachers were localised in 

different geographic areas of school and that there were preschools that lacked special 

educational expertise in language impairment. Literature and the importance of playing for 

language development were emphasised as well as the use of signs and visual aids as 

augmentative and alternative communication. In the preschool for children with language 

impairment, the teachers carried their knowledge into practical and pedagogical work. 

Different professions were involved in the work with the children with language impairment. 

Analysis based on the special educational perspectives showed that there was an emphasis on 

the compensatory perspective. There was also a strong main focus in sociocultural theory that 

highlighted that children acquire and develop language in social interaction with the 

environment.  

Keywords: Preschool, language impairment, special education, special educational 

perspectives, sociocultural theory 

 

 

 



 

 

Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till alla som stöttat och hjälpt mig under genomförandet av mitt 

examensarbete. Tack till alla som ställde upp för intervjuer samt tack till personalen som lät 

mig göra fältstudiebesök på deras förskolor och därmed gjorde min etnografiska studie 

möjlig. Tack också till studiekamrater som via chatt och telefonsamtal svarat på frågor och 

peppat när det har behövts. Ett särskilt tack vill jag rikta till min handledare Astrid Ahl som 

alltid kommit med uppmuntran samt värdefulla råd genom hela examensarbetet.  

Avslutningsvis vill jag tacka min make och mina barn som stöttat mig på en mängd olika sätt 

och som gjort det möjligt för mig att kunna slutföra min utbildning till specialpedagog. 

 

Christina Nordlund  

 

 

 

 



 

 

Innehåll 

1 Inledning ................................................................................................. 1 

2 Syfte och frågeställningar ........................................................................ 1 

3 Bakgrund ................................................................................................. 2 

Styrdokument inom förskolan ....................................................................................... 2 

4 Litteraturgenomgång ............................................................................... 3 

Språkutveckling i tidig ålder .......................................................................................... 3 

Språkstörning ................................................................................................................ 4 

Språkförskola ................................................................................................................ 5 

Samverkan mellan olika yrkesgrupper ........................................................................... 5 

Språk utvecklas i samtal och socialt samspel .................................................................. 6 

Lekens betydelse för språkutveckling ............................................................................ 8 

Språkets betydelse för läs- och skrivutveckling .............................................................. 8 

Tidig språklig stimulans genom särskilda metoder ......................................................... 9 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation ................................................................... 9 

Seriesamtal och ritprata ..................................................................................................... 10 

Tidig Intensiv Naturlig Språkbehandling .............................................................................. 10 

Bornholmsmodellen ........................................................................................................... 10 

Förskolans miljö .......................................................................................................... 11 

Stöd till förskolans pedagoger ..................................................................................... 11 

5 Teoretisk anknytning .............................................................................. 11 

Specialpedagogiska perspektiv .................................................................................... 11 

Sociokulturell teori ...................................................................................................... 12 

6 Metod .................................................................................................... 12 

Val av metod ............................................................................................................... 12 

Urval ........................................................................................................................... 13 



 

 

Presentation ............................................................................................................... 13 

Genomförande ............................................................................................................ 15 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet ................................................................. 17 

Etiskt förhållningssätt.................................................................................................. 17 

Tolkning och analys ..................................................................................................... 18 

7 Resultat .................................................................................................. 18 

Kommunens organisation av specialpedagogiskt stöd  ................................................. 18 

Förskolans verksamhet när barn med språkstörning finns i gruppen ............................ 22 

Språkförskoleavdelningen .................................................................................................. 22 

Ordinarie förskoleavdelning ............................................................................................... 26 

Arbetssätt och metoder .............................................................................................. 29 

Samverkan mellan olika professioner .......................................................................... 33 

8 Analys ..................................................................................................... 35 

Specialpedagogiska perspektiv .................................................................................... 35 

Sociokulturell teori ...................................................................................................... 37 

9 Diskussion .............................................................................................. 39 

Slutsatser .................................................................................................................... 40 

Metoddiskussion ......................................................................................................... 41 

Förslag på fortsatt forskning ........................................................................................ 42 

10 Referenser .............................................................................................. 43 

 

Bilagor 

 

 



 

      1 

1 Inledning  

Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och har ett tydligt uppdrag att stimulera 

barns språkutveckling. I läroplanen (Skolverket, 98/2010, s. 7) står att: ”Språk och lärande 

hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor 

vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets 

nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen”. Det är förskolechefens ansvar att 

utforma verksamheten så att barn får det särskilda stöd som de behöver för att alla barn ska 

kunna utvecklas så lång som möjligt utifrån sina förutsättningar. Förskolan ska sträva efter att 

varje barn: ”Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka 

med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” 

(Skolverket, 98/2010, s.10).   

Språkstörning är en övergripande term som används för att beskriva olika svårigheter som kan 

finnas inom tal- och språkförmåga. Enligt internationella studier har cirka sju procent av 

förskolebarnen någon form av språkstörning (Tomblin et al., 1997). I en svensk studie fann 

Westerlund (1994) att cirka två procent av barnen hade grava språkliga problem. Barn med 

språkstörning riskerar enligt Feagans & Applebaum (1986) att få inlärningssvårigheter och det 

finns ett påvisat samband mellan språkstörning hos barn i förskoleåldern och lässvårigheter i 

grundskolan (Haarbauer-Krupa, 2009). Tidiga språkstimulerande insatser i förskoleåldern har 

visat sig vara betydelsefulla för språkutvecklingen och senare framgång i läsförmåga under 

skoltiden (Dickinsson, 2011; Lundberg, Olofsson & Wall, 1980). 

Med bakgrund av detta har studien inriktats på att undersöka hur det specialpedagogiska 

stödet för förskolebarn med språkstörning är organiserat i en norrländsk kommun samt hur 

barn med språkstörning får sitt behov tillgodosett inom förskolans verksamhet. Studien har sin 

utgångspunkt i sociokulturell teori (Säljö, 2014) men förhåller sig till att barns 

språkutveckling är beroende av biologiska och kognitiva förutsättningar (Nettelbladt & 

Salameh, 2007).  

2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att ur ett specialpedagogiskt perspektiv undersöka hur en kommun 

organiserat stödet för barn med språkstörning inom förskolan. Syftet är också att undersöka 
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vilka metoder och arbetssätt som används i det pedagogiska arbetet och hur samverkan sker 

mellan olika professioner.   

1. Hur är det specialpedagogiska stödet för barn med språkstörning organiserat inom 

förskolan i den undersökta kommunen? 

2. Hur genomförs det pedagogiska arbetet, avseende barn med språkstörning, på en 

ordinarie förskoleavdelning respektive en språkförskoleavdelning?  

3. Vilka metoder och arbetssätt betonas när det gäller att stimulera barns språkutveckling 

inom förskolans verksamhet? 

4. Vilken samverkan finns mellan olika professioner inom förskolan för att stödja barn 

med språkstörning?  

3 Bakgrund 

Styrdokument inom förskolan 

Det pedagogiska uppdraget inom förskolan förstärktes när förskolan fick en egen läroplan 

1998 vilken reviderades 2010 (Skolverket, 98/2010). Verksamheten inom förskolan regleras 

av skollagen (2010:800) där det i kapitlet om särskilt stöd står att:  

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 (kap. 8. 9 §).  

Det är kommunens ansvar att förskolan ges förutsättning att klara av sitt uppdrag utifrån 

skollagen och läroplanens mål. Kommunens övergripande ansvar handlar om att leda, 

organisera och utveckla verksamheten samt att tillhandahålla nödvändiga resurser 

(Skolverket, 2004). Förskolechefen har uppdraget att utforma verksamheten så att alla barn 

får det särskilda stöd som de är i behov av och att persononalen kontinuerligt får den 

kompetensutveckling som krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett 

professionellt sätt. I förskolans läroplan understryks att förskolan ska lägga stor vikt vid att 

stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och 
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intresse för den skriftspråkliga världen. Leken lyfts särskilt fram som betydelsefull för barns 

utveckling och lärande (Skolverket, 98/2010).  

Sedan den 1 januari 2009 finns en ny diskrimineringslag i Sverige och från och med den 1 

januari 2015 har lagen ändrats så att den även innefattar förbud mot diskriminering i form av 

bristande tillgänglighet. Alla skolformer, även förskolan berörs av lagförändringen som syftar 

till att skapa möjlighet för enskilda personer med funktionsnedsättning att kunna delta i 

samhällslivet på likvärdiga villkor
1
.  

4 Litteraturgenomgång 

Språkutveckling i tidig ålder 
Barn föds med biologiska förutsättningar att lära sig språk men den språkliga förmågan är 

komplex och påverkas av arv, personlighet och miljö (Leonard, 1998; Strömqvist, 2003). 

Motivationen för barnets språkutveckling stärks av att vuxna i omgivingen bjuder in till 

samtal och tilltalar barnet som om det redan förstod och kunde prata. De vuxnas förväntan om 

att kunna tolka och förstå det barnet uttrycker gör att barnet lär sig reglerna för turtagning som 

handlar om ömsesidighet och växelverkan mellan minst två personer (Bruce, 2014a).  

Jollerperioden brukar för många barn börja vid 3-4 månaders ålder och ändra karaktär vid 

cirka ett halvt års ålder, från vokalliknande ljud till stavelsejoller som består av upprepade 

kombinationer av ljud med stora kontraster. Det kan till exempel vara yttranden som baba och 

mama och kan ses som en övergångsperiod mellan joller och tal.  Barnets ordförråd är under 

en lång period begränsat och instabilt och det finns en stor variation när det gäller den tidiga 

språkutvecklingen (Bruce & Riddersporre, 2012; Linell & Jennische, 1989). De yngsta barnen 

i förskolan förstår fler ord än vad de aktivt använder själva. Vid cirka ett och ett halvt års 

ålder och två års ålder brukar barnet genomgå en ordförrådsspurt som är en viktig 

förutsättning för den grammatiska utvecklingen (Strömqvist, 2003). Någon gång under det 

andra levnadsåret har barnet hunnit bygga upp ett tillräckligt stort ordförråd, vilket brukar 

handla om minst ett 50-tal ord, för att kunnat kombinera ord till satser och därmed kunna 

övergå till ett språk med syntax. I fyraårsåldern kan de flesta barn förstå och göra sig 

förstådda i sin omgivning även om det är vanligt att det finns kvarstående uttalssvårigheter 

ändå upp till 5–7 års ålder (Linell & Jennische, 1989).  

                                                           

1
 Hämtad, 2014-12-22, från regeringskansliets hemsida: http://www.regeringen.se/sb/d/11043/a/236826  

http://www.regeringen.se/sb/d/11043/a/236826
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När den språkliga grunden är lagd kan barnet börja laborera och manipulera med språket på 

ett lekfullt sätt vilket är en viktig förutsättning för att kunna förstå det alfabetiska 

skriftsystemets princip. Det handlar då om att barnet utvecklat en fonologisk medvetenhet och 

kan växla fokus från språkets innehåll till dess form, det vill säga att barnet blir uppmärksam 

på ljuden i orden, var i munnen ljuden bildas och vilka ljud som låter lika respektive olika 

(Lundberg & Herrlin, 2014).  

Språkstörning 

Språkstörning är en medicinsk diagnos som innebär påtagliga svårigheter att producera och 

vanligen också att förstå språk medan utvecklingen inom andra områden är relativt opåverkad 

(Leonard, 1998).  Arbetsminnesproblematik är vanligt förekommande hos personer med 

språkstörning (Archibald & Gathercole, 2006) även om det inte ingår som en del av 

diagnoskriterierna. Ett flerspråkigt barn bedöms ha en språkstörning endast om den uppträder 

på båda språken (Salameh, 2008).  

Utmärkande drag i språkstörning är att barnet inte jollrat i samma utsträckning som andra 

barn, har sen talstart, är svårförståelig även för närstående, tar få kommunikativa initiativ, har 

en begränsad språkanvändning och ofta nedsatt språkförståelse (Nettelbladt & Salameh, 

2007). Språkstörning är inte ett enhetligt tillstånd och yttrar sig på olika sätt hos olika 

individer samt ändrar karaktär över tid. Det finns belägg för ärftliga samband och orsaken till 

språksvårigheter kan bero på en grundläggande defekt i auditiv perception, minne eller i 

förmågan att abstrahera grammatiska regler (Bishop, 1997).  

Traditionellt brukar språket delas upp inom de språkliga domänerna; fonologi, grammatik, 

semantik och pragmatik. Kortfattat kan man säga att fonologi handlar om språkljudens 

organisation inom olika språk samt regler för hur olika ljud kan kombineras till större enheter 

såsom stavelser, ord och fraser. Grammatiken är en aspekt av språk som kan delas in i 

morfologi och syntax, där morfologin handlar om hur ord kan böjas i olika former och syntax 

beskriver hur ord kan kombineras i satsen. Semantik gäller den språkliga betydelsen av 

morfem, ord, fraser och satser. Pragmatik innefattar hur språket används i kommunikation 

med omgivingen och innefattar både den situation som språket används i samt 

kroppskommunikation i form av gester och miner (Ahlsén & Nettelbladt, 2008).  

Enligt Nettelbladt & Salameh (2007, s. 25) kan språkstörning graderas utifrån: 

 Lätt språkstörning som innefattar uttalsproblem och ibland men inte alltid är övergående. 
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 Måttlig språkstörning där det finns mer omfattande problem med fonologi samt viss 

problematik med grammatik.  

 Grav språkstörning som innefattar problem inom samtliga språkliga domäner.  

Förekomsten varierar och i en svensk studie fann Westerlund (1994) att cirka två procent hade 

grava språkliga problem. I en internationell studie av enspråkiga barn i fem till sex års ålder 

hade ungefär sju procent av barnen en störning inom språklig förmåga (Tomblin et al., 1997). 

Flera forskare har påvisat att barn med språksvårigheter vid cirka tre års ålder i större 

utsträckning än barn utan språksvårigheter även hade problem inom andra områden än språket 

(Bruce, 2007; Miniscalco, 2007; Snowling & Hulme, 2005). Vid kvarstående språkliga 

problem efter fem års ålder var prognosen sämre och problemen kunde enligt Bishop (1997) 

kvarstå upp i vuxen ålder.  

Språkförskola 

Särskilda språkförskolor som riktar sig till barn med språkstörning har funnits i Sverige i snart 

30 års tid. Målsättningen med språkförskoleverksamhet har varit att tidigt kunna ge barn med 

grav språkstörning en strukturerad och individanpassad språklig träning med hög 

personaltäthet och färre barn i gruppen.  På språkförskolor arbetar flera professioner 

tillsammans, bland annat förskollärare och logopeder. En viktig uppgift för personalen är att 

stärka barnens förmåga till kommunikation och gemensam lek. Det finns både renodlade 

språkförskolor där alla barn på avdelningen har en språkstörning men även integrerade 

avdelningar där hälften av barnen har en normal tal- och språkutveckling (Föhrer & Ancker, 

1997; Språkskoleförening
2
).  

Samverkan mellan olika yrkesgrupper 

I det pedagogiska arbetet med barn som har en störning inom tal- och språkförmåga 

samverkar vanligen flera olika professioner.  Nedan ges en kort beskrivning av de olika 

yrkesgrupper som är relevanta utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Förskolechefen är nyckelpersonen i förskolans utveckling med ett tydligt ansvar för det 

systematiska kvalitetsarbetet när det gäller den övergripande organisationen och det 

pedagogiska arbetet. När det gäller barn i behov av särskilt stöd har förskolechefen ansvar att 

                                                           

2
 Hämtad från Språkförskoleföreningens hemsida, 141004: < http://www.sprakforskola.se/>  

http://www.sprakforskola.se/
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utforma verksamheten så att alla barn får det särskilda stöd som de behöver, för att de ska 

kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar (Skolverket, 98/2010).  

Förskollärare arbetar vanligen inom förskola, förskoleklass eller öppen förskola. På varje 

förskola måste det enligt skolverket finnas minst en legitimerad förskollärare
3
. I den 

reviderade läroplanen är förskollärarens ansvar tydliggjort och när det gäller tal, språk och 

kommunikation har förskolläraren ett ansvar för att arbetet i barngruppen genomförs så att 

barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling (Skolverket, 

98/2010).   

Specialpedagoger har en grundutbildning som lärare med en påbyggnadsutbildning på 

avancerad nivå inom specialpedagogik. I specialpedagogens uppdrag ingår bland annat att 

erbjuda stöd till skolledning och övriga lärare i frågor som berör barn och elever i behov av 

särskilt stöd. Det kan handla om att ge den ordinarie pedagogen stöd och handledning samt att 

driva utvecklingsarbete i samarbete med andra som arbetar inom förskola och skola för att 

förbättra och förändra arbetsmetoder och arbetssätt
4
. 

Logopeder utreder, diagnostiserar och behandlar personer med röst-, tal- och språkstörning. 

Den vanligaste arbetsplatsen är inom landstingets verksamhet på sjukhus och habiliteringar 

men logopeder arbetar allt oftare i kommunal verksamhet inom förskola och skola. Inom 

kommunal verksamhet är arbetet vanligen konsultativt och innebär att stödja personalen i 

deras förhållningssätt och arbete med barn som har olika typer av kommunikationsstörning 

(Lindström, 2008).  

Språk utvecklas i samtal och socialt samspel 

Samtal och samtalsfärdighet är en viktig grund för att utveckla språk och att genom språket 

kunna skaffa sig kunskaper (Gjems, 2011). Enligt Gjems tar barn till sig kulturens former för 

kommunikation när de deltar i vardagsaktiviteter i hem och förskola. Det är enligt Salameh 

(2008) viktigt att vara medveten om att det sociala samspelets roll i språkutvecklingen skiljer 

sig åt i olika kulturer och att det finns kulturer där barnet inte förväntas delta aktivt i samtal 

med vuxna. Skolverket belyser att:   

                                                           

3
 Hämtad från Skolverkets hemsida, 141026: www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/lararlegitimation/vad-

kravs/forskola-1.174995 

4
 Hämtad från Umeå universitets hemsida, 141026: www.umu.se/utbildning/program-kurser/program/?code=LYSPE  

http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/lararlegitimation/vad-kravs/forskola-1.174995
http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/lararlegitimation/vad-kravs/forskola-1.174995
http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/program/?code=LYSPE
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Förskolan har en lång tradition att se barns utveckling som en helhet, barns sociala utveckling 

kan till exempel inte särskiljas från den språkliga utan de påverkar varandra i ständigt samspel 

(Skolverket, 2004, s. 104). 

Bishop (1997) har i studier som undersökt interaktionen mellan barnet och vårdnadshavaren 

funnit att omgivningen hade stor betydelse när det gällde den semantiska utvecklingen medan 

den syntaktiska utvecklingen inte var lika känslig för omgivningens påverkan. Bruce & 

Riddarsporre (2012) har belyst att begreppsutvecklingen stimuleras bäst genom barnets egna 

aktiva utforskande med alla sinnen i ett sammanhang.  

Studier har visat att barn med språkstörning, tillsammans med jämngamla och språkligt 

välutvecklade kamrater, blev utmanade och utvecklades i förmågan att uttrycka sig. Barnen 

stärktes även i förmågan att kunna lyssna och knyta an till samtalkamratens inlägg. 

Tillsammans med kamrater som var yngre men på samma språkliga utvecklingsnivå tog barn 

med språkstörning fler kommunikativa initiativ men samtalen blev korta och inte så 

sammanhållna (Bruce, Nettelbladt & Hansson, 2012). Bruce (2014b) har i studier av samtal 

och dialog hos förskolebarn med en försenad språkutveckling, kommit fram till att 

samtalsförmågan hos barn utvecklades när barnets samtalspartner relaterade till barnets 

yttrande istället för att ställa krav på barnet eller många frågor (Bruce, 2014b). 

Vygotskij (2005) menade att språket är ett redskap som spelar en nyckelroll när människor 

koordinerar handlingar och tankar i kommunikation med varandra. Förskolan blir därför 

central när det gäller barns lärande och språkutveckling. Studier har visat att barn med 

språkstörning talade mindre än sina lekkamrater och även tilltalades i mindre utsträckning, 

vilket i sin tur gav sociala konsekvenser samt konsekvenser för språkutvecklingen (Liiva & 

Cleave, 2005). Barn med språkstörning uppvisade ofta svårighet med turtagning och förmåga 

att inta lyssnarperspektivet i samtal. För barn med begränsad språkförståelse uppstod ofta 

missförstånd vilket ledde till konflikter med kamraterna i förskolans miljö (Horowitz, 2005).  

Generellt fick barn som var aktiva i samtal mer respons från såväl pedagoger som kamrater i 

jämförelse med barn som var passiva i samtal. Detta bedöms vara ett pedagogiskt dilemma 

eftersom barn som behöver utveckla sin språkliga förmåga snarare får mindre språklig 

stimulans än övriga barn.  

Inom förskolan gäller det att skapa språkstimulerande tillfällen och förutsättning för goda 

samtal inom ramen för den dagliga verksamheten. Ljunggren (2013) har i en 

licentiatavhandling, som utgick från flerspråkiga barn i den ordinarie förskolan belyst den fria 
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leken, samtalet vid av- och påklädning samt måltiderna som värdefulla aktiviteter som gav 

möjligheter till språk- och kommunikationsutveckling för barnen inom förskolan.  

Lekens betydelse för språkutveckling 

Förskolans läroplan (Skolverket, 98/2010) belyser lekens betydelse för barnets utveckling och 

lärande: 

I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation 

och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet 

kan i den skapande och gestaltande leken få möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, 

känslor och erfarenheter. (s. 6). 

Leken kan enligt Olofsson (2003) ses som ett symbolspråk som har mycket gemensamt med 

talspråket. I leken använder barnet språket för att berika och förklara leken för sig själv och 

för sina lekkamrater. När barn deltog i rollekar talade de mer varierat och använde sig av ett 

större ordförråd än annars. I leken utvecklade barnet sitt språk genom att använda olika tonfall 

som lämpade sig för rollen. Symbolisk lek vid nio till tretton månaders ålder visade sig vara 

en stark prediktor för senare språklig förmåga (Westerlund, 2009). I en studie fann McCune 

(1995) starka samband mellan aktivt ordförråd och leknivå. Longitudinella studier har visat att 

skriftspråksutveckling genom lek på förskolan var gynnsamt för senare läs- och skrivförmåga 

(Hagtvet, 2002).  

Språkets betydelse för läs- och skrivutveckling 

Sambandet mellan tidiga svårigheter inom språket och senare läsförmåga är väldokumenterad 

och tidiga språkstimulerande insatser i förskolåldern stöds av forskningen som betydelsefulla 

för språkutvecklingen och senare framgång i läsförmåga under skoltiden (Dickinson, 2011; 

Lundberg et al., 1980). Därför är det viktigt att förskolan i enlighet med läroplanen: ”lägger 

stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets 

nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” (Skolverket, 98/2010, s. 7).   

Barn med språkstörning i förskolåldern löpte enligt Feagans & Applebaum (1986) större risk 

att få inlärningssvårigheter och nådde ofta sämre akademiska resultat. I en longitudinell studie 

fann Haarbauer-Krupa (2009) att det fanns ett tydligt samband mellan språkstörning hos barn 

i förskoleåldern och lässvårigheter i grundskolan. Bortsett från barns generella kognitiva 

förmåga var risken för senare lässvårigheter störst om barnets språkliga svårigheter var stor 

inom en enskild språklig domän; fonologi, grammatik, semantik eller pragmatik, om 
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svårigheterna fanns inom flera språkliga domäner eller om de språkliga svårigheterna 

kvarstod under förskoleåren (Bishop & Adams, 1990). Magnusson & Nauclér (2003) följde i 

en longitudinell studie barn med språkstörning och jämförde med normalspråkiga barn, från 

tiden innan skolstart och genom hela skoltiden. Resultatet visade bland annat på att 

skillnaderna i avkodningsförmåga mellan grupperna jämnade ut sig under de första åren i 

skolan, medan man såg att det gick signifikant sämre för barnen med språkstörning på 

läsförståelseuppgifter genom hela skoltiden, något som kvarstod ända upp i gymnasieskolan. 

Neuman (1999) har funnit att tidiga insatser i form av sagoläsning i förskolan samt tillgång till 

böcker var positivt för att utveckla och stimulera barns språkförståelse samt förmåga till eget 

aktivt berättande och senare skriftspråklig utveckling.   

Tidig språklig stimulans genom särskilda metoder 

Nedan beskrivs några exempel på metoder och som avser att stimulera språklig förmåga och 

som kan förekomma i det pedagogiska arbetet inom förskolan när det finns barn med 

språkstörning i verksamheten. 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation 

Barn med grava tal- och språksvårigheter upptäcks vanligen under förskolåren och man bör då 

ge barnet möjlighet att utveckla alternativa och kompletterande kommunikationsvägar 

(AKK). När det gäller barn med språkstörning kan det ofta handla om att använda AKK som 

ett komplement på väg mot ett talat språk. Förutsättningen, för att kunna skapa en god 

kommunikativ miljö i den pedagogiska verksamheten, är att personalen har en god förmåga 

att kommunicera, att inget barn är ensamt om sitt sätt att kommunicera, att det finns tillgång 

till material och tekniska hjälpmedel som inbjuder till kommunikation och att 

kommunikationen tillåts att ta tid (Heister Trygg, 2012).  

Acrodelo och Goodwyn (1988) har studerat hur barns språkliga utveckling påverkades av 

teckenanvändning och resultatet visade på att användning av tecken gav positiva effekter på 

den verbala utvecklingen för alla barn. Westerlund (2009) har beskrivit att användning av 

tecken i samtal med små barn underlättade eftersom det var lättare för barn att lära sig ett 

tecken som anknöt till det som tecknet avsåg, istället för att barnet skulle lära sig uttala ord 

med godtyckliga ljudkombinationer.  Westerlund poängterar också att användning av tecken 

påverkade den vuxnes taltempo så att det blev långsammare och därmed enklare att uppfatta 

för barnet.  
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Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) är en metod som innebär 

att tecken används i kombination med talat språk. Tecken har visat sig vara ett bra sätt för att 

stärka språkförståelse och underlätta uttrycksförmåga för barn med tal- och språkstörning.  

För att användning av tecken ska kunna fungera krävs att omgivningen kan tecken och 

förstärker sitt tal med tecken, det vill säga kompletterar med tecken till de betydelsebärande 

orden i det som sägs. När tecken används för att stärka språkförståelse och uttrycksförmåga 

bidrar det till att stödja barnet i att uppnå språkliga färdigheter (Heister Trygg, 2010).  

Grafisk alternativ och kompletterande kommunikation (GAKK) innebär att man använder sig 

av grafiska/visuella hjälpmedel, bilder, föremål eller symboler i kommunikativt syfte när den 

verbala kommunikationen inte räcker till. Det finns olika former av GAKK och exempel på 

sådana är till exempel; konkreta föremål, fotografier, tecknade bilder, Pictogram, Bliss, 

bokstäver/skriftspråk. GAKK används för att ge individen som är i behov av det ett 

uttrycksmedel eller för att stödja språkförståelse (Heister Trygg, 2005).   

Seriesamtal och ritprata 

Seriesamtal handlar om att rita och förklara det man pratar om i seriens form. Metoden 

kommer från Carol Gray, pedagog i USA som under många år arbetat med barn inom 

autismspektrat, med vilka hon utarbetade sociala berättelser och seriesamtal som ett 

hjälpmedel för att förbättra den kommunikativa och sociala förståelsen. Lundkvist (2011) har 

använt metoden i Sverige och hennes erfarenhet är att seriesamtal och ritprata skapade en 

tydlig struktur för samtalet, bidrog till ett lugnt taltempo och att det verbala innehållet blev 

visualiserat (Lundkvist, 2011).   

Tidig Intensiv Naturlig Språkbehandling 

Tidig Intensiv Naturlig Intervention (TINS) är en metod för förskolebarn med grav 

språkstörning som vuxit fram ur det dagliga samarbetet mellan logoped och specialutbildade 

förskollärare på Vallentuna språkförskola. Lena Mattsson följde åtta barn och jämförde deras 

resultat före och efter träning och behandling med TINS där språkträningen genomförts både 

individuellt och i grupp. Resultatetet visade att språkförskola är en viktig åtgärd för barn med 

grav språkstörning eftersom tidig och intensiv språkträning utvecklade barnens språkliga 

förmåga och även gav god effekt på barnets sociala förmåga och självkänsla (Mattson, 2010).  

Bornholmsmodellen  

Forskning har visat att barns språkliga medvetenhet i förskolåldern har starka samband med 

senare läsutveckling. Bornholmstudien, som resulterat i en metod som benämns 

Bornholmsmodellen, byggde på ett forskningsprojekt där man kunde se att barn med hög risk 
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för att få lässvårigheter i skolan klarade sig bra om de dagligen och på ett systematiskt vis fick 

öva språklekar under det sista förskolåret (Lundberg et al., 1980). Metoden att stimulera den 

språkliga medvetenheten på ett systematiskt sätt används fortfarande aktivt, inte bara i 

förskoleklass utan även under de sista åren i förskolan (Sterner, 2011).  

Förskolans miljö 

I en enkätstudie till ledningsansvariga för förskolan i landets kommuner framkommer att 

dagens barnantal inte överensstämmer med den storlek som fanns i barngrupperna när många 

av förskolorna en gång byggdes. Förskolorna är ofta planerade utifrån mindre barngrupper än 

vad som är verklighet inom dagens förskola. I intervjuer med personal inom förskolan ansåg 

pedagogerna att lokalernas utformning var en faktor som påverkade kvaliteten och begränsade 

deras möjlighet att arbeta som man önskade, till exempel att kunna dela upp barnen i mindre 

grupper (Skolverket, 2004). Skolverket framhåller att: 

Förskolan ska erbjuda en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. 

Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden (Skolverket, 1998/2010, s.6).   

Stöd till förskolans pedagoger 

I Skolverkets rapport (2004) framkommer att det vanligaste stödet till pedagoger i förskolan 

var handledning eller konsultation från till exempel specialpedagog, resurspedagog eller 

förskolepsykolog. För att kunna förändra förskolans praktik ansågs utbildning till hela 

arbetslaget vara det mest positiva något som dock sällan var möjligt på grund av ekonomiska 

skäl eller brist på vikarier. Möjlighet till kollegiala samtal och gemensam reflektionstid var 

också en faktor som lyftes fram för att kunna skapa positiva utvecklingsprocesser.  

5 Teoretisk anknytning 

Det specialpedagogiska perspektivet har fokus på samspelet mellan barnet och dess 

omgivning, något som sker på individ-, grupp- och organisationsnivå. Aktuell studie utgår 

ifrån sociokulturell teori (Säljö, 2014) men förhåller sig till att barns språkutveckling är 

beroende av biologiska och kognitiva förutsättningar (Nettelbladt & Salameh, 2007).  

Specialpedagogiska perspektiv 
Specialpedagogiken är tvärvetenskaplig och innefattar en mängd teorier och perspektiv. 

Nilholm (2005/2007) har sammanställt internationell forskning som kategoriserar 

specialpedagogiken i två huvudsakliga perspektiv: Dels ett kompensatoriskt perspektiv där 
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problemet tillskrivs individen, dels ett kritiskt perspektiv där barns olika förutsättningar 

erkänns. Vidare lyfts ett tredje perspektiv fram som Nilholm benämner dilemmaperspektivet. 

Det första perspektivet har en stark förankring inom medicin och psykologi. Det lägger stor 

tyngd vid individuella förmågor och brister som kartläggs för att kunna hitta metoder som kan 

kompensera för bristande förmåga hos barnet. Det andra perspektivet utgår från ett 

sociologisk tänkande med stark förankring i miljöns betydelse för utveckling och lärande. 

Stark kritik finns till själva begreppet specialpedagogik eftersom man menar att det innebär en 

föreställning om det normala och det onormala. Skolans uppgift beskrivs vara, att utifrån 

demokratiska värderingar, skapa en miljö för den mångfald som barn representerar och inte 

att kategorisera genom att diagnostisera. Det tredje synsättet, dilemmaperspektivet, vill belysa 

komplexiteten inom specialpedagogiken. Med komplexitet menar Nilholm att arbetet i 

förskola och skola kännetecknas av en mängd dilemman som inte har någon egentlig lösning 

och där specialpedagogikens funktion är att hantera dessa.  

Sociokulturell teori 
Det sociokulturella perspektivet tar enligt Säljö (2014) sin utgångspunkt i att individens 

kunskaper och färdigheter relateras till den omgivning hon befinner sig. Sociokulturell teori 

belyser de kommunikativa processer som sker i samspelet mellan människor och att barn 

tillägnar och utvecklar språket i det sociala samspelet med sin omgivning. Stort fokus finns på 

de vuxnas roll att utmana och vägleda barnet i dess aktiviteter genom den sociala 

interaktionen, för att skapa förutsättning för språkutveckling. Forskare med sociokulturell 

anknytning lägger stor vikt vid dialogen och menar att ordens betydelse tillägnas genom att 

barn får erfarenhet när ord används i olika sammanhang (Gjems, 2011). 

6 Metod  

Val av metod 
Etnografi har en lång historisk bakgrund och började enligt Kullberg (2014) användas som 

redskap av utbildningsforskare redan under 1930-talet. Sedan 1980-talet har etnografin 

utvecklats till en forskningsansats som ofta används inom utbildningsvetenskapliga 

sammanhang. En etnografisk studie bygger vanligen på att forskaren under en längre tid 

befinner sig i den miljö där fenomenet som ska studeras finns. Kullberg menar dock att det är 

fullt möjligt för studenter att använda metoden i det avslutande vetenskapliga examensarbetet. 

Den etnografiska forskningen är främst en kvalitativ forskning med observationer och 

intervjuer som redskap. En etnografisk studie är induktiv vilket innebär att forskaren genom 
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att ställa frågor väcker nya tankar hos deltagarna, något som i sin tur skapare ytterligare frågor 

så att kunskap utvecklas inom det område som studien undersöker (Bryman, 2011; Kullberg, 

2014). Utifrån dessa aspekter bedömdes en kvalitativ, etnografisk forskningsansats vara 

lämplig med tanke på studiens syfte och frågeställningar.  

Urval 
Kullberg (2014) menar att det i en etnografisk studie avgörs efterhand vilka personer som ska 

intervjuas och vilka samtal som ska leda till formella intervjuer eller endast bli ett samtal. 

Inför genomförandet av studien gjordes en planering för urval av informanter och val av 

fältstudier. Under genomförandet fanns det hela tiden en öppenhet för att vid behov revidera 

och göra förändringar i urval av personer för intervjuer samt vilken typ av intervju som skulle 

genomföras med olika personer.  

För att kunna besvara frågan om hur den utvalda kommunen valt att organisera det 

specialpedagogiska stödet för barn med språkstörning, utsågs kommunens tretton 

skolområdeschefer till informanter. Med målsättning att få en fördjupad beskrivning av hur 

det specialpedagogiska arbetet genomfördes i praktiken valdes tre specialpedagoger samt en 

logoped ut för intervjuer. Kriteriet för deras deltagande var att de skulle ha ett övergripande
5
 

uppdrag inom ett skolområde alternativt hela kommunen.  

Två olika förskoleavdelningar valdes ut för fältstudiebesök samt kompletterades med 

förskollärare på respektive avdelningen. Den ena avdelningen var given utifrån studiens syfte, 

då den riktade sig till barn med språkstörning. Den andra förskoleavdelningen valdes ut med 

kriteriet att det skulle finnas minst ett barn med språkstörning på avdelningen.  

Presentation  
Studien genomfördes i en medelstor svensk kommun som organiserat sin skolverksamhet i 

tretton geografiska skolområden som innefattade både förskolor och grundskolor. För 

respektive skolområde fanns en skolområdeschef som hade det övergripande ansvaret för 

områdets förskolor och grundskolor.   

I studien ingick sju djupintervjuer med förskollärare, specialpedagoger och logopeder samt 

två fältstudiebesök på olika förskoleavdelningar. Nedan följer en kort presentation av 

informanterna, deras uppdrag, utbildning och erfarenhetet samt respektive förskoleavdelning: 

                                                           

5
 Med övergripande menas att specialpedagogen eller logopeden inte arbetar på en enskild förskola utan har 

ett specialpedagogiskt uppdrag inom ett skolområde alternativt hela kommunen.  
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Specialpedagog A: Specialpedagog med övergripande uppdrag inom ett skolområde samt 

vidareutbildning inom tal- och språkstörning.  

Specialpedagog B: Specialpedagog med övergripande uppdrag inom ett skolområde samt 

vidareutbildning tal- och språkstörning.  

Specialpedagog C: Specialpedagog med övergripande uppdrag inom ett skolområde samt 

vidareutbildning inom tal- och språkstörning.  

Logoped A: Logoped med övergripande uppdrag inom kommunen.  

Logoped B: Landstingsanställd logoped med uppdrag på den kommunala 

språkförskoleavdelningen.   

Förskollärare A: Förskollärare med uppdrag inom kommunal språkförskoleavdelning. 

Påbyggnadskurser inom språkstörning samt tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation. Ingick i parintervju tillsammans med förskollärare B. 

Förskollärare B: Förskollärare med uppdrag inom kommunal språkförskoleavdelning. 

Påbyggnadskurser inom språkstörning samt tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation. Ingick i parintervju tillsammans med förskollärare A.  

Förskollärare C: Förskollärare med uppdrag inom kommunal förskoleavdelning. Saknar 

fortbildning inom tal- och språkstörning.  

Förskoleavdelning 1: Den ordinarie förskoleavdelningen hade nitton barn i åldrarna ett till 

fem år. Personalresursen bestod av två förskollärare och en barnskötare som alla arbetade 

heltid samt en barnskötare som arbetade halvtid på avdelningen. I förskolan fanns barn med 

olika språklig bakgrund eftersom den var lokaliserad till ett mångkulturellt bostadsområde. På 

förskolan fanns ytterligare tre avdelningar.    

Förskoleavdelning 2: Språkförskoleavdelningen hade tolv barn i åldrarna tre till fem år. 

Hälften av platserna var reserverade för barn med språkstörning och hälften för barn från den 

ordinarie kön. Personalresursen bestod av tre förskollärare som arbetade heltid på avdelningen 

samt en logoped som finansierades av landstinget. Förskolan låg i ett mångkulturellt 

bostadsområde vilket innebar att det fanns barn med olika språklig bakgrund. På förskolan 

fanns ytterligare fyra avdelningar. Språkförskoleavdelningen var vid studiens genomförande 

nystartad och bestod därför av ett nytt arbetslag samt nyinskolade barn. 
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Genomförande  
Förberedelsefasen i en etnografisk studie präglas av noggrannhet och reflektion eftersom det 

inte på förhand finns klart definierade frågor. Forskningsfrågorna är visserligen noggrant 

framtagna men justeras efterhand i och med att det är processer och kontexter som undersöks 

(Kullberg, 2014).  

Med litteratstudier som grund utformades intervjuguider som avsåg att besvara de olika 

forskningsfrågorna samt en checklista som skulle fungera som underlag vid fältstudiebesöken 

på de två förskoleavdelningarna. Kullberg (2014) menar att checklistan kan vara ett stöd inför 

fältstudiebesök för att kunna fokusera på utvalda delar i den mångfald som etnografin 

erbjuder.   

För att undersöka hur stödet för barn med språkstörning var organiserat i kommunen inleddes 

arbetet med att söka information på kommunens hemsida med hjälp av sökmotorer på 

Internet. De sökord som användes var språkstörning, språkförskola, språkförskoleavdelning i 

kombination med kommunens namn. Sökandet gav ett mycket begränsat resultat och bestod 

av ett fåtal officiella dokument från kommunens privata källor (Bryman, 2011).  

För att få en djupare bild av hur det specialpedagogiska stödet var organiserat för barn med 

språkstörning kontaktade jag kommunens tretton skolområdeschefer per telefon, för att fråga 

dem om vilket stöd och vilken kompetens som fanns kring tal- och språksvårigheter inom 

förskolan i deras skolområde. I det fall där skolområdeschefen inte gick att nå per telefon 

kontaktades denne per e-post (Bilaga 1). Skolområdeschefen kontaktades inte om frågan 

redan besvarats genom intervjuer eller informella samtal med specialpedagoger eller 

förskolechefer på de olika skolområdena.  

Formella intervjuer som utgick från en intervjuguide (Bilaga 2) gjordes med tre stycken 

specialpedagoger som alla hade påbyggnadsutbildning inom tal- och språk samt ett 

övergripande uppdrag inom ett skolområde i kommunen. En logoped med övergripande 

uppdrag inom hela kommunen intervjuades med utgångspunkt från samma intervjuguide som 

användes för specialpedagogerna. I och med att logopeden nyligen blivit omplacerad och inte 

längre hade ett uppdrag gentemot förskolan, utgick intervjun från hur logopeden arbetade 

inom förskolan innan omorganisationen genomfördes.   

Ansvarig förskolechef tillfrågades om tillåtelse att få genomföra studien på deras förskola. I 

och med att studien hade fokus på att studera den pedagogiska verksamheten och inte enskilda 
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barn ansvarade förskolechefen för att informera föräldrarna om att studiebesök skulle 

förekomma på avdelningen. Därefter kontaktades förskolläraren på den aktuella avdelningen 

per telefon och e-post, för att göra en överenskommelse kring det praktiska genomförandet av 

fältstudiebesök och intervjuer.  Missivbrev (Bilaga 3) skickades via e-post till förskollärarna 

som skulle intervjuas.  

Fältstudiebesöken innebar att jag besökte de två utvalda avdelningarna under en förmiddag på 

respektive förskola. Stödanteckningar fördes under besöken med utgångspunkt från en i 

förväg utformad checklista (Bilaga 5) som sedan sammanfattades i narrativ form inför 

resultatsammanställningen. Båda besöken inleddes med en rundvandring på respektive 

förskoleavdelning där en av förskollärarna samtidigt berättade om verksamheten med fokus 

på barn med språkstörning.  

På den ordinarie förskoleavdelningen skedde intervjun som planerat med en av förskollärarna 

på avdelningen. På språkförskoleavdelningen gjordes intervjun med två av förskollärarna i en 

parintervju vilket var ett krav från deras sida för att delta i den intervjuande delen av studien. 

Intervjuerna med förskollärarna utgick från en intervjuguide (Bilaga 4).  

Samtliga intervjuer var cirka 45 minuter långa och genomfördes i ett avskilt rum på 

informanternas arbetsplatser. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefons 

röstmemofunktion och transkriberades sedan i text- och talspråksform senast dagen efter att 

intervjuerna ägt rum. Intervjuerna skedde utifrån det som Kullberg (2014) kallar för 

växelverkan och som innebar att de formella intervjuerna var förberedda på förhand i form av 

intervjuguider men inte detaljplanerade. I stället fick innehållet i samtalen vara vägledande 

under den fortlöpande undersökningsprocessen utifrån den information och kunskap som de 

intervjuade initierade samt de intryck som gjordes i kontexten där fältstudiebesöken förekom. 

Följdfrågor ställdes med syftet att uppmuntra den tillfrågade att utveckla sitt redan givna svar. 

I de fall att informanterna delgav informell information, i samtal som förekom i anslutning till 

den formella intervjun, och informationen bedömdes vara värdefull för resultatet skrevs den 

ner i form av stödord i ett anteckningshäfte.  

Målsättningen med intervjuerna vara att få en uppfattning om hur informanterna beskrev det 

pedagogiska arbetet i förskolan med fokus på barn med språkstörning. Syftet var att jag som 

intervjuare skulle ta mig förbi den nivå, där den intervjuade säger det som förväntas och 

istället berättar utifrån den egna livserfarenheten och arbetspraktiken. Förskollärare A och B 

på språkförskoleavdelningen efterfrågade att få se det utskrivna underlaget. Efter att 
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förskollärarna hade läst igenom den transkriberade texten kompletterade de med några 

skriftliga kommentarer som förtydligade vissa uttalanden. Även förskollärare C erbjöds 

möjlighet att läsa igenom transkriberingen vilket dock avböjdes. 

Under studiens genomförande gavs möjlighet till informella samtal med andra personer än de 

som utvalts för formella intervjuer. Information som bedömdes vara värdefull utifrån studiens 

syfte och frågeställningar antecknades och användes som resultat i studien efter det att berörd 

person tillfrågats. Information som användes gällde bland annat samtal som förts med enstaka 

förskolechefer samt andra specialpedagoger än de som deltog i studiens formella intervjuer.   

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Triangulering är en term som är av betydelse i etnografisk metod och analys. Detta ses som en 

styrka inom etnografisk forskning i och med att det undersökta fenomenet blir belyst genom 

olika metoder och därmed kan säkerställa studiens giltighet- och trovärdighetskrav (Bryman, 

2011; Kullberg, 2014). Inspelningen av intervjuerna tillsammans med transkription ökar 

tillförlitligheten av resultatet. Kullberg menar också att reliabiliteten förstärks om 

informanterna tillåts att ta del av tolkningar och resultat samt möjlighet att ge respons på 

detta. I aktuell studie har flera olika typer av metoder använts; intervjuer, observationer och 

dokumentstudier. Intervjuerna har genomförts med informanter som har olika relation till 

fenomenet genom att deras professioner skiljer sig åt liksom deras uppdrag i verksamheten.  

Validitet beaktades under hela forskningsprocessen, något som förespråkas av Kvale & 

Brinkmann (2009). Intervjuguider och checklista designades utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Kullberg (2014) redogör för att de etnografiska intervjuerna i sig kan ses som 

en form av validering eftersom dessa innehåller två typer av intervjuer, den informella 

intervjun i form av samtalet och den formella intervjun som även brukar benämnas 

djupintervju.  

Den aktuella studien har ett begränsat urval och genomfördes under en begränsad tidsperiod 

som ett examensarbete innebär. Studien kan därmed inte göra anspråk på att vara allmängiltig.  

Etiskt förhållningssätt 
Etiska problem är något som är ständigt närvarande i studier som innefattar intervjuer och 

etiska frågor vilket därför, enligt Kvale & Brinkmann (2009) måste beaktas redan från början 

av undersökningen. Vid genomförandet av studien har hänsyn tagits till de forskningsetiska 

riktlinjerna med dess fyra huvudkrav som innefattar; informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga informanter 
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informerades inledningsvis om studiens syfte, om att deltagandet var anonymt och frivilligt 

och därmed när som helst kunde avbrytas. De informanter vars intervjuer spelades in fick 

information om att om att inspelningarna skulle förvaras av forskaren fram till dess att 

examensarbetet blivit godkänt av examinator för att därefter raderas. Samtliga intervjuer 

avidentifierades och transkriberade utskrifter kodades för att skydda insamlad information och 

stärka konfidentialiteten.  

Tolkning och analys  
I min analys tolkades det empiriska resultatet utifrån studiens teoretiska utgångspunkter 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Insamlad data skrevs ut och analyserades fortlöpande eftersom 

Kullberg (2014) menar att uppgifterna i etnografiska studier annars riskerar att bli ohanterliga. 

Transkription innebär att omvandla talspråk till skriftspråk, vilket gör att utskriften kan ses 

som forskarens tolkning av intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). När citat användes för att 

visa på empiriska belägg i den slutliga rapporten redovisades dessa i korrekt skriftspråklig 

form för att underlätta förståelsen. Meningskoncentrering användes huvudsakligen som 

verktyg för analysen, där huvudinnebörden i iakttagelser vid fältstudiebesök samt 

intervjupersonernas yttranden drogs samman till kortare formuleringar i skriftspråklig form 

och formulerades om i några få ord och meningar (Kvale & Brinkmann, 2009).  

7 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultat från intervjuer, fältstudiebesök och dokumentstudier. 

Resultatet sammanfattas i löpande text under fyra rubriker som avser att besvara studiens 

frågeställningar.  

Kommunens organisation av specialpedagogiskt stöd för barn med 

språkstörning 

Specialpedagogiskt stöd för barn med språkstörning 

I den undersökta kommunen är specialpedagogerna utplacerade i olika skolområden. Detta är 

enligt informanterna en relativt ny organisation som skiljer sig från tidigare då 

specialpedagogerna var centralt organiserade i en gemensam elevhälsa.  Efter 

omorganisationen ansvarar respektive skolområdeschef för hur det specialpedagogiska stödet 

är organiserat inom skolområdet samt hur den egna specialpedagogens uppdrag är utformat.  

Specialpedagog A och B som tidigare var anställda inom kommunens gemensamma elevhälsa 

menar att omorganisationen fått negativa konsekvenser för gruppen barn med språkstörning:  
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Om jag ser det som helhet så tror jag inte att omorganisationen varit någon vinst för 

kommunens barn inom förskolan. Likvärdigheten finns inte längre. Det ska inte spela någon 

roll om jag har barn på förskola X eller om jag har barn på förskola Y. De ska ha rätt till 

samma kompetens och så är det inte nu (specialpedagog A). 

Det är inte likvärdigt inom kommunen längre. Jag har ju den dubbla kompetensen mot tal och 

språk, språkstörning och specialpedagogik men det finns många skolområden inom 

kommunen där det finns specialpedagoger som inte har den kompetensen och inte ens får 

jobba mot förskolan (specialpedagog B). 

När det gäller specialpedagogisk kompetens med inriktning på tal- och språksvårigheter hos 

förskolebarn visar undersökningen att det i nio av de tretton skolområdena finns tillgång till 

specialpedagog med uppdrag och kompetens inom tal och språk medan förskolor inom tre 

skolområden helt saknar specialpedagog med vidareutbildning inom språkstörning. Några 

skolområdeschefer har lämnat kommentarer till sina svar och en skolområdeschef som saknar 

specialpedagog med aktuell inriktning skriver att skolområdet har försökt att rekrytera 

specialpedagog med inriktning tal- och språk men inte fått någon lämplig sökande. Samma 

skolområde står nu inför att göra en ny rekrytering tillsammans med ett annat skolområde 

men säger att det förmodligen blir en tjänst som är inriktad mot grundskolan. En annan 

skolområdeschef som i dag har tillgång till specialpedagogisk kompetens med uppdrag mot 

tal och språk inom förskolan uttrycker oro för att tjänsten kan komma att dras in när de nya 

budgetförutsättningarna kommer inom kort.  

I de formella intervjuerna med specialpedagog A, B och C som samtliga har vidareutbildning 

inom språkstörning, framkommer att alla får sina uppdrag genom att förskolecheferna skickar 

in en formell ansökan. Samtliga specialpedagoger säger att handledning är deras främsta 

verktyg när det gäller att stödja pedagogerna som arbetar ute på förskolorna och att 

observationer ofta föregår den specialpedagogiska handledningen. Vid ett nytt ärende inleder 

specialpedagogerna uppdraget med att kartlägga behovet av specialpedagogiska insatser. 

Kartläggningen grundar sig på genomförda observationer samt dialog som förs med ansvariga 

pedagoger och förskolechef.  

Det som skiljer specialpedagogerna åt är i vilken utsträckning de träffar barn individuellt. 

Specialpedagog A träffar i princip alltid barnen enskilt eller i liten grupp vilket dock alltid 

sker i kombination med handledning till pedagogerna. Insatserna som finns på individnivå 

handlar oftast om att testa barns språkförmåga och att prova ut träningsmaterial som sedan 
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lämnas vidare till pedagoger och föräldrar för den fortsatta träningen som sker på förskolan 

eller i hemmet.  Specialpedagog B berättar att hon ibland träffar förskolebarn individuellt och 

att det då handlar om att testa barns tal- och språkförmåga med syfte att få ett resultat som kan 

visa på behov av fortsatta insatser och som kan användas som underlag i handledningen av 

personalen. Träning med enskilda förskolebarn är något som specialpedagog B enbart gör om 

det rör sig om ett äldre förskolebarn som blir retat för sitt uttal eller om barnet blivit tyst på 

grund av det finns svårighet att säga vissa språkljud. Om enskilda barn är i behov av 

språkträning genomförs träningen av personalen på barnets avdelning med stöd av 

handledning från specialpedagogen. Specialpedagog B uttrycker att hon alltid rekommenderar 

att träning ska ske i grupp med andra barn, något hon dels motiverar med begränsade 

personalresurser på förskolorna dels med det som hon anser är förskolans uppdrag: 

Då frågar de ju [personalen]
6
 hur de ska hinna plocka ut det här barnet och träna med det. Då 

säger jag, att inom förskolan ska vi inte jobba på individnivå utan vi ska jobba på grupp- och 

organisationsnivå /…/ Om det är ett barn med stora språk- och koncentrationssvårigheter så 

kan man kanske börja på individnivå men snabbt ska man kunna plocka in ett barn till eller två 

som matchar det här barnet. För det är genom de andra barnen som barnet kan utveckla sitt 

språk (specialpedagog B).  

Specialpedagog C träffar aldrig förskolebarn individuellt utan grundar det specialpedagogiska 

stödet på genomförda observationer av barnet i barngruppen samt den information som 

kommer fram i handledningen med förskolepersonalen.  

Samtliga specialpedagoger har någon form av föräldrakontakt. Specialpedagog A har kontakt 

med föräldrarna i samtliga ärenden något som vanligen sker per telefon men det kan också 

handla om att tillsammans med personalen delta vid ett föräldrasamtal. Föräldrakontakten 

handlar dels om att informera föräldrarna om vilka specialpedagogiska insatser som är 

aktuella men innefattar även handledning, råd och stöd i hur föräldrarna kan träna med sitt 

barn i hemmet utifrån material som specialpedagogen tillhandahåller. Specialpedagog B har 

tidigare haft mer kontakt med föräldrarna men minskat kontakten under de senaste åren. 

Förändringen grundar sig dels på att föräldrakontakterna tog mycket kvällstid, dels att 

specialpedagogens uppdrag främst handlar om att ge stöd och handledning till pedagogerna 

som arbetar med barnen i förskoleverksamheten. Specialpedagog B poängterar dock: 

                                                           

6
 Texten innanför hakparentesen är författarens eget tillägg i syfte att förtydliga informationen i citatet och 

underlätta läsarens förståelse.  
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Men naturligtvis, ringer föräldrar mig som inte har någon logoped bakom sig och frågar vad 

de [som föräldrar] kan bidra med, så naturligtvis ger jag dem tips och råd.  

Specialpedagog C berättar att handledning av föräldrarna inte ingår i hennes uppdrag men att 

kontakt med föräldrar finns, till exempel om pedagogerna önskar att hon ska delta vid ett 

föräldrasamtal för att bidra med det specialpedagogiska perspektivet i ett möte med 

föräldrarna. Det kan också handla om att föräldrar efterfrågar att få information efter att deras 

barn blivit observerat av specialpedagogen i förskolegruppen.  

Logoped A berättar att hon tidigare hade sin anställning i kommunens gemensamma elevhälsa 

med uppdrag mot både förskola och grundskola. I och med omorganisationen har logoped A 

omplacerats till ett uppdrag som inte längre innefattar förskolan. I det tidigare uppdraget 

gentemot förskolan handlade insatserna mycket om att stödja pedagogerna i hur de kunde 

arbeta, för att bidra till en positiv språkutveckling när det fanns barn med språkstörning i den 

pedagogiska verksamheten. Det förekom även insatser på individnivå i form av språkträning 

som introducerades och följdes upp av logoped A men genomfördes av förskolepersonalen. 

Logoped A känner inte till att det uppdrag som hon tidigare hade inom elevhälsan har ersatts 

med någon likvärdig kompetens.   

Särskilda verksamheter  

I ett pressmeddelande
7
 beskrivs att kommunens för- och grundskolenämnd har beslutat att 

öppna en förskoleavdelning som särskilt ska arbeta med tal- och språk i samarbete med 

landstinget. Personalens sammansättning och kompetens, barngruppens storlek och miljö ska 

utformas för att stödja barns utveckling av språket. I pressmeddelandet poängterar nämnden 

att detta är en positiv satsning och att man vill följa hur övrig för- och grundskoleverksamhet 

får tillgång till den nya verksamhetens kompetens, kunskap och stöd, då man anser att det är 

viktigt att barn med tal- och språkstörning i andra förskolor också får samma förutsättningar. 

Uppföljningar kommer att göras genom bland annat studiebesök, information, utbildning, 

analys och planering för förskolepersonal.  

I verksamhetens egen informationsbroschyr framkommer att förskoleavdelningen riktar sig 

till barn med språkstörning. Avdelningen erbjuder plats för tolv barn i en integrerad grupp 

varav hälften av platserna är reserverade för barn med kraftigt försenad och/eller avvikande 

tal- och språkutveckling och hälften av platserna erbjuds till barn från den ordinarie kön. 

                                                           

7
 Informationen hämtad från kommunens egen nyhetssida på Internet.  
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Språkstörningen ska inte bero på andra funktionshinder som t ex psykisk utvecklingsstörning, 

hörselskada eller autismspektrumstörning. Platserna som är vikta för barn med språkstörning 

har hela kommunen som upptagningsområde och vid behov erbjuds skolskjuts. Det är 

föräldrarna som ansöker om plats för sitt barn på språkförskoleavdelningen. Inför beslut, som 

fattas av förskolechefen på språkförskoleavdelningen, krävs att det finns ett skriftligt 

logopedutlåtande.  

Förskolans verksamhet när barn med språkstörning finns i gruppen 

Språkförskoleavdelningen 

Språkförskoleavdelningens pedagogiska verksamhet 

All personal på avdelningen är nyanställd med ett tydligt uppdrag att organisera en 

verksamhet som är anpassad utifrån barn med tal- och språkstörning. Förskollärare A och B 

berättar att mycket av den första tiden handlat om att praktiskt ställa i ordning lokalerna. Inför 

uppstarten av avdelningen gjorde arbetslaget studiebesök på två andra språkförskole-

avdelningar, gick en femdagarsutbildning i tecken
8
 samt deltog i en nationell språkförskole-

konferens.  

Förskollärare A och B är båda övertygade om att verksamheten är positiv för alla barn som 

går på avdelningen men särskilt gynnsam för barn med språkstörning. 

För tillfället känner jag inga nackdelar. Verkligen, verkligen inte med tanke på barnen. Då 

jämför jag med mina andra förskollärarjobb där jag saknat det gemensamma förhållningssättet, 

att man förstår vikten av att alla [i personalen] måste försöka sträva åt samma hål om man har 

ett barn i gruppen som har ett behov (förskollärare B).  

Barnen 

Vid studiens genomförande finns åtta barn på avdelningen varav fem barn med språkstörning 

och tre barn som fått sin plats genom den ordinarie kön i kommunen. I och med att 

verksamheten är ny så är samtliga barn på avdelningen nyinskolade och fler inskolningar 

planeras då det ännu finns lediga platser. Logoped A beskriver att de sex språkplatserna riktar 

sig till barn som har en grav språkstörning. De språkliga svårigheterna ska vara den primära 

problematiken även om det också kan finnas svårighet med koncentration, uppmärksamhet 

eller sociala delar. Barn där man misstänker autism eller utvecklingstörning är inte aktuella 

för en placering i verksamheten. Logoped A tillägger dock att det inte finns någon skarp gräns 

                                                           

8
 Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) 
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eftersom språkstörning ofta kan ingå som en del i en bredare problematik och att det ofta 

handlar om treåringar som kan vara svåra att testa och bedöma.  

Föräldrarna 

I och med att förskoleavdelningen är ny har det funnits en viss tveksamhet hos föräldrarna att 

tacka ja till en plats på avdelningen. Detta har gällt både föräldrar till barn som har en 

språkstörning och föräldrar till barn från den ordinarie kön som inte har några svårigheter 

inom tal- och språkförmåga.  

Vi har ju haft föräldrar som kommit hit på besök första gången och som fått veta att det är en 

språkavdelning och som har varit lite fundersamma: ”Men mitt barn har ju inte språkstörning, 

hur ska det här bli? Kommer han att gå bakåt i sin språkutveckling eller inte alls utvecklas?” 

(förskollärare A). 

Förskollärarna upplever nu, när verksamheten varit igång ett tag, att föräldrarna är nöjda med 

förskolan oavsett om de har ett barn med eller utan språkstörning. 

Reaktionen [hos föräldrarna på föräldramötet] var väl mera att de tyckte att det var fantastiskt 

att deras barn fick gå här. Även de här dragarbarnens
9
 föräldrar tyckte att det var helt 

fantastiskt vilken möjlighet att deras barn fick gå med så välutbildade och professionella 

pedagoger i en barngrupp som var färre till antalet och där arbetet är genomtänkt /…./ Så de 

kände sig lugna och trygga och flera uttryckte verkligen: ”Vilken tur att våra barn får gå här”. 

Alltså även föräldrarna till barnen som inte har en språkstörning (förskollärare A).  

Fysisk inomhusmiljö 

Språkförskoleavdelningens fysiska inomhusmiljö består av en stor, avlång hall samt två stora 

rum som delats in i mindre sektioner med hjälp av avgränsande hyllor och skärmväggar. De 

olika rumsindelningarna består av plats för måltider, där borden även används för till exempel 

spel- och pusselbyggande. Det finns särskilda platser för att måla/skapa, dockvrålek, soffa för 

att läsa böcker, bygglek samt en samlingsplats. I ett av de större rummen finns köksinredning 

med spis, diskbänk, matbord samt ett hörn som fungerar som kontor för personalen. Samtliga 

rum är avskalade och har en enhetlig färgskala i ljusa färger. För ljuddämpning används 

ljuddämpande bordskiva, hellånga gardiner samt stora, runda mattor som samtidigt fungerar 

som lekplats för barnen. Pyssel- och lekmaterial är sorterat i olika plastbackar eller hyllor där 

digitala bilder visar på innehållet (Bilaga 6, bild 1). Vid samlingsplatsen finns ett bildschema 

                                                           

9
 Författarens kursivering. Med dragarbarn menas förskolebarnen som inte har tal- och språksvårigheter och 

som förväntas vara språkliga förebilder för barnen med språkstörning. 
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för dagen (Bilaga 6, bild 2) och i hallen ett bildschema för påklädning som förändras 

beroende på väderlek (Bilaga 6, bild 3).  

När det gäller den fysiska miljön beskriver förskollärarna att det finns en tydlig och medveten 

tanke med hur miljön på avdelningen utformats. Målsättningen är att miljön på avdelningen 

inte ska ge för många intryck, därför har man få saker framme och byter ut dessa vid behov.  

Det finns en tydlig struktur i var saker finns placerade och vilka aktiviteter som man utför på 

olika ställen i lokalerna. De digitala bilder som finns uppsatta, till exempel i dockvrån och på 

plastbackar eller lådor syftar till att visualisera innehållet samt vilken aktivitet som är aktuell 

på den platsen. Strukturen och det visuella stödet underlättar för barnen att till exempel vid 

städning kunna kategorisera, då bilderna ger stöd för innehållet och möjligheten att kunna 

matcha och placera varje sak på rätt plats.  

Samlingar 

Under fältstudiebesöket genomförs två samlingar på avdelningen. På samlingarna sitter 

barnen i en ring, på en rund matta med placering så att alla barnens blickar är riktade mot den 

vuxne som leder samlingen och så att alla kan se schemat (Bilaga 6, bild 2). Förskollärare A 

som leder de båda samlingarna talar i ett lugnt tempo och använder tecken för att visualisera 

de betydelsebärande orden i det som sägs. Vid genomgång av dagsschemat pekar 

förskolläraren tydligt på varje bild som symboliserar de olika aktiviteterna som kommer att 

ske under dagen och en magnet placeras vid den bild som symboliserar pågående aktivitet. 

När en ny sång introduceras under samlingen, av logoped A, kompletteras texten med tecken 

samt bilder (Bilaga 6, bild 4). Vid språksamlingen används en språklåda (Bilaga 6, bild 5) 

som har ett innehåll utifrån ett sagotema. Förskolläraren berättar sagan muntligt och förstärker 

innehållsorden med tecken samtidigt som konkret material från språklådan visas under 

berättelsens gång.    

Förskollärare A och B berättar att de beskrivna samlingarna återkommer dagligen. Den första 

samlingen syftar till att gå igenom de planerade aktiviteterna för dagen och den andra 

samlingen har fokus på att ge barnen språkträning i grupp. Båda samlingarna följer en 

inarbetad struktur som ser likadan ut oavsett vilken förskollärare som leder samlingen. 

Vi har ett synligt schema med text och bild och vi flyttar en magnetknapp för att synliggöra 

var vi befinner oss under dagen och går igenom vad som ska hända under dagen med hjälp av 

tal, bilder och tecken. Vi flyttar knappen för att visa att tiden går, sedan har vi en språklek eller 

sagopåse, sagolåda, sång ibland. Logopeden kan också ha en språkövning (förskollärare A).  
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Förskolärare A berättar att hon i sitt tidigare arbete med barn i förskoleklass eller tidig 

skolålder, arbetat mycket med Bornholmsmodellen. Tanken är att under vårterminens 

språksamlingar påbörja strukturerad träning för förskolebarn enligt Bornholmsmodellen.  

Språkstimulering  

Förskollärare A och B betonar att det inte bara är vid särskilda tillfällen för språklek och 

språkövning som språkstimulering sker. Personalen använder sig av alla vardagliga situationer 

för att kunna bidra till barnens språkutveckling så mycket som möjligt.  De delar som nämns 

som grundpelare i det dagliga arbetet är en tydlig struktur samt ett aktivt användande av 

alternativ och kompletterande kommunikation i form av tecken och bilder.  

Att överhuvudtaget vara medveten om hur man använder språket, förstärka med tecken och 

förtydliga med bilder och med gester. Inte för mycket prat och inte för långa meningar och att 

försöka ha ögonkontakt med barnen (förskollärare B).   

Vid fältstudiebesöket ges tillfälle att iaktta när en av förskollärarna genomför en oplanerad 

aktivitet i form av att spela ett lottospel med ett av barnen. Barnet och den vuxne sitter 

mittemot varandra vid ett avlångt bord och den vuxne visar tydligt på turtagning genom att 

säga vems tur det är, samtidigt som hon pekar på den person som är i tur att spela. 

Förskolläraren benämner samtliga bilder och tecknar samtidigt orden som bilderna 

symboliserar. När det är barnets tur används tecken som ett komplement till talet i det fall att 

barnet kan både ord och tecken.  När barnet inte kan benämna ordet eller göra tecknet som 

bilden symboliserar, förtydligar förskolläraren detta varefter barnet försöker härma tecknet 

och/eller upprepa det aktuella ordet. Det förekommer också att barnet använder egna tecken 

och gester när ord eller tecken saknas för det språkliga innehåll som barnet vill uttrycka. 

Samverkan med andra professioner på språkförskoleavdelningen 

Logopeden och förskollärarna betonar att det finns ett nära samarbete dem emellan men att 

det också finns en klar och uttalad skillnad i deras arbets- och ansvarsfördelning.  

Jag [logopeden] har ansvar för de individuella insatserna för språkbarnen. Förskollärarna har 

ansvar för alla barn i gruppen, för deras dagliga förskoleverksamhet (logoped B).  

Det uppdrag som logoped B har på språkförskoleavdelningen skiljer sig också tydligt från det 

uppdrag som hon har inom sjukvårdens barnlogopedi.  

Den största skillnaden är att jag [på språkförskoleavdelningen] kan träffa barnet 3-4 gånger i 

veckan och nöta samma sak och faktiskt se framsteg i språkutvecklingen (logoped B).  
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När det gäller språkbarnen ser förskollärarna det som sitt uppdrag att omvandla det enskilda 

barnets behov till något som de kan möta upp i det pedagogiska arbetet med hela 

barngruppen: 

Logopeden kartlägger behovet tydligt hos varje enskilt barn och sen tipsar hon oss och för ut 

det, så att vi kan jobba vidare och att det blir en stor bra helhet, att vi hela tiden under hela 

dagen stöttar upp hennes arbetssätt och det hon ser att barnen behöver träna på (förskollärare 

B).   

Ordinarie förskoleavdelning 

Den ordinarie förskoleavdelningens pedagogiska verksamhet   

Den ordinarie förskoleavdelningen har ingen särskild pedagogisk inriktning. Förskollärare C 

beskriver att man använder sig av det bästa från olika inriktningar. Förskolan ligger i ett 

mångkulturellt bostadsområde vilket innebär att det finns barn på förskolan från olika kulturer 

och med olika språklig bakgrund.  

Förskollärare C berättar att rutiner är viktigt i det pedagogiska arbetet på deras avdelning. På 

grund av att förskolan haft hög sjukfrånvaro under terminen har det dock varit svårt att följa 

alla uppsatta rutiner under en period. 

Barnens språkutveckling är något som personalen på avdelningen alltid är särskilt 

uppmärksamma på, även om det ibland kan vara svårt att hinna med att uppmärksamma nitton 

barn på det sätt som man skulle önska. Förskollärare C belyser vikten av att uppmärksamma 

barn vars språkförståelse är svag:   

Det kan ju vara att man ber ett barn om en sak  /…/ och att det inte finns någon förståelse för 

vad det ordet innebär. Man kanske uppmärksammar en sådan liten grej och börjar upptäcka att 

det finns fler ord [som barnet inte förstår]. Då är vi inne på det här med språkförståelse, att 

ordet kanske finns men det finns ingen betydelse för vad ordet innebär (förskollärare C). 

Barnen 

För närvarande finns två barn med språkstörning på avdelningen och ytterligare ett barn har 

nyligen blivit remitterad till logoped efter treårskontrollen på BVC (barnavårdscentralen). Ett 

av barnen har en grav språkstörning som innefattar både begränsningar i språkförståelse och 

uttrycksförmåga. Det andra barnet har svårighet med ljudsystemet och att göra sig förstådd 

med sitt tal. I och med att det finns flera barn med tal- och språksvårigheter på avdelningen så 

är språkstörning ett aktuellt område för personalen.   
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Fysisk inomhusmiljö 

Den fysiska inomhusmiljön består av en avlång hall som tillika är en genomgång i huset till 

en annan avdelning. I hallen finns förutom klädförvaring en läshörna med en soffa. Barnens 

egna hyllor är märkta med deras namn. Det finns sex stycken olika rum på avdelningen som 

har olika funktioner. Det största rummet är ett genomgångsrum som en gång i tiden använts 

som lekhall men numera är avgränsat i två delar med hjälp av en bokhylla, där den ena halvan 

används som matplats och den andra delen har en stor matta och fungerar som en plats för att 

leka med bondgård, bygga med klossar och annat byggmaterial. Det allra minsta rummet 

ligger längst bort på avdelningen och används som sovplats för de yngsta barnen. Det 

intilliggande rummet används till flera olika ändamål; i ett hörn finns en samlingsplats för de 

äldsta barnen med en matta på golvet, i ett annat hörn finns kontorsmaterial för avdelningens 

personal, längs en vägg finns material för att leka kök/dockvrå (bild 6, bilaga 6) och så finns 

det även ett matbord i rummet. I avdelningens mest centrala rum finns köksutrustning i form 

av spis, diskbänk, matbord samt en soffa som används vid läsvilan. I de två kvarvarande 

rummen pågår ombyggnation där avsikten är att det ena rummet ska bli en ateljé för skapande 

aktiviteter, varvid rummet i dagsläget är nästan helt tömt på inredning. Samtliga bord på 

avdelningen har ljuddämpande bordsskiva och stolarna är märkta med barnens namn. Vid ett 

av matborden finns TAKK-bilder uppsatta på väggen som symboliserar några färger, djur 

(Bilaga 6, bild 7) samt tecken som hör ihop med måltiden.  

I samtal om den fysiska inomhusmiljön förklarar förskollärare C att deras förskola är gammal 

och i stort behov av renovering, men att man inte fått de ekonomiska förutsättningarna för att 

kunna rusta upp den pedagogiska miljön och till exempel köpa in nya möbler och leksaker 

som är tidsenliga. Det finns en vision, bland ledningen och personalen på förskolan, om att få 

utveckla den pedagogiska inomhusmiljön genom att skapa ”tydliga miljöer”. Detta är något 

som förskollärare C anser skulle vara till gagn för alla barn, både de med och utan 

språksvårigheter:   

Jag tänker på det här med tydliga miljöer. När man har plockat ihop gamla grejor som det är 

mycket på det här huset, saker som har gått sönder och som man har plockat hit från sin vinda 

då blir det inte den här tydliga miljön. Vi tar en sådan sak som det vi kallar lägenheten eller 

miljön köket som man ofta har på en förskola, där det finns en spis och sådana saker. En tydlig 

miljö där jag med barnet kan bolla vad det är för saker som finns i köket och där jag kan 

relatera det till att jag har sakerna hemma i mitt hus eller min lägenhet.  
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Under intervjun och samtalet kring den pedagogiska miljön så påminner sig förskollärare C 

om att även om deras inomhusmiljö är som han säger ”dysfunktionell” så har deras förskola 

en rik utomhusmiljö som bjuder in till både motorisk träning och språklig stimulans: 

Utomhusmiljön är ju ett förträffligt ställe att ha mycket rörelse på /…/. Vi har en fantastisk 

skog inom vårt område, vi har kullar, vi har många olika moment i en utemiljö och det är ju 

både språkmässigt och miljömässigt en förträfflig grej, för det är ju nämligen så att det skapar 

samtal. Att vara nere i skogen, att se stenar som ser läskiga ut, att se stubbar och ekorrar. Det 

skapar ju samtal med barnen om olika saker. Just skogen kanske många barn inte kommer ut i, 

allt från det motoriska till det språkliga, så jag tror att det är vår tillgång.  

Samlingar 

Under fätstudiebesöket ges möjlighet att studera en sångsamling som benämns som storsjung, 

där de äldsta barnen från hela förskolan samlas för att sjunga tillsammans under ledning av en 

pedagog som klätt ut sig till ”bonden Siv Olsson”. I väntan på att alla barn ska samlas 

improviserar bonden ett samtal med barnen där hon knyter an till väderleken utomhus och 

behovet av att hon måste åka ut och sanda med sin traktor eftersom det är väldigt halt ute på 

vägarna den här dagen. Barnen deltar aktivt i samtalet som knyter an till deras egen 

upplevelse av väderleken aktuell dag. Alla barn sitter i ring på en stor, rund matta tillsammans 

med fyra stycken av personalen från de olika avdelningarna. Pedagogerna organiserar så att 

alla barnen ska kunna se pedagogen som leder samlingen. ”Bonden Siv Olsson” har med sig 

rekvisita i form av en käpphäst och tre leksaksdjur (Bilaga 6, bild 8). Djuren är utgångspunkt 

och det centrala temat under sångstunden. Samtliga sånger kompletteras med rörelser som 

stärker förståelsen av texterna. En av sångerna syftar till att stärka munmotorik och 

artikulation av r-ljudet samtidigt som sången knyter an till temat färger.  

I intervjun med förskollärare C framkommer att samlingen är ett tillfälle som ofta används till 

att träna munmotorik:  

För det är något som vi reagerar på, om man har en väldigt dålig munmotorik, att man dräglar, 

att man har svårt att äta, att tugga och sådana saker. Då har vi under samlingar, förutom att 

man arbetar med ord och sådana bitar, även jobbat med att blåsa bubblor och tungramsor.    

Språkstimulering 

I intervjun med förskollärare C framkommer att personalen på den ordinarie är medveten om 

behovet av att komplettera det verbala språket med bilder. Ett sätt att visualisera sångtexter 

som man ofta använder sig av, är till exempel bilderböcker med traditionella sånger där texten 

kompletterats med bilder som gestaltar sångens innehåll. Materialet från logoped, som 
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pedagogerna fått ta del av genom föräldrarna, används på avdelningen i aktiviteter som 

genomförs tillsammans med andra barn men där det finns en särskild tanke på det barn som 

behöver träna extra på språkljuden.  

Samverkan med andra professioner på språkförskoleavdelningen 

Kontakt med aktuell förskoleavdelning kunde etableras med hjälp av den övergripande 

specialpedagogen på skolområdet. I ett informellt samtal uttrycker specialpedagogen att hon 

ännu inte prioriterat den här avdelningen eftersom hon har fullt upp på andra förskolor. 

Specialpedagogen säger: 

De är så himla duktiga så de får som klara sig själva lite grann. Känns inte okej men min tid 

räcker inte till dem alla, så jag har prioriterat andra avdelningar där pedagogerna inte mäktar 

med. Min tanke är att jag ska vara på den här avdelningen efter jul. 

I och med att två av barnen på avdelningen haft kontakt med logopedmottagningen, har 

personalen kunnat få visst stöd från logoped inom landstinget. Kontakten skedde på initiativ 

från förskolepersonalen själva men förmedlades genom föräldrarna. Det stöd som personalen 

fått av logopeden har handlat om hur tecken som stöd kan introduceras i verksamheten, 

utifrån det behov som finns hos ett av barnen med språkstörning. För det barn som har 

svårighet med ljudsystem har personalen inte haft kontakt med logoped men genom 

föräldrarna kunnat få ta del av det material som föräldrarna fått vid besök på 

logopedmottagningen.  

Arbetssätt och metoder 
Denna del avser att besvara frågeställningen om vilka metoder och arbetssätt som betonas när 

det gäller att stimulera barns språkutveckling inom förskolans verksamhet.  

Språk utvecklas i samtal och socialt samspel 

Samtliga informanter belyser samtalet och den sociala samvaron som viktiga för barnets 

språkutveckling. På språkförskoleavdelningen betonar förskollärarna vikten av att de vuxna 

har ett förhållningssätt i kommunikationen som underlättar för barn med tal- och 

språksvårigheter.   

Bildstöd och tecken är viktigt och att överhuvudtaget vara medveten om hur man använder 

språket, med gester och långsamt taltempo. Till förhållningssätt hör också det här med att 

försöka få ögonkontakt, och att kontakten blir riktad, lugnt taltempo och korta meningar och 

att visa tydligt med gester och tecken (förskollärare A).  
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Logoped B lyfter fram vikten av att ha tydlighet i kommunikationen, att fånga upp barnen i 

samtalet genom att försöka etablera ögonkontakt, ha ett lämpligt taltempo, ge tid och vänta in 

barnet, att tänka på ordval och satslängd samt att komplettera talet med visuellt stöd. I barnens 

kommunikation med kamraterna belyser Logoped B vikten av att barnen får vuxenstöd i sin 

kommunikation med sina jämnåriga, till exempel att den vuxne förtydligar vad ett enskilt barn 

har försökt säga, så att kamraten inte ger upp och bara lämnar och går ifrån samtalet.  

Barnet kanske inte förstår att man måste ta ögonkontakt med den man pratar med /…/  det kan 

man inte öva på i en konstlad situation på ett bra sätt utan det blir i vardagen när det händer, 

att man får huka sig ner på knä och visa och förklara (logoped B).  

Samtliga informanter är positiva till att kommunen erbjuder en särskild förskoleavdelning 

som riktar sig till barn med språkstörning. Denna samsyn grundar sig dock på att det är en 

förskoleavdelning där barn med språkstörning är integrerade med barn utan tal- och 

språksvårigheter. 

Jag tycker att det är väldigt bra med den här blandade gruppen, utifrån att barnen med 

språkstörning behöver ha förebilder språkligt. Jag tror att det behövs samlad kunskap som 

fokuserar på de här frågarna, så att när någon annan förskola får ett barn med språkstörning så 

har de någonstans att vända sig för att kunna få inspiration (logoped A).  

Men det är otroligt viktigt att det inte bara är barn med grav språkstörning som går på den 

förskolan eftersom barn lär av varandra (förskollärare C).  

Nackdelen ur barnets perspektiv är att man inte är integrerad med sina blivande skolkamrater. 

Det som är positivt är att man har integrerat avdelningen med barn som inte har någon 

språkstörning. För jag tror att barn med språkstörning mår väldigt bra att vara i grupp 

tillsammans med barn som inte har tal- och språkstörningar för det är i leken med andra som 

man utvecklar språket. För de barn som verkligen har grava språkstörningar kan det nog vara 

ett plus att verkligen få stöd innan skolstarten (specialpedagog B).  

Lekens möjligheter 

På språkförskoleavdelningen beskriver informanterna att de vuxna aktivt deltar i leken för att 

barnen ska få möjlighet till att utveckla förmågan att kunna leka och samspela med andra. 

Den vuxnes roll är att ange riktningen i leken så att den håller en röd tråd och att leken kan 

drivas framåt. För de barn som inte har fantasin eller motorn att själva föra leken framåt kan 

det finnas behov av att komplettera leken med en berättelse eller ett samtal. För de barn som 
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har motorn men kanske inte gör sig förstådda fungerar den vuxne som tolk, på så sätt att man 

hjälper till att förmedla det som ska sägas.   

Det kan ju vara väldigt tydligt om man ska leka sjukhus eller om man ska leka kök och laga 

mat /…/ att man som vuxen försöker hålla isär lekarna /…/ och faktiskt berättar hur det går 

till, att det brukar vara ett väntrum /…/ att man har ringt till doktorn först. Eller när man leker 

laga mat, att man dukar /…/ hur många tallrikar behöver vi, hur många gafflar och knivar /…/ 

det blir kanske mer uppstyrt än vad man är van vid när barn leker helt fritt (logoped B). 

Specialpedagog B berättar att hon i handledning till förskolepersonal ofta betonar lekens 

betydelse, det vill säga vikten av att skapa en organisation som bidrar till en attraktiv lekmiljö:  

/…/ Hur kan vi möblera om och göra en attraktiv lekmiljö för det här barnet, så att det kan 

utveckla sitt språk just i leken. För leken är det viktigaste för att utveckla språk.  

Litteratur och språklekar 

Specialpedagog A och B betonar vikten av att redan på förskolan arbeta med förebyggande 

strategier som utvecklar förståelse för den litteratur som barnen får genom högläsningen. Det 

är ett arbete som benämns som förebyggande och både specialpedagog A och B berättar att de 

hållit i fortbildning i ämnet till förskolepersonalen på sina respektive skolområden. 

Lässtunden och samtal kring böcker är något som alla förskollärare lyfter fram i intervjuerna. 

På båda förskoleavdelningarna nämns att man vill erbjuda litteratur som är anpassad utifrån 

barnets språkutveckling och därför har gruppindelningen gjorts utifrån de enskilda barnens 

språkliga förmåga istället för ålder.  

Som jag berättade för dig när jag visade dig runt så har vi två läsgrupper. Vi utgår från deras 

språkliga mognad, så det är inte automatiskt så att det är de äldsta barnen i en grupp och de 

yngsta i en grupp. Vi vill dels utmana barnen på rätt nivå. Det ska inte vara för högt för dem 

men samtidigt en liten utmaning med språket. Vi kan anpassa det vi läser och det vi gör på 

lässtunden, vi kan ta in flanosaga, sagopåse eller sagolåda /…/ och så använder vi tecken där 

också men ibland om det är svårt att teckna när man läser kan man teckna innan man börjar 

läsa, berätta om vad boken handlar om. Det är samma vuxne i en vecka och det är en tanke 

med det, eftersom man vet vad man har läst. Det är samma sak här att vi kan läsa samma 

böcker flera gånger och bearbeta på olika sätt (förskollärare A).  

Förskollärare A och B beskriver att de förutom att läsa böcker använder flanobilder och 

leksaker/figurer för att konkretisera och visualisera sagan för de barn som har begränsad 
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språkförståelse. Om man till exempel har läst sagan om Bockarna Bruse och använt figurer 

eller flanobilder då får barnen också sjunga sången på samlingen och dramatisera sagan.  

Vi jobbar med samma saga på många olika sätt för att befästa ord och så (förskollärare B).  

Förskollärare C berättar att personalen på den ordinarie avdelningen valt att prioritera en 

särskild läsvila för ett av barnen med språkstörning, vilket är en grupp med endast två barn. 

Vi har ett barn som vi tänker extra runt i kring /…/. Det är två barn på en läsvila där man 

hinner med att både samtala och lära sig nya ord (förskollärare C).  

Språklig stimulans genom särskilda metoder 

Samtliga informanter; förskollärare, specialpedagoger och logopeder nämner tecken som 

alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) som en viktig metod i det 

pedagogiska arbetet när det finns barn med språkstörning inom förskolan. Informanterna 

nämner även användning av visuellt stöd och bilder (GAKK) som betydelsefullt för att stärka 

barnets språkförståelse samt för att ge barnet möjlighet att kunna uttrycka sig.  

Alla barnen suger åt sig tecken men en del är verkligen ivriga att ta till sig tecken och vill lära 

sig  /…/  vi ser att barnen tar till tecken, att det hjälper dem att hitta ord och att lättare göra sig 

förstådda (förskollärare A).  

Det har jag sett i flera sammanhang att tecken och bildstöd blir mer visuellt så att det man 

säger blir lättare att förstå (förskollärare B).  

Tecken som stöd rekommenderar jag ofta (specialpedagog A). 

När jag började arbeta som specialpedagog, då förordade jag det här med tecken som stöd hela 

tiden. Det är två förskolor
 
där all personal på förskolorna alltid har tecken som stöd när de 

pratar till barnen och det är så självklart för dem att man använder tecken (specialpedagog B).  

På den ordinarie förskoleavdelningen har tecken introducerats på avdelningen utifrån att det 

finns ett barn med grav språkstörning: 

I samråd med logoped så har vi börjat jobba med tecken som stöd och vi funderade mycket 

runt omkring hur vi skulle kunna introducera det på ett enkelt sätt för barnet /…/ det ska ju 

vara nånting lustfyllt /…/det är ju väldigt viktigt i det här arbetet att inte peka ut ett enskilt 

barn och då blev det hela matbordet som fick lära sig tecknen, vilket ju ger en stimulans hos 

de andra barnen också /…./ Vi har en tjej som har gjort specialarbete om tecken som stöd, så 
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henne har vi använt oss av, sen är vi på väg att utbilda hela huset i tecken som stöd 

(förskollärare C).  

Förskollärare C säger att tecken som stöd är ett utvecklingsområde på deras förskola men 

menar att det krävs utbildning för att personalen verkligen ska komma igång med att använda 

tecken i vardagen på det sätt som barn med språkstörning har behov av.  

Samverkan mellan olika professioner 

Det här avsnittet avser att besvara frågeställningen om vilken samverkan det finns mellan 

olika professioner inom förskolan när det gäller att stödja barn med språkstörning.  

I arbetet kring barn med språkstörning finns ett samarbete mellan olika professioner inom det 

pedagogiska, psykologiska och medicinska fältet. Inom den egna kommunen finns samarbete 

med förskolechefer, specialpedagoger, förskollärare, barnskötare, logopeder, 

modersmålslärare och förskolepsykolog. Samarbete finns med yrkesgrupper inom landstinget; 

logopeder på logopedmottagningen och habiliteringen, sköterskor, läkare och psykologer som 

är anställda inom barnhälsovården och på Barn och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP). 

Kontakt finns även med specialpedagog inom Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) i 

form av ett specialpedagogiskt nätverk.  

Förskolechefen beskrivs vara en person som främst har ett administrativt uppdrag vilket 

grundar sig på att det är förskolechefen som skickar in den formella ansökan när det finns 

behov av specialpedagogiskt stöd.  På språkförskoleavdelningen är det förskolechefen som 

fattar det formella beslutet när föräldrar ansöker om att få en plats för sitt barn på 

avdelningen. Inför beslut samråder förskolechefen med logopeden som arbetar på 

förskoleavdelningen.   

Både förskollärare och specialpedagoger nämner samverkan med BVC-sköterskorna vilket är 

ett samarbete som till största delen sker indirekt genom föräldrarna. Det handlar om att 

förskolepersonalen eller specialpedagogerna får information om att ett barn fått remiss till 

logopedmottagningen efter treårsscreeningen eller att förskolepersonalen råder föräldrarna att 

kontakta BVC för att kunna få en remiss till logoped utifrån oro kring ett barns tal- och 

språkutveckling.  

I aktuell kommun finns endast en förskolepsykolog och därmed blir barnhälsovårdens 

psykologer viktiga i samarbetet kring enskilda barn, till exempel om det finns behov av att en 

utvecklingsbedömning görs. 
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Förskollärare C nämner modersmålslärarna som viktiga personer att samarbeta med när det 

gäller barn med språkstörning som också har ett annat modersmål. I intervjun med logoped B 

på språkförskoleavdelningen framkommer att det ännu inte utarbetats några rutiner kring 

samarbete med modersmålslärarna och att det än så länge finns en osäkerhet kring vilka barn 

som har rätt till modersmålsträning. 

Förskollärare och logoped på språkförskoleavdelningen ingår i samma arbetslag och har 

därmed ett nära samarbete kring de barn som har en språkstörning.  Förskollärarnas förväntan 

på logopeden är att det ska finnas ett nära samarbete dem emellan och att logopeden ska delge 

information om de enskilda barnens språkliga förmåga. 

Att vi ska ha ett nära samarbete med henne [logopeden] och att vi ska kunna, även om hon har 

sin specifika uppgift, jobba i ett team runt de här barnen (förskollärare A).  

Logoped B uttrycker att det finns stora förväntningar på förskollärarna när det gäller kunskap 

om språkstörning och ett förhållningssätt som är anpassat utifrån barn med språkstörning.   

Jag förutsätter att de kan ganska mycket om språk, kommunikation och språksvårigheter och 

har läst in sig på vad språkstörning är för någonting /…/ och jag tycker jag märker det i 

vardagen /…/ att de är kloka människor som har ett bra förhållningssätt (logoped B).  

Om förskollärarna behöver råd och stöd kring ett barn med tal- och språksvårigheter kan de 

vända sig till specialpedagogen, i det fall det finns, på det egna skolområdet. Det kan till 

exempel handla om att personalen önskar få ytterligare en professionell bedömning av ett barn 

samt tips och råd. Förskollärare C berättar att de ibland söker specialpedagogens hjälp för att 

få stöd i föräldrakontakter. 

Det kan ju många gånger vara så att man har föräldrar som inte känns vid att deras barn har en 

språkstörning. Även om vi har en bra relation till föräldrarna så blir det mer slagkraftig effekt 

om man t ex har en specialpedagog som kan berätta; ”att jag har varit här och observerat ert 

barn och sett de här sakerna som ert barn skulle behöva extra hjälp med för att komma vidare i 

sitt språk” (förskollärare C).  

Specialpedagogerna med övergripande uppdrag inom ett skolområde har kontakt med logoped 

inom landstinget i olika utsträckning. Specialpedagog A och B som arbetat längst i 

kommunen har haft kontakt med logopeder inom landstinget i större utsträckning än 

specialpedagog C som endast haft samarbete med kommunlogoped i gemensamt arbete kring 

elever med språkstörning inom grundskolan. Samverkan mellan specialpedagog och logoped 
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kan dels handla om informationsöverföring, dels vara en dialog kring behov av fortsatta 

insatser.  

Jag har förväntningen [på logopederna] att jag får information om vad de har funnit i sina 

diagnoser, vad de sysslat med under en behandlingsperiod och vad de tycker att vi ska jobba 

extra med (specialpedagog A).  

/…/ och vi kan också prata om sådana saker som: ”Är detta bara en språkstörning? Hur ska vi 

tänka här? Ska vi gå vidare med en psykologutredning? Är vi överens om det?” Och ofta, i och 

med att barnet är inskriven på logopedmottagningen, så är det de [logopederna] som sköter 

den biten, att slussa familjen vidare till en psykolog (specialpedagog B).  

8 Analys  

Specialpedagogiska perspektiv 

Kommunens organisation  

Analysen av verksamheten visar att kommunen valt att organisera det särskilda stödet för barn 

med språkstörning utifrån det som forskningen, enligt Nilholm (2005/2007) kategoriserar som 

det kompensatoriska perspektivet. Detta är ett perspektiv som enligt litteraturen har dominerat 

och fortsatt har en stark position trots att den nya läroplanen för förskolan försökt att vända 

blicken mer mot det kritiska perspektivet. Det kompensatoriska perspektivet framträder, som 

jag ser det, genom valet att starta en särskild språkförskoleavdelning. En placering ställer krav 

på att det finns ett medicinskt logopedutlåtande som styrker att barnet har en diagnostiserad 

språkstörning. På språkförskoleavdelningen erbjuds barn med språkstörning en verksamhet 

som är integrerad tillsammans med barn från den ordinarie kön, det vill säga barn utan 

språkstörning. Det gör att kommunens organisation även kan diskuteras ur ett så kallat 

dilemmaperspektiv. Enligt Nilholm finns det ett dilemma i att utbildningssystemet förväntas 

ge liknande kunskaper och färdigheter till alla barn samtidigt som utbildningen ska kunna 

möta varje enskilt barn och dess behov. Dilemmat uppstår i mötet mellan olika grupper inom 

skolsystemet där motsättningar kan uppstå som en följd av olika intressen. En intressekonflikt 

som den här studien visat på är till exempel barngruppernas storlek. Både specialpedagog A 

och förskollärare C betonar vikten av att politikerna måste uppfylla sitt löfte om att minska 

barngruppernas storlek för att personalen ska kunna möta alla barns behov även inom den 

ordinarie verksamheten.  
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Fördelarna är ju väldigt enkla och det är ju att det bara är tolv barn [på 

språkförskoleavdelningen]. Det är ju så att ett barn här hos oss också skulle hinna få mycket 

mer stöd i sitt språk med tolv barn [i gruppen] istället för nitton (förskollärare C). 

Språkförskoleavdelningen erbjuder plats för sex barn med språkstörning. Det innebär att 

majoriteten av alla barn med språkstörning går i den ordinarie förskoleverksamheten, där 

förskolechefen har ansvar att utforma verksamheten utifrån det särskilda stöd som barnen 

behöver (Skolverket, 98/2010). Min studie visar att specialpedagog med vidareutbildning 

inom tal- och språkstörning saknas på tre av skolområdena vilket innebär att barn med 

språkstörning på förskolor inom dessa skolområden riskerar att inte få det särskilda stöd som 

de har rätt till. Detta är också en slutsats som specialpedagog A och B gjort när det utvärderar 

konsekvenserna av den omorganisation som de varit involverade i.   

Förskolans verksamhet  

I och med att de två undersökta förskoleavdelningarna har olika förutsättningar, framför allt 

när det gäller personaltäthet och gruppstorlek, så kan en jämförelse på lika villkor inte göras.  

Utifrån att det finns barn med språkstörning i båda verksamheterna är det ändå intressant att 

se i vilken mån som den pedagogiska verksamheten genomförs med utgångspunkt från det 

som litteraturen beskriver som gynnsamt för barn med språkstörning samt utifrån de 

specialpedagogiska perspektiven.  

I min analys utifrån de specialpedagogiska perspektiven (Nilholm, 2005/2007) kan jag 

konstatera att pedagogerna i de båda verksamheterna samtalar om barns behov utifrån ett 

kompensatoriskt perspektiv. Samtliga förskollärare relaterar till de enskilda barnens behov 

utifrån deras språkstörning samt lägger stor vikt vid de råd som de fått av logopeden och som 

grundas på test och bedömning av barnets tal- och språkförmåga.   

Arbetssätt och metoder 

I tidigare forskning framkommer att det finns starka samband mellan språksvårigheter i 

förskoleåldern och inlärningssvårigheter under skoltiden (Bishop, 1997; Bishop & Adams, 

1990; Dickinsson, 2011; Feagans & Applebaum, 1986; Haarbauer-Krupa 2009; Lundberg et 

al., 1980; Magnusson & Nauclér, 2003). Studier har också visat att barn med språkstörning 

talar mindre än sina lekkamrater och även tilltalades i mindre utsträckning, vilket fick sociala 

konsekvenser samt konsekvenser för språkutvecklingen (Liiva & Cleave, 2005). Med denna 

kunskap samt kännedom om att språkstimulerande insatser i förskolåldern är betydelsefulla 

för språkutvecklingen och senare framgång i läsförmåga och skriftspråklig utveckling 

(Dickinsson, 2011; Lundberg et al., 1980; Neuman, 1999), anser jag att det är viktigt att 
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kunna identifiera vilka barn som är i behov av särskilt stöd i sin tal- och språkutveckling. 

Detta kräver någon form av kartläggning och kategorisering vilket kan vara en förklaring till 

att det kompensatoriska perspektivet får ett stort fokus när det gäller specialpedagogiska 

insatser för barn med språkstörning.    

Samverkan mellan olika professioner 

Studien visar att det finns många olika yrkesgrupper kring barn med funktionsnedsättning 

inom tal- och språkförmåga. Det finns även en stark koppling till politiken där beslut får 

avgörande konsekvenser för hur det specialpedagogiska stödet är utformat i kommunen.  

Nilholm (2007) menar att det är i mötet mellan olika aktörer som arbetet med barns olikheter 

får sin konkreta utformning och att det därför är viktigt att ställa sig frågan om vilket 

perspektiv som ska vara rådande och vem som ska bestämma över specialpedagogiken. 

Anledningen är enligt Nilholm att de tre perspektiven; det kompensatoriska perspektivet, det 

kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet har olika förhållande till demokratiska 

processer. Det kompensatoriska och det kritiska perspektivet ger stor makt åt forskare och 

professionella medan dilemmaperspektivet ses som mer neutralt i förhållande till vems 

perspektiv som ska gälla.  

Specialpedagogens uppgift i mötet mellan olika yrkesgrupper handlar bland annat om att 

samordna insatser för barn som är i behov av särskilt stöd och att analysera svårigheter på 

individ-, grupp- och organisationsnivå. Min uppfattning är att det är värdefullt att 

specialpedagogen har en gedigen kunskap om de specialpedagogiska forskningsperspektiven 

för att kunna värdera vilka konsekvenser olika beslut får på individ-, grupp- och 

organisationsnivå.  

Sociokulturell teori 

Kommunens organisation  

Sociokulturell teori belyser att kommunikativa processer sker i samspelet mellan människor 

och att barn tillägnar och utvecklar språket i det sociala samspelet med sin omgivning (Säljö, 

2014; Vygotskij, 2005). Kommunens val att organisera språkförskoleverksamheten i en 

integrerad verksamhet kan ur ett sociokulturellt perspektiv ses som särskilt gynnsamt för 

barns språkutveckling. Detta är också ett synsätt som samtliga informanter uttrycker när de 

förklarar att deras positiva inställning till den nystartade språkförskoleavdelningen grundar sig 

på att det är en verksamhet som erbjuder plats för barn både med och utan språkstörning.  
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Jag tycker att det är väldigt bra med den här blandade gruppen utifrån att barnen med 

språkstörning behöver ha förebilder språkligt (logoped A). 

Men det är otroligt viktigt att det inte bara är barn med grav språkstörning som går på den 

förskolan eftersom barn lär av varandra (förskollärare C).  

Utformningen av kommunens språkförskoleavdelning bedöms även vara i överenstämmelse 

med Bruce et al. (2012) som visat på att barn med språkstörning har behov av att både få 

språklig stimulans utifrån sin ålder men även möjlighet till interaktion med barn på samma 

språkliga nivå.  

Förskolans verksamhet  

Sociokulturell teori utgår från att det sociala sammanhanget är en viktig grund för att förstå 

och utvecklas i interaktion och lärande (Säljö, 2014). I studien framkommer att sociokulturellt 

synsätt har en stark förankring hos de intervjuade förskollärarna och specialpedagogerna. 

Pedagogerna beskriver att deras uppdrag är att ge stöd till barnen på gruppnivå, men att 

verksamheten bör utformas med hänsyn till enskilda barns behov. Enligt Nilholm (2007) är 

det inom pedagogik och psykologi relativt nytt att se på interaktion, lärande och utveckling 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Det sociokulturella perspektivet har visserligen berörts i 

processer på ett verksamhetsplan men inte i någon större utsträckning i andra verksamheter, 

till exempel utbildningspolitik som har stor betydelse för utformningen av den 

specialpedagogiska verksamheten. 

Arbetssätt och metoder 

Vygotskij (2005) ansåg att språket var ett redskap som spelade en nyckelroll när människor 

koordinerar handlingar och tankar i kommunikation med varandra. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv får förskolan en central roll när det gäller barns lärande och språkutveckling. 

Samtliga informanter lyfter alla fram lekens betydelse för barns språkutveckling. 

Förskollärare C belyser vikten av att få utveckla språket i sitt sammanhang, till exempel i den 

naturliga utemiljön bland stenar, stubbar och ekorrar. På språkförskoleavdelningen betonas 

vikten av att i samtal använda ett förhållningssätt som innebär att de vuxna lyssnar och ger tid, 

anpassar sitt taltempo och sin meningsbyggnad, förvissar sig om att etablera ögonkontakt med 

barnet samt kompletterar det talade språket med tecken och visuellt stöd. Min uppfattning är 

att detta förhållningssätt, i kommunikationen med barn som har funktionsnedsättning inom 

tal- och språkförmåga, är i samklang med ett sociokulturellt synsätt. Kommunikationen tar sig 

uttryck i såväl språk som handlingar och ses som central för barnets möjlighet till delaktighet i 

lärandesituationen och det sociala samspelet (Säljö, 2014; Vygotskij, 2005).  
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9 Diskussion 
I aktuell studie har fokus varit att studera förskolans organisation, verksamhet, arbetssätt och 

metoder samt samverkan mellan olika professioner när det finns barn med språkstörning i 

verksamheten.   

Läroplanen (Skolverket, 98/2010) belyser varje barns rätt att få utveckla språket. Med tanke 

på att barn med språkstörning, enligt Feagans & Applebaum (1986) riskerar att få 

inlärningssvårigheter är det av särskilt stor betydelse att förskolans verksamhet utformas på 

ett sätt som bidrar till språkutveckling för alla barn.  

Utifrån fältstudiebesök och intervjuer på språkförskoleavdelningen är min uppfattning att 

verksamheten i hög grad stämmer överens med det som forskningen lyft fram som gynnsamt 

för barn med språkstörning (Acredolo & Goodwyn, 1988; Bishop, 1997; Heister Trygg, 

2012). Verksamheten har hög personaltäthet, färre barn än i ordinarie förskoleverksamhet, 

tillgång till logopedisk kompetens, pedagoger som aktivt använder alternativ och 

kompletterande kommunikation (AKK) samt en miljö som är anpassad utifrån barn med 

språkstörning. Vid uppstarten av verksamheten gavs personalen möjlighet till gemensam 

utbildning vilket enligt skolverkets rapport (2004) var den mest positiva faktorn för att 

utveckla den pedagogiska verksamheten.  

Utifrån intervjun med förskollärare C på den ordinarie förskoleavdelningen är min slutsats att 

personalen har kännedom om arbetssätt och metoder som är gynnsamma för barn med 

språkstörning, till exempel att använda tecken som ett komplement till det talade språket och 

att skapa tydliga, pedagogiska miljöer som kan bidra till språklig stimulans och utveckling. 

Mitt fältstudiebesök visar dock att detta är utvecklingsområde för verksamheten, något som 

även förskollärare C själv påtalar. Förskollärare C menar att ekonomi samt möjlighet till 

kompetensutveckling för personalen är viktiga faktorer för att deras förskola ska kunna 

utveckla sin verksamhet i rätt riktning. Detta är i överensstämmelse med Skolverkets rapport 

(2004) i vilken det framkommer att lokalernas utformning i förhållande till barnantalet sågs 

som avgörande för att kunna bedriva en pedagogisk verksamhet på det sätt som man önskade 

samt att gemensam utbildning till hela arbetslaget var det mest positiva för att utveckla 

verksamheten men sällan möjligt på grund av ekonomiska skäl eller brist på vikarier. 

Tidigare forskning har visat att cirka sju procent av alla förskolebarn har någon form av 

språkstörning (Tomblin et al., 1997). Specialpedagogerna i studien rekommenderar alltid 

användning av tecken när det finns barn med språkstörning i verksamheten. Med tanke på att 
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forskning visat på att teckenanvändning ger positiva effekter i den verbala utvecklingen för 

alla barn (Acrodelo & Goodwyn, 1998) är min uppfattning att tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation borde vara ett arbetssätt som finns på alla förskolor. Det 

skulle samtidigt bidra till att barn med språkstörning skulle få ett bättre stöd inom den 

ordinarie förskolan, vilket är i enlighet med aktuell lagförändring som syftar till att skapa 

möjlighet för enskilda personer med funktionsnedsättning att kunna delta i samhällslivet på 

likvärdiga villkor
10

.  

Slutsatser 
Utifrån det empiriska underlaget är min slutsats att det finns en tyngdpunkt inom det 

kompensatoriska perspektivet i den verksamhet som har studerats. Det finns också en stark 

förankring i sociokulturell teori som belyser att kommunikativa processer sker i samspelet 

mellan människor och att barn tillägnar och utvecklar språket i det sociala samspelet med sin 

omgivning.  

Den undersökta kommunen har organiserat det specialpedagogiska stödet för barn med 

språkstörning inom förskolan genom att dels erbjuda en språkförskoleavdelning, dels ge stöd 

med hjälp av specialpedagoger som har ett övergripande uppdrag inom olika skolområden. 

Resultatet visar dock att det finns skolområden saknar specialpedagog med vidareutbildning 

inom språkstörning vilket innebär att det stöd som erbjuds i dagsläget inte är likvärdigt inom 

kommunen.  

Samtliga informanter betonar högläsning och lekens betydelse för barns språkutveckling samt 

vikten av att använda alternativ och kompletterande kommunikation i form av tecken och 

visuellt stöd i den dagliga, pedagogiska verksamheten. På kommunens 

språkförskoleavdelning har kunskapen omsatts i det pedagogiska arbetet där även miljöns 

utformning ingår som en viktig del i arbetssättet. En viktig slutsats är att det finns behov av 

kompetenshöjande insatser inom den ordinarie förskoleverksamheten samt att politikerna 

fortsatt strävar efter att minska barngruppernas storlek om alla barn inom förskolan ska få det 

stöd som de är i behov av.  

Forskningen har visat på att tidiga, språkstimulerande insatser är av stor betydelse för barn 

med språkstörning (Dickinsson, 2011; Lundberg et al., 1980). Detta kan förklara anledningen 

till att flera olika yrkesgrupper är involverade i arbetet kring dessa barn. Samtliga informanter 

                                                           

10
 Hämtad, 2014-12-22, från regeringskansliets hemsida: http://www.regeringen.se/sb/d/11043/a/236826 

http://www.regeringen.se/sb/d/11043/a/236826
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lyfter fram logopeden som en samarbetspartner i arbetet kring barn med språkstörning. Min 

uppfattning är också att logopeder kan bidra med spetskunskap kring tal, språk och 

kommunikation inom förskolans verksamhet.  

Specialpedagogen har en viktig uppgift i att samordna insatser som genomförs inom 

förskolans verksamhet. Kunskap om de specialpedagogiska forskningsperspektiven gör att 

specialpedagogen kan värdera de konsekvenser som kan uppstå på individ-, grupp- och 

organisationsnivå när olika beslut fattas. Detta gör att specialpedagogen samtidigt kan bidra 

till förskolans systematiska kvalitetsarbete, i ett nära samarbete med förskolechefen, så att 

verksamheten kan utformas så att alla barn får det särskilda stöd som de behöver och 

möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och i enlighet med 

läroplanens intentioner.  

Metoddiskussion 
Inom kvalitativ forskning är det vanligtvis svårt att uppnå hög reliabilitet, då det är 

problematiskt att återskapa en social miljö med de sociala betingelser som finns vid 

genomförandet. Vid en fallstudie ligger dock fokus på att förstå ett specifikt fall snarare än att 

kunna generalisera och kunna säga vad som skiljer det från andra fall, även om viss 

jämförelse alltid är ofrånkomlig (Stake, 1995). Triangulering anses kunna säkra studiens 

giltighet- och trovärdighetskrav och används ofta av etnografer som genom intervjuer vill 

säkerställa att de inte missförstått det de har sett eller hört. Inledningsvis visade det sig vara 

problematiskt att få tillträde till forskningsfältet vilket gjorde att jag först fick nekande besked 

på min förfrågan om att få göra fältstudiebesök på språkförskoleavdelningen, med motivering 

att verksamheten var nystartad. I ett sådant läge bör forskaren söka efter stöd från någon inne i 

organisationen som kan berätta hur viktig studien är och som kan fungera som talesman. Efter 

förnyad kontakt med ansvarig förskolechef samt en av förskollärarna kunde det slutligen 

ordnas så att jag fick komma och göra fältstudiebesök på språkförskoleavdelningen som var 

en viktig del i studien. Det drog även ut på tiden innan jag lyckades etablera kontakt med en 

förskola som var positiv till att delta i studien.  

Kvalitativ intervjuforskning är en interaktiv metod och det finns risk för att intervjuaren 

identifierar sig med sina undersökningspersoner och riskerar att rapportera deras perspektiv 

istället för att upprätthålla en professionell distans. För att få tillträde till forskningsfältet 

använde jag mig delvis av redan etablerade kontakter vilket gjorde att några av de personer 

som intervjuades var kända för mig sedan tidigare.  Detta gjorde att jag måste förhålla mig till 
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subjektivitet.  Stake (1995) menar att kvalitativ forskning alltid är subjektiv men att det inte 

behöver ses som ett misslyckande utan kan betraktas som en viktig del av förståelsen. Detta 

gjorde dock att det var extra viktigt att jag som forskare var medveten om mitt förhållningssätt 

och hela tiden strävade efter att vara neutral i min rapportering.  

Förslag på fortsatt forskning 
Resultatet visar att barn med språkstörning inom kommunen inte ges samma förutsättningar 

till stöd, utan är beroende av på vilket skolområde deras förskola finns. Det vore därför 

intressant att följa upp hur andra förskolor i den undersökta kommun kommer att få ta del av 

den kompetens som nu byggs upp inom den nya språkförskoleverksamheten. Allt fler 

kommuner väljer att anställa logopeder inom förskolans verksamhet. Min bakgrund finns 

inom pedagogik och logopedi och det skulle därför vara intressant att göra en fördjupad studie 

av samverkan mellan förskollärare, specialpedagog och logoped med syftet att klargöra 

uppdrag och roller i det gemensamma arbetet inom förskolan.  
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      Bilaga 1  

Fråga till kommunens skolområdeschefer 
 

Hej! 

Jag heter Christina Nordlund och studerar till specialpedagog vid Umeå Universitet. Inom ramen för 

mitt examensarbete vill jag undersöka hur en norrländsk kommun valt att organisera stödet för barn 

med språkstörning inom förskolan samt se hur den pedagogiska verksamheten planeras och genomförs 

när det finns barn med språkstörning på en förskoleavdelning.   

Som en del i min studie har jag gjort en rundringning till er som är skolområdeschefer inom kommun 

X. Till er som jag inte lyckats nå per telefon väljer jag nu att komplettera med ett mail för att få svar på 

min fråga. Deltagande är frivilligt och resultatet kommer att redovisas anonymt. Studien kan 

förhoppningsvis bidra till att utveckla förskolans verksamhet när det gäller det specialpedagogiska 

stödet för barn med tal- och språksvårigheter/språkstörning. 

 

Min fråga är:  

– Finns det specialpedagog inom ditt skolområde som har utbildning och uppdrag att ge stöd kring 

förskolebarn som har tal- och språksvårigheter/språkstörning?  

Svar:  

 

Om du väljer att svara på min fråga, så behöver jag få ditt svar senast fredagen den 19/12 - 14. 
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      Bilaga 2 

Intervjuguide 1 

Underlag för formella intervjuer med specialpedagoger samt logoped som hade ett övergripande 

uppdrag inom kommunen.  

1. Ålder? (Under 30 år, 30-50 eller över 50 år) 

2. Grundutbildning som lärare? Antal år i yrket? 

3. Speciallärare, specialpedagog, logoped eller annan utbildning? Antal yrkesverksamma år? 

4. Vidareutbildning inom tal- och språk och/eller språkstörning? 

5. Om nej på föregående fråga, finns det någon annan med kompetens inom tal- och språk på ditt 

skolområde med uppdrag mot förskolan? 

6. Uppdrag och/eller arbetsbeskrivning i hela tjänsten?   

(Handledande, utbildande, direkt arbete med barn, organisationsutveckling) 

7. Precisera uppdraget gentemot förskolan?  

8. På vilket sätt får du kännedom om att det finns barn med tal- och språksvårigheter/språkstörning 

på någon av förskolorna? 

9. På vilket sätt arbetar du för att stödja pedagogerna i deras arbete ute på förskolorna när det finns 

barn med tal- och språksvårigheter/språkstörning?  

10. Använder eller rekommenderar du särskilda arbetssätt, metoder och/eller hjälpmedel med tanke på 

förskolebarn som har språkstörning? Ge exempel och motivera varför!  

11. Om det förekommer direkta insatser gentemot barn med språkstörning, hur planeras och 

genomförs dessa insatser?  

12. Vilka är den vanligaste insatserna som är aktuella när det finns barn med språkstörning? 

13. Vilket samarbete finns med andra professioner när det gäller tal- och 

språksvårigheter/språkstörning hos förskolebarn?  

- Förväntningar på övriga professioner? 

14. Känner du till om det finns särskilda satsningar inom din kommun gentemot barn med 

språkstörning? 

15. Vilka för- och nackdelar anser du att det finns med att placera barn med språkstörning på en 

särskild avdelning med den inriktningen? 

16. Hur kan förskolans verksamhet, när det gäller barn med tal- och språksvårigheter, utvecklas och 

förbättras? På ditt skolområde? Kommunövergripande? 
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 Bilaga 3 

Missivbrev 

 

 

Barn med språkstörning inom förskolan 

Jag heter Christina Nordlund och studerar till specialpedagog vid Umeå Universitet. Inom 

ramen för mitt examensarbete vill jag undersöka hur en norrländsk kommun valt att 

organisera stödet för barn med språkstörning inom förskolan samt se hur den pedagogiska 

verksamheten planeras och genomförs när det finns barn med språkstörning på en 

förskoleavdelning.   

 

Deltagande i studien innebär att jag kommer att göra ett fältstudiebesök under en förmiddag 

på er förskoleavdelning. Jag kommer inte att ha kännedom om vilket/vilka barn på 

avdelningen som har språkstörning. Efter mitt fältstudiebesök kommer jag att boka in en 

intervju med en förskollärare på avdelningen. Intervjun beräknas ta cirka 45 minuter och utgår 

från det pedagogiska arbetet när det finns barn i gruppen som har språkstörning. Deltagande i 

studien är anonymt och kan när som helst avbrytas. För dig som medverkar vid en intervju 

finns möjlighet att få ta del av en sammanfattning innan uppsatsen examineras.  Hör i så fall 

av dig till mig via e-post.  

   

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta mig via telefon eller e-post. Din medverkan 

är viktig och studien kan förhoppningsvis bidra till att utveckla förskolans verksamhet när det 

gäller stöd för barn med tal- och språksvårigheter/språkstörning.   

 

Förskolechefen är positiv till er medverkan i studien och har gett sitt medgivande till att jag 

besöker er förskoleavdelning samt genomför planerad intervju.  

 

 

Med vänlig hälsning,  

Christina Nordlund 

Telefon:  

E-post:  
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Bilaga 4  

Intervjuguide 2  

Underlag för formella intervjuer med förskollärare och logoped som arbetade på en förskoleavdelning 

där det fanns barn med språkstörning i gruppen.  

1. Ålder? (Under 30 år, 30-50 år eller över 50 år) 

2. Utbildning? 

3. Vidareutbildning inom tal- och språk och/eller språkstörning? 

4. Antal avdelningar på förskolan, samt antal barn i aktuell förskolegrupp?  

5. Antal barn i gruppen som har språkstörning?  

6. Antal personal i gruppen samt vilka kompetenser?  

7. Hur fick du kännedom om att det fanns barn med språkstörning på den avdelning som du arbetar? 

(Endast ordinarie förskola) 

8. Vilka barn kan få plats på kommunens språkförskoleavdelning?  

(Endast språkförskoleavd.) 

9. På vilket sätt planerar och genomförs det pedagogiska arbetet på din förskoleavdelning för att 

stimulera barns språkutveckling? (Leken, samtal, böcker/högläsning, språklekar, särskilda metoder 

som t ex tecken, ritprata osv ).  

10. Förekommer individuella anpassningar eller insatser med tanke på barn som har språkstörning? 

Om ja, vad och på vilket sätt?  Vem ansvarar för planering och genomförande?  

11. Hur sker samarbetet med föräldrarna?  

12. På vilket sätt upplever du att du kan få stöd, kunskap eller handledning utifrån barn som har en 

språkstörning?  

13. Vilket samarbete finns med andra professioner när det gäller tal- och 

språksvårigheter/språkstörning? 

14. Vilka för- och nackdelar anser du att det finns med att placera barn med språkstörning på en 

särskild avdelning med den inriktningen? 

15. Vilket/vilka utvecklingsområde anser du är viktigast när det gäller att utveckla verksamheten för 

barn med språkstörning inom förskolan? 
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Bilaga 5 

Checklista för fältstudiebesök på förskoleavdelning 

 

1. Miljö: Den fysiska miljön på förskoleavdelningen med fokus på visuellt stöd, 

ljudmiljö, möblering m.m.  

2. Aktiviteteter: Aktiviteter som förekommer under fältstudiebesöket.  

3. Aktörer: Inbegripna pedagoger i olika aktiviteter och deras kommunikativa 

förhållningssätt (t ex taltempo, meningsbyggnad, verbala repetitioner, gester, tecken, 

kroppsspråk).  

4. Särskilda metoder som används och är synliga under besöket: T ex alternativ och 

kompletterande kommunikation, visuellt stöd, seriesamtal eller andra metoder som kan 

relateras till kommunikation och/eller språkstimulerande pedagogiskt arbete.  
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Bilaga 6 

 

Bild 1 Bild 211 
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11
 Bilder från Widgit symbolbas i ett schema som skapats med hjälp av programmet Communicate In print. 

http://hargdata.se/ 
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